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گز و شیرینى اصفهان به عمان مى رود

همه چیز به نفع سپاهانبسیارى از کارخانه هاى میلگرد تعطیل شده اندهشدار در خصوص ایمیل هاى جعلى ابالغ الکترونیکىرازهاى «حاج حسین» بنیامین اظهار پشیمانى کند ورزشاقتصاداجتماع فرهنگ
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بخت جوانان اصفهانى
 باز شده است

تخلف اخذ آراء 
بیش از تعداد واجدین

اما و اگر درباره 
وجود محله چینى ها 

در ایران!

چگونه از صفحه آیفون یا 
آیپد ویدئو ضبط کنید؟

باید و نباید نوشیدنى  هاى
 ماه رمضان
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فیلمبردارى دختر جوان از 
مرد شیطان صفت

آماده باش مردم شهـر
 براى روز عید فطر

سهم ناچیز اصفهان در هیئت رئیسه کمیسیون هاى مجلسسهم ناچیز اصفهان در هیئت رئیسه کمیسیون هاى مجلس
با کاهش یک کمیسیون نسبت به سال قبل مشخص شد؛با کاهش یک کمیسیون نسبت به سال قبل مشخص شد؛
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قیمت مرغ درعید فطر تا کجا مى رود؟

جهان نما

اعتراض همه 
طرف هاى 
انتخابات به 
صداوسیما
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رئیس کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهورى با اشاره به شکایت 43 نهاد 

و شخصیت بیرونى بخاطر طرح 
اتهاماتى علیه شان در مناظره ها، گفت: 

همه طرف هاى انتخابات نسبت 
به خبررسانى صداوسیما 

اعتراض داشتند.
سیداحسان قاضى زاده 

هاشمى با اشاره به 
باالگرفتن انتقادها   ...

به گفته یک نماینده مجلس، تاکنون 84 
نماینده مجلس، سئوال از رئیس جمهور، 

به دلیل نقایص نظارت بانک مرکزى 
بر مؤسسات اعتبارى را امضا کردند 

که شرایط قانونى براى سئوال از 
آقاى روحانى فراهم شده و هیئت 

رئیسه بایستى به این موضوع 
رسیدگى 

کند.
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سئوال از 
رئیس جمهور 
در حال 
نهایى شدن 
است

تالش استقالل  
نگرانى 
حاج صفى

ل لش تقاللتالش استقالل ش قاللتالشاستقاللتالشا لتالشا ش
اننگرانىنگراننگرانى  ىنگ ر
فحاجصفىحاجصفحاج صفى ىا ج

2 هفته پیش نصف جهان از تمایل دو باشگاه تهرانى 
و البته تالش بى حد و حصر یکى از آنان براى جذب 
احسان حاج صفى خبر داده بود که البته نوشتیم که 
این  تالش ها نافرجام است و بنا بر صحبت هایى که با 
احسان داشتیم وى اگر در ایران بماند قصد ندارد تا به 
تیمى غیر از سپاهان برود و فقط پیشنهاد اروپایى

 مى تواند او را از اردوگاه زرد جدا کند. حاال  پس از 
دو هفته و در ایامى که سپاهانى ها نگران 
عدم تمدید قرارداد با احسان هستند 
چند سایت نزدیک به باشگاه استقالل... 
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رئیس اتحادیه گز و شیرینى استان اصفهان مى گوید قدرت خرید مردم به  قدرى پایین آمده که کمتر به سراغ خرید شیرینى مى آیند

جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان رأس ساعت 16 
روز چهارشنبه تاریخ 1396/4/14 در محل نمازخانه ساختمان شماره 2 شرکت مخابرات واقع در چهارباغ باال، شرکت 

مخابرات استان اصفهان تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور 

به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمائید.
* ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو 

حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود.
* کسانیکه داوطلب عضویت در سمت هیأت مدیره یا بازرسین شرکت میباشند حداکثر تا تاریخ 1396/4/7 جهت

 ثبت نام به دفتر تعاونى واقع در چهارباغ باال، ساختمان شماره 1 مخابرات، طبقه دوم، اتاق 202 مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:

-گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
-طرح و تصویب صورتهاى مالى سال 1395                       -ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت

-انتخاب بازرس اصلى و على البدل                                                     -طرح و تصمیم گیرى در خصوص تعیین حسابرس یا بازرس قانونى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت تعاونى مسکن 
کارکنان مخابرات استان اصفهان تاریخ انتشار آگهى 1396/3/28

هیأت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهانهیأت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

((شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 119 مورخ 1395/09/07 و 24 مورخ 1396/03/16 شوراى محترم اسالمى شهر رزوه و 
قیمت پایه کارشناسى شماره 10269 مورخ 1395/03/31 ، 11311 مورخ 1395/10/12، 10310 مورخ 1395/10/12 و 10431 مورخ 1396/03/27 
نسبت به فروش تعدادى از پالکهاى تجارى و مسکونى خود واقع در اراضى قنات ســفید از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به واح د مالى شهردارى مراجعه یا با شماره تماس 

57703002- 031 تماس حاصل فرمایند. 
1- پالك تجارى شماره 4 به مساحت 53/55 مترمربع به ازاى هر مترمربع 2/300/000 ریال؛ پالك تجارى شماره 5 به مساحت 36/30 مترمربع 
به ازاى هر مترمربع 2/200/000 ریال؛ پالك تجارى شماره 6 به مساحت 37 مترمربع به ازاى هر مترمربع 2/300/000 ریال؛ پالك مسکونى 
شماره 149 به مساحت 180 مترمربع به ازاى هر مترمربع 700/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 150 به مساحت 180 مترمربع به ازاى هر مترمربع 
800/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 151 به مساحت 158/24 مترمربع به ازاى هر مترمربع 1/000/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 154 به 
مساحت 180 مترمربع به ازاى هر مترمربع 900/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 153 به مساحت 171 مترمربع به ازاى هر مترمربع 900/000 
ریال؛ پالك مسکونى شماره 152 به مساحت 254/21 مترمربع به ازاى هر مترمربع 1/000/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 162 به مساحت 180 
مترمربع به ازاى هر مترمربع 780/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 156 به مساحت 218 مترمربع به ازاى هر مترمربع 1/000/000 ریال؛ پالك 
مسکونى شماره 160 به مساحت 224/93 مترمربع به ازاى هر مترمربع 780/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 163 به مساحت 180 مترمربع 

به ازاى هر مترمربع 780/000 ریال
2- دادن سپرده معادل ٪ 5 کل قیمت کارشناسى به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا ارائه ضمانت نامه بانکى؛ 

3- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز است؛ 
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار است؛ 

5- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد؛ 
6- پیشنهادات واصله رأس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/04/14 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت در محل دفتر شهردار 

باز و قرائت خواهد شد.)) 

      آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

هدایت نظرى- شهردار رزوه هدایت نظرى- شهردار رزوه 

چاپ اول

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1225/ش ب 
مورخ 95/11/17 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان نسبت به واگذارى 

موارد زیر از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید: 

مهلت دریافت اسناد شــرکت در مزایده از روز یکشنبه مورخ 96/3/21 
تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 96/4/4 به جز روزهاى تعطیل 

مى باشد. 
آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى یکشنبه مورخ 

96/4/11
زمان بازگشایى پیشنهادات رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/4/12

هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 

آگهى مزایده عمومى 

مهدى فاتحى- شهردار بهارستان   مهدى فاتحى- شهردار بهارستان   

موضوع مزایده
قیمت پایه 
(ماهیانه) ریال

مبلغ تضمین 

فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى 
شهاب 2612 مدل 1380

300/000/00015/000/000

فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى 
شهاب 2612 مدل 1383

350/000/00017/500/000

د شد
ن تأیی

ر نصف جها
خب
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رئیس کمیســیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهورى با اشاره به شکایت 43 نهاد و شخصیت بیرونى 
بخاطر طرح اتهاماتى علیه شان در مناظره ها، گفت: همه 
طرف هاى انتخابات نســبت به خبررسانى صداوسیما 

اعتراض داشتند.
سیداحسان قاضى زاده هاشمى در گفتگو با ایلنا، با اشاره 
به باالگرفتن انتقادها به صداوسیما که به ویژه در روزهاى 
پایانى منتهى به انتخابات به اوج خود رسید، اعالم کرد: 
در زمان انتخابــات، اعتراض هایى صورت گرفت که در 
همان سه چهار روز آخر، تذکرهایى به ویژه درخصوص 
عدم توازن خبر مطرح شــد که درباره ســه مورد از این 

اعتراض ها به صداوسیما تذکر دادیم.
او در واکنش به ســئوالى درباره انتقادهاى همیشگى به 
صداوسیما درخصوص عدم رعایت عدالت رسانه اى میان 
دو جریان سیاســى اصالح طلب و اصولگرا اعالم کرد:
 البته بنده صرفًا مسئول همان 27 روز تبلیغات انتخابات 
هستم و با توجه به اینکه نظارت شوراى نظارت بر عملکرد 
صداوسیما، نظارت پس از پخش است،  بحث در این مورد 
ناظر بر جهت دهى ســازمان صداوسیماست و تأکید بر 
این است که مثًال صداوسیما حتى اگر صد ساعت برنامه 
براى دولت پخش مى کند، با چه رویکردى این برنامه ها 

را پخش کرده و وضعیت جهت دهى آن چگونه است.

عضو هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات شــوراها عنوان 
داشــت: گزارش هایى مبنى بر باالتر بودن تعــداد آراء 
مأخوذه نسبت به تعداد واجدین شرایط برخى حوزه ها در

 انتخابات شوراها در حال دریافت است.
قاســم میرزایى نیکو نماینده مردم دماوند در مجلس در 
گفتگو با فارس، با ذکر این نکته که این پرونده ها، متعلق 
به افراد نبوده و پرونده هاى حوزه هاست خاطرنشان کرد: 
بعضى در این باره شکایت دارند که اجحافى صورت گرفته 
است و باید شوراى منتخب منحل شــود و بعضى دیگر 
معتقدند افراد باید جابه جا شوند و نتایج شمارش آراء تغییر 
یابد. وى در این باره گفت: هر استان 15 روز فرصت دارد و 

پس از آن اگر هیئت نظارت استان نتایج انتخابات را تأیید 
کرد، دیگر هیئت مرکزى و نظارت نمى تواند ورود کند، مگر 

آنکه تخلف فاحشى صورت گرفته باشد. 
میرزایى نیکو در ادامــه گفت: هر پرونده شــکایتى که 
به هیئت هاى نظارت مى رســد باید درباره آن از وزارت 
اطالعات، دادگســترى و نیروى انتظامى هم اســتعالم 
صورت گیرد تا صحت ادعا مشــخص شود. عضو هیئت 
مرکزى نظارت بر انتخابات شــوراها در بخش دیگرى از 
سخنان خود عنوان داشــت: گزارش هایى مبنى بر باالتر 
بودن تعداد آراء مأخوذه نســبت به تعداد واجدین شرایط 

برخى حوزه ها در انتخابات شوراها در حال دریافت است. 

اعتراض همه طرف هاى 
انتخابات به صداوسیما 

تخلف اخذ آراء 
بیش از تعداد واجدین 

اجازه ندهید، وگرنه...
  تابناك |  بعد از نماز جمعه تهران، تصویرى 
از طومــارى خطاب بــه قوه قضائیه ایران منتشــر 
شــده اســت که در آن امضاکنندگان با شکایت از 
وزارت ورزش و جوانان خواهان برخورد با کســانى 
شــدند که اجازه حضور بانوان در مسابقات ورزشى 
را داده انــد. امضاکنندگان در پایان متذکر شــدند: 
«لطفًا دســتور رســیدگى بدهید واال مجبوریم بر 
اســاس بنــد(م) وصیتنامــه امــام راحــل(ره) و 
امــر آتش به اختیــار امــام خامنــه اى جلوگیرى

کنیم.» 

با برخورد
 خشن مخالفم

حجت االسالم والمسلمین     آفتاب  نیوز |
ناطق نورى در مراســم احیاى شــب بیست و یکم
 ماه مبارك رمضان در حرم امام خمینى (ره) گفت: 
اگر به زنان گفته مى شود خودشــان را در جامعه از 
چشم طمع دیگران حفظ کنند براى حفظ احترام آنان 
است. چرا زنان باید موجب معصیت دیگران شوند؟ 
البته من با برخورد تند و خشن مخالفم؛ این روش ها 

پاسخ نداده است. 

احمدى نژاد 
باشد یا نباشد؟!

  نامه نیوز| پرویز کاظمــى وزیر رفاه دولت 
احمدى نژادگفت: ســئوالى که مطرح  مى شود این 
اســت که افرادى که در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام حضور دارند چقدر مؤثر هســتند؟اگر تأثیرى 
ندارنــد پس قطعــًا نبودنشــان بهتر از بودنشــان 
اســت. احمدى نــژاد زمانــى که رئیــس جمهور 
بــود در مجمع حضــور پیــدا نمى کــرد! معتقدم 
اکنون شــاید نبودنش بهتر از بودنــش در مجمع 

باشد.

چرا مردم را 
به حج مى فرستید؟

   خبر آنالین | روزنامــه کیهان در ســتونى 
که ظاهرش پیام مخاطبان اســت نوشت: پافشارى 
برخى مســئوالن براى اعزام حجاج به مکه، چندان 
عاقالنه نیست، آنچه مسلم است، جان زائران عزیز 
کشورمان در سفر به عربستان با تهدیدهاى گوناگون 
مواجه اســت و حضور گروه هاى تروریســتى مورد 
حمایت آل ســعود در منطقه، از کینــه آنان حکایت 

دارد. 
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خیلى ها فکــر مى کننــد افرادى    نامه نیوز|
مانند غالمعلى حدادعادل یا محمد رضا باهنر هســتند 
که امورات را در چپ و راســت جناح اصولگرا مدیریت 
مى کنند اما آنها که شناخت بیشترى از راستگرایان دارند 
مى دانند کسان دیگرى در پشت پرده حضور دارند که در 
گعده هاى محرمانه تصمیماتى مهم و سرنوشــت ساز 
اتخاذ مى کنند. یکى از این افراد بدون شــک، حسین 
فدایى است. کسى که او را در محافل سیاسى و در میان 

خودشان «حاج حسین» خطابش مى کنند.
«حاج حســین» از مهمترین افراد جناح راســت است. 
خیلى ها به تصمیمات او احتــرام مى گذارند و بر همین 
اساس اســت که او قدرت البى خوبى پیدا کرده است. 
چندان تمایلى ندارد تا مانند محمدرضا باهنر و غالمعى 
حدادعادل روى ویترین رســانه ها باشد. او در انتخابات 
ادوار اخیر روى تصمیم سازى اصولگرایان تأثیرات زیادى 

داشته است. با اینکه اخبار رسمى در این خصوص بسیار 
کم است اما مى توان با مرور برخى مقاطع به نشانه هایى 

از حضور او رسید.

از شوراى فدایى تا نامزدى احمدى نژاد
شاید بهتر باشــد از ماجراى انتخابات سال 84 و تأثیر او 
بر این رقابت شــروع کنیم. او در جایى، از البى هاى آن 
ســال گفته و از چگونگى تالش براى حذف هاشمى و 
الریجانى و ســپس به ماجراى چگونگى تالش براى 
حذف الریجانى بعد از معرفى اش به عنوان نامزد شوراى 

هماهنگى مى پردازد. 
داســتان 84 امــا ادامه داشــت. حــاال زمــان ظهور 
احمدى نژاد بود. «حاج حسین» اما همچنان تالش کرد تا 
در سال 84 تأثیرگذار باشد. مأموریت بعدى او تالش براى 
نیامدن هاشمى رفسنجانى بود که بى نتیجه ماند. نتیجه 

آن انتخابات البته منجر به رأى آورى نامزد مد نظر فدایى 
یعنى محمدباقر قالیباف نشد اما او خودش را چندان دور از 
محمود احمدى نژاد یعنى فرد پیروز انتخابات حس نکرد. 
فدایى تالش کرد تا محمود احمدى نژاد او را از خود بداند.

«حاج حسین» در پارلمان
حاال زمان پارلمانتاریســتى رســیده بود. او با دوستان 
دیگرش یعنى غالمعى حدادعادل به پارلمان رســیده 
بود؛ با آبادگران. فدایى در مجلس هفتم کار سختى براى 
البى گرى براى ریاست حدادعادل داشت اما در مجلس 
هشــتم تالش هاى او براى رئیــس نماندن الریجانى 
نتیجه نداد. یک شکست سخت در یک انتخابات داخلى. 
على الریجانى در آن سال توانسته بود رقیبش غالمعلى 
حداد عادل را در انتخابات داخلى فراکسیون اصولگرایان 
مجلس با 161 در مقابل 50 رأى شکست دهد. او در تهیه 

لیســت مجلس هشــتم، نهم و دهم هم نقش بسزایى 
داشــت. تالش هایش در مجلس هشــتم ناکام ماند و 
در عین نابــاورى از ورود به مجلس نهم بــاز ماند. او از 

مهمترین بازمانده هاى این انتخابات بود.
حســین فدایى بعدهــا در انتخابات مجلــس دهم هم 
نقش آفرینــى مهمى کرد. او در شــب نشــینى هاى 
خانه حدادعادل جزو گروه هشــت بود. آنهــا براى آن 
انتخابات همه کار کردنــد؛ از جمله حذف بخش مهمى 
از اصولگرایان که حامیان الریجانى هم جزو آنها بودند. 
لیست آنها شکست سختى خورد و سکوت حسین فدایى 
همچنان ادامه دار شد؛ آن هم در شرایطى که حدادعادل 
به میدان آمده و در تحلیل باخــت 30 بر هیچ گفته بود: 

«یک شکست جزئى بوده است.»

نگاه «حاج حسین» به پاستور
مــرد پشــت صحنــه اصولگرایــان بعد از ســال 88

 تالش هایى براى تأثیرگذارى بر انتخابات سال هاى بعد 
داشت. او دیگر آن نسبت سابق را با احمدى نژاد نداشت 
و ترجیح داد راه رفیق سابقش را جریان انحرافى بداند. او 
با دولتى هاى وقت فاصله زیادى پیدا کرد اما انتخابات 
سال 92 هم با شکست اصولگرایان و البته حسین فدایى 

به پایان رسید.
از آن انتخابات چهار سال گذشته است. «حاج حسین» 
مرد پشــت پرده اصولگرایان یک شکست دیگر را هم 
تجربه کرده است. او روزهاى سختى را در این چند ماه 
پشت سر گذاشت. البى هاى سنگین از خانه دکتر حداد تا 
ساختمان یک دانشگاه در نزدیکى هاى هفت تیر. از قرار 
معلوم حسین فدایى در این انتخابات رئیس کمیته سیاسى 
«جمنا» بوده و از همین مرکز فرماندهى امورات را هدایت 

مى کرده است.
مى گویند او به زاکانى گفته بوده که نامزد انتخابات نشود. 
مى گویند او از میان رئیسى و قالیباف نظرش به حمایت از 
رئیسى بوده و در این راه تالش هاى زیادى کرده است. 
در این میان این را هم مى گویند که  او در کوچ حامیان 
ستادى قالیباف به تیم رئیسى تالش فراوانى کرده است. 
به همین دلیل هم هســت که داغ گالیه هاى قدیمى 
قالیباف از او تازه شده اســت. حرف هاى مگوى زیادى 
در این مورد وجود دارد که شــاید در آینده اى نه چندان 

دور رسانه اى شود.
مرد پشت صحنه اصولگرایان بار سنگین یک شکست 
دیگر را در این روزها بــر دوش دارد. باید منتظر ماند و 
دید «حاج حســین» چه برنامه اى براى آینده سیاسى 

اصولگرایان در ذهن دارد.

ناگفته هایى درباره مرد پشت صحنه اصولگرایان 

رازهاى «حاج حسین»

پایگاه اطالع رســانى نامه نیوز گفتگــوى مفصلى با 
حمیدرضــا ترقى عضــو شــوراى مرکــزى حزب 
مؤتلفــه انجــام داده و در آن از جمله بــه آینده این 
حزب پرداخته اســت. بخش هایى از ایــن گفتگو را 

بخوانید:

حزب مؤتلفه چه آینده اى در عرصه 
سیاسى کشور خواهد داشت؟

مؤتلفه از انتخابات ریاســت جمهورى یارگیرى بسیار 
خوبى کرد و عناصر بسیار نخبه در سطوح باالى علمى 
به حزب گرایش پیدا کردند. باید با برنامه ریزى بتواند 
این حجم جدیــد طرفدار را جذب و ســازماندهى کند 
بنابراین کارش خیلى بیشــتر و گســترده تر از گذشته 

مى شود.
منظورتــان از یارگیرى، 500 هزار 
رأیى اســت که آقاى میرسلیم در 

انتخابات ریاست جمهورى آورد؟
حداقلش همان جمعیت طرفدار آقاى میرسلیم است.

به نظر شــما حزب مؤتلفــه باید 
همچنان دنبال معرفى نامزد حزبى 
در انتخابات ریاســت جمهورى و 
فهرست حزبى در انتخابات مجلس 

باشد؟

بله.
اما کســى که نامزد حزبى مى شود 
انتظار دارد حزب تا آخر روز انتخابات 

حامى او باشد.
خیر، این توجیه شده است. مسئله خاصى نیست چون 
همه از روحانیت و الزامات آنها تبعیت مى کنند. به هر 
حال این تصمیم گیرى ها طورى نیســت که مصالح 

حزب در آن رعایت نشده باشد.
بدنه و رأس تصمیم گیر حزب مؤتلفه 

دچار کهولت سن شده است، آیا در 
کنگره آینده، شوراى مرکزى از لحاظ 
سنى دچار تغییر و تحول خواهد شد؟
کنگره حزب مؤتلفه هر سه ســال یک بار برگزار مى 
شــود و گردش نخبگان صورت مى گیرد بنابراین ما 
هیچ توقفى روى افراد مســن نداشــتیم بلکه به طور 
مرتب شــوراى مرکزى در حال جوان تر شدن است و 
افراد جدید وارد چرخه شوراى مرکزى و تصمیم گیرى 
مى شوند و این فرآیند مطلوبى است که دارد در داخل 

حزب طى مى شود.
از آنجا که آقاى میرسلیم امروز یک 
نماد در حزب مؤتلفه اســت امکان 
دارد در کنگــره آینده دبیرکل حزب 

مؤتلفه شود؟
طبیعتًا انتخاب دبیرکل با شوراى مرکزى است و آقاى 
میرسلیم باالترین رأى را در کنگره آورد ولى پذیرفتن 
مسئولیت دبیرکلى به حضور تمام وقت احتیاج دارد. به 
هر حال هر کسى بخواهد این مسئولیت را بپذیرد باید 
فارغ از مســئولیت هاى دیگر باشــد. طبیعتًا اگر آقاى 
میرسلیم بخواهد چنین مسئولیتى را بپذیرد که تاکنون 
نپذیرفته به لحاظ درس و دانشــگاه و مسئولیت هاى 
دیگرى که دارد تمام وقت نمى تواند در حزب باشد، لذا 

این مسئله شاید در حال حاضر امکانپذیر نباشد.

عضو ارشد قدیمى ترین حزب ایران پاسخ مى دهد

میرسلیم دبیرکل حزب مؤتلفه مى شود؟ 

فرماندار ویژه شهرستان رى با تأکید بر اینکه اقدام تروریستى داعش در حرم عبدالعظیم یک شایعه بى اساس است افزود: در این موضوع برگزار کنندگان مراسم شب قدر در حرم نیز تدبیر الزم را نکردند و بر اساس یک شایعه عجوالنه 
اقداماتى را کردند که تذکرات الزم داده شد.

هدایت ا... جمالى پور در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: مردم به شایعات توجه نکنند. بى تردید در سطح شهرستان رى امنیت کامل برقرار است. وى افزود: ارگان هاى ذیربط از جمله اداره اطالعات در حال پیگیرى براى کشف منشأ پیدایش 
شایعات بى اساسى است که در پنج شنبه شب و در جریان برگزارى مراسم شب قدر آرامش مردم رى و زوار را به هم ریخت.

وى در مورد خبرى که در شبکه هاى اجتماعى مبنى بر شنیده شدن صداى تیراندازى در رى منتشر شده است نیز گفت: این خبر اصًال صحت ندارد و پنج شنبه شب نه تیرى شلیک شده و نه صداى غیر معمولى به گوش رسیده است. 
درخصوص پخش این شایعات بى اساس نیز تعدادى در رى دستگیر شده اند.جمالى پور تأکید کرد: دستگاه هاى اطالعاتى و امنیتى پس از حصول اطمینان از اینکه هیچ نکته مشکوکى که مردم را تهدید کند، وجود ندارد، بالفاصله اقدام 

به کشف منبع شایعات کردند و در این باره چندین نفر بازداشت شدند و تحت بازجویى قرار دارند.

شایعه حمله داعش 
به شهر رى 
بى اساس است 

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام(ره) با بیان اینکه 
در این مدت چندماهه جریان اصولگرایى مرغ عزا 
و عروسى شده اســت، گفت: صحبت هاى رئیس 
جمهورى قبلى را نگاه کنیــد و نتیجه انتخابات را 
هم نگاه کنید، به نظــرم اصولگرایان به جاى آنکه 
موضع تدافعى بگیرند باید موضع تهاجمى به خود 
مى گرفتند. سال 84 در مرحله اول انتخابات، آقاى 
احمدى نژاد نماینده اصولگرایان نبود و اساساً آقاى 
احمدى نژاد در فرآیند شوراى هماهنگى نیروهاى 
انقالب ورود نکرد و به صورت مســتقل تصمیم 
گرفت پس با چه دلیلى نقاط قوت دولت احمدى نژاد 
باید فراموش شود و اگر نقاط ضعف فراوانى داشته 

است باید اصولگرایان هزینه آن را بدهند.
محســن کوهکــن  در پاســخ بــه اینکــه اما 
اصولگرایان حامى احمدى نژاد بودند و در ســال 
88 هم از او حمایت کردند گفت: از ابتدایى که آقاى 
احمدى نژاد اقداماتى را آغاز کرد ببینید کدام جریان 
لب به انتقاد باز کردند، فضاى مجلس در گذشته 
به گونه اى پیــش رفت که در ســئوال از رئیس 

جمهور تابوشکنى کرد.
نماینده لنجان به خاطرات مجلس چهارم اشــاره 
کرد و گفت: من خاطرم هست در مجلس چهارم 
آقاى موحدى ساوجى یک انتقاد به مرحوم هاشمى 
رفسنجانى کرد، برخى هم لباس هاى ایشان داد 
و فریاد راه انداختند که چــرا انتقاد مى کنید؛ یا در 
ابتداى مجلس هفتم آقــاى خاتمى یک وزیرى 
را معرفى کردنــد براى وزیر راه کــه به دنبال آن 
انجمن اسالمى وزارت راه که خود را اصالح طلب 
مى دانســتند بیانیه دادند و اعــالم کردند:«این 
گزینه باعث شرمسارى ماست»، در همان مقطع 
معاون پارلمانى وقت مصاحبه کرد و گفت:«این 
افراد باید از رئیس جمهورى عذر خواهى کنند.» 
بنابراین، این اصولگرایان بودند که تابوى سئوال از 

رئیس جمهور را شکستند.
کوهکن ادامه داد: حاال همین جریان اصولگرایى 
که در مقابل احمدى نژاد ایستاده بود و حتى اجازه 
نداد بودجه اى که به مجلس آورد تصویب شود و 
همچنین بیشترین پاالیش ها را نسبت به لوایح او، 
از جمله پایین آوردن سن رأى دهندگان و... داشتند 
در انتخابات ریاست جمهورى متهم مى شوند که 
باید هزینه رفتار احمدى نژاد را بدهند؛ آن هم در 
زمانى که احمدى نژاد و مشــاورانش بارها علیه 

جریان اصولگرایى موضع گرفتند.

چرا ما هزینه 
احمدى نژاد را بدهیم؟! 

به گفته یک نماینــده مجلس، تاکنــون 84 نماینده 
مجلس، سئول از رئیس جمهور، به دلیل نقایص نظارت 
بانک مرکزى بر مؤسسات اعتبارى را امضا کردند که 
شرایط قانونى براى سئوال از آقاى روحانى فراهم شده 

و هیئت رئیسه بایستى به این موضوع رسیدگى کند.
على وقفچى نماینده مردم زنجــان در مجلس با بیان 
اینکه هم اکنون تعداد امضاهاى جمع آورى شده براى 
ســئوال از رئیس جمهور در خصوص بحران مؤسسه 
کاســپین به 84 امضا رسیده اســت، گفت:  با توجه به 
اینکه حداقل تعداد امضاهاى الزم براى سئوال از رئیس 
جمهور 75 امضاست، شــرایط قانونى براى سئوال از 
آقاى روحانى فراهم شده و هیئت رئیسه بایستى به این 

موضوع رسیدگى کند.
بانى طرح سئوال از رئیس جمهور با بیان اینکه هرچند 
در حال حاضر تعداد امضاهــاى این موضوع بالغ بر87 
عدد مى باشد، اما تعدادى از نمایندگان طى تماس هاى 

تلفنى اعالم کرده اند که از ســئوال انصراف داده اند، 
با وجود ایــن،  تعداد امضاهاى این طرح بیشــتر از 75 
امضاست و به این ترتیب مشکلى براى طرح سئوال از 

رئیس جمهور وجود ندارد.
وقفچى با بیان اینکه ســئوال از رئیس جمهور هرچند 
سال یکبار تکرار مى شــود و به همین دلیل سربرگ 
خاصى براى این منظور در مجلس شــوراى اسالمى 
تهیه نشــده اســت، گفت: آخرین بارفرآیند سئوال از

 رئیس جمهور از رئیس دولت دهــم صورت گرفته و 
مجلس عمدتًا با ســئوال از وزرا مشکالت ایجاد شده 
را حل و فصل مى کند امــا در موارد خاصى نمایندگان 
ناچارمى شوند به سمت ســئوال از رئیس جمهور نیز 
حرکت کنند. وقفچى پیشــنهاد کرد، دولتمردان بهتر 
اســت به جاى فرافکنى در خصوص تعداد امضاهاى 
جمع شده براى سئوال از روحانى، به دنبال حل و فصل 

مشکالت ایجاد شده براى مؤسسه کاسپین باشند. 

سئوال از 
رئیس جمهور 
در حال نهایى 
شدن است
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عضو هیئت مدیره ســازمان تأمین اجتماعى با اشاره به 
حذف دفترچه هاى بیمه کاغذى در مراکز ملکى سازمان 
تأمین اجتماعى گفت: در حال حاضر بیش از 93 درصد 
نســخ در مراکز تأمین اجتماعى به صورت الکترونیک 

تولید مى شوند.
محمدعلى همتى در گفتگو با ایســنا درباره آخرین روند 
حــذف دفترچه هاى بیمــه در مراکز درمانى ســازمان 
تأمین اجتماعى اظهار داشت: خوشــبختانه در تمامى 
بیمارستان هاى تأمین اجتماعى دفترچه هاى بیمه عمًال 
حذف شده اســت.وى عنوان کرد: براى حذف دفترچه 
تأمین اجتماعى هنگام مراجعه به مراکز درمان غیرملکى 

طرف قرارداد نیز، طرح پایلوتى را در استان یزد کلید زدیم. 
در حال توسعه طرح پایلوت هستیم و تصور مى کنم اگر 
کار خوب پیش برود این برنامه در یک افق دوســاله در 
کل کشور قابل تعمیم باشد. به گفته عضو هیئت مدیره 
سازمان تأمین اجتماعى، اکنون در تمامى مراکز درمانى 
مردم مى توانند بدون اســتفاده از دفترچــه و با کدملى، 
خدمات دریافت کنند. البته در مواردى نیاز است فردى 
داروهاى خود را از داروخانه خارج از بیمارستان هاى تأمین 
اجتماعى دریافت کند، ما تأکید کردیم دفترچه همچنان 
همراه بیماران باشد تا در صورت نیاز براى این افراد نسخه 

در دفترچه شان نوشته شود.

مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت بــا بیان اینکه 
سفرهاى تابســتانه به عتبات عالیات در تیر و مرداد ماه 
انجام مى گیرد، گفت: 150 هزار نفر از زائران کشورمان 

براى ایام تابستان به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.
محسن نظافتى ادامه داد: مشتاقان زیارت عتبات عالیات 
براى اعزام هاى مربــوط به اول تیرمــاه لغایت پایان 
مرداد ماه ســال جارى مى توانند با مراجعه به ســامانه
 www.atabat.org.ir و یا دفاتر خدمات زیارتى سراسر 

کشور  براى این سفر معنوى ثبت نام کنند.
مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیــارت تصریح کرد: 
امســال بــراى ســفرهاى عتبــات عالیــات در ایام 

تابســتان روزانــه نزدیک بــه دو هــزار و 500 نفر به
عتبات عالیات اعزام خواهند شــد؛ در فاصله این دو ماه 
نزدیک به 150 هزار نفر به عتبات عالیات سفر خواهند 

کرد.
وى ادامه داد: قیمت هاى ســفرهاى زمینى و هوایى و 
همچنین بسته هاى ســفرى با یکدیگر متفاوت است؛ 
میانگین قیمت هاى سفر به عتبات عالیات از 600 هزار 
تومان تا یک میلیون و 800 هــزار تومان در نظر گرفته 
شده است که این تفاوت قیمت ها نیز بستگى به زمینى 
یا هوایى بودن ســفرها و تعداد روزهاى اقامت زائران به 

همراه خدمات دهى است.

150 هزار زائر ایرانى،تابستان 
به عتبات سفر مى کنند

دریافت خدمات در مراکز درمانى 
تأمین اجتماعى با کد ملى

براى معترضین پنکه بردند!
استاندار خوزسـتان در خصوص اعتراض دانشجویان 
دختر خوابگاه حضرت معصومه (س) دانشـگاه شهید 
چمران اهواز نسـبت بـه وضعیت سیسـتم هاى تهویه 
این خوابگاه، گفت: براى حل مشکل گرماى خوابگاه 
دانشـجویان، مرکـزى را در منطقـه برومـى اهـواز با 
همکارى شـرکت نفت آماده کرده ایم که داراى 150 

اتاق و بسیار شیک، مجهز و استاندارد است. 
غالمرضا شـریعتى افزود: همچنین حـدود 150 پنکه 
خریدارى شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است 

تا شرایط اندکى بهتر شود. 

جنگل ها مى سوزند
سـازمان حفاظت محیط زیسـت در اطالعیه مهمى با 
اشـاره به افزایش دماى هوا، نسـبت به هرگونه آتش 

سوزى در جنگل ها هشدار داد.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت: نظـر بـه افزایـش 
دما و خشـکى هـوا، احتمـال وقـوع آتش سـوزى در 
محیـط هـاى طبیعـى فزونـى یافتـه اسـت. بنابراین 
ضرورت دارد کشاورزان، دامداران، گردشگران و تمام 
کسانى که در محیط هاى طبیعى و باز براى فعالیت یا 
تفریح حاضر مى شـوند از روشن کردن آتش تا اطالع 

ثانوى جداً خوددارى کنند.

ییالق و قشالق معتادان!
رئیس مرکز توسـعه پیشـگیرى و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستى کشور گفت: پاتوق هاى معتادان از یک الگوى 
ظاهرى تبعیت مى کند که به طور مثال در تابستان، شمار 
آنان در پارك ها یا سـرپناه هاى تعیین شـده بهزیستى 
و شـهردارى، بیشـتر مى شـود. مجید رضـازاده  افزود: 
معتـادان، اغلب، اسـتان هاى گرمسـیرى را بـه عنوان 
پاتوق هاى خود انتخاب مى کنند و در فصل سرما، کارتن 
خواب ها و معتادان بیشتر به استان هاى جنوبى مى روند 
اما در تابستان به پارك ها یا سـرپناه هاى تعیین شده از 

سوى بهزیستى یا شهردارى مى آیند.

70 کشور 
اهداى خون پولى دارند

علـى پورفتـح ا... مدیرعامـل سـازمان انتقـال خـون 
گفـت: هنـوز 70 کشـور در جهـان بـه اهـداى خون 
جایگزین و پولى وابسـته هسـتند. این در حالى اسـت 
که متوسـط اهداى خون داوطلبانه در مدیترانه شرقى

 51 درصد اسـت در ایران نیز در سال 2007 به اهداى 
100درصد داوطلبانه و بدون چشم داشـت دسـت پیدا 

کردیم.

تهدید سدسازى هاى ترکیه
رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گفـت: 
سدسازى هاى بى حد و حصر ترکیه شـرایط خطرناکى 
براى تاالب هورالعظیم ایجاد کرده است هر چند خشک 
شـدن تاالب ها و کاهش آب رودخانه هاى عراق نیز در 
وضعیت تاالب هورالعظیم و اروندرود تأثیر بسزایى دارد.

معصومـه ابتـکار، رایزنى بـا ترکیه براى نجـات تاالب 
هورالعظیم را وظیفه اصلى وزارت امور خارجه دانسـت 
و افزود: سـازمان حفاظت محیط زیسـت در این رابطه 
پیگیرى هاى الزم را انجام داده است، اما رایزنى با ترکیه 

بر سر حقابه باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

 واردات آبمیوه عربى به ایران!
معاون خانـه صنعت، معدن و تجارت ایـران از واردات 
آبمیـوه اى به ایـران که متعلق بـه یکى از وابسـتگان 
آل سـعود اسـت خبر داد و اعـالم کرد: ایـن محصول 
وارداتى، تولید شـرکتى اسـت کـه تحت نـام موهوم 

«الخلیج» فعالیت مى کند. 
بیژن پناهى زاده اظهار داشـت: طى چند سـال گذشته 
برخى افراد با واردات محصوالت از کشـور عربسـتان 
این محصوالت وارداتى را در داخل کشور مورد استفاده 
قرار مى دهند که به طـور ویژه یکى از این محصوالت 
مربوط به شـرکتى اسـت که حتـى نام آن هـم داراى 

اشکال است. 

چرك نویس

رئیس اداره کارشناسى واردات تجهیزات و ملزومات پزشکى 
ســازمان غذا و دارو گفت: اقدام به تاتو در آرایشــگاه ها، 
باشگاه ها و سالن هاى زیبایى توسط دستگاه هاى تاتو، در 
جامعه رواج یافته و افراد بسیارى را به این امر ترغیب کرده 
است. این در حالى است که ضرورتى بر انجام این امر وجود 
ندارد و عدم ایمنى بســیارى از این دســتگاه ها، خطرات 

بسیارى براى سالمت فرد به همراه دارد. 
جمال تولى افزود: ابزار ها و تجهیزات دستگاه هاى تاتو باید 
داراى شرایط ایمنى و اثربخشى مورد تأیید از جانب اداره کل 
تجهیزات پزشکى بوده و مجوز الزم در این زمینه را کسب 
کرده باشند. این در حالى است که بسیارى از این دستگاه هاى 
داراى این ایمنى نیستند و تنها یک الى دو شرکت در زمینه 
ایمنى ابزار ها و تجهیزات دســتگاه هاى تاتو داراى مجوز 
هستند. رئیس اداره کارشناسى واردات تجهیزات و ملزومات 
پزشکى سازمان غذا و دارو ضمن هشدار به مردم در انجام 
تاتو بر بدن، خاطر نشــان کرد: دستگاه هاى تاتوى موجود 
در ســالن ها قابل اعتماد نبوده و از ایمنــى الزم برخوردار 
نیستند براین اساس توصیه مى شود مردم از انجام کارهاى 
غیرضرورى زیبایى همچون تاتو پرهیز کنند و در صورت 
لزوم حتماً از ایمنى تجهیزات دستگاه هاى تاتو، مجوز اصناف 

مربوطه و مجوز بهداشت آن مرکز اطمینان حاصل کنند تا 
عواقب بد آن گریبان گیر کسى نشود.

وى عنوان کرد: دستگاه هاى فاقد مجوز مى توانند فرد را 
دچار برخى از عوارض تاتو، همچون انتقال عفونت، التهابات 
پوستى و به ندرت سرطان هاى پوست کنند و اتفاقات جبران 
ناپذیرى را رقم زنند.  تولى در ادامه اذعان داشت: اثربخشى 

دستگاه هاى تاتو در سالم و بهداشتى انجام دادن تاتو نیز حائز 
اهمیت است و همراه با ایمنى دستگاه ها، مورد بررسى قرار 
مى گیرد. وى افزود:  اعطاى مجوز بر ابزار و تجهیزات پزشکى 
دستگاه هاى تاتو برعهده اداره کل تجهیزات پزشکى وزارت 
بهداشت است و نظارت بر این دستگاه ها نیز به این بخش 

محول شده است.

در برخى کانال هاى تلگرامى تصویرى از عمامه اى منسوب به    جام جم آنالین |
حضرت على(ع) منتشر شده است و دست به دست مى چرخد با این تأکید که جاى فرود آمدن 
شمشــیر ابن ملجم و خون متبرك امام على(ع) هم در عمامه موجود است. اما این عکس 
تصویر واقعى نیست، در متن شایعه اى که با این عکس منتشر شده است چند نکته اشتباه 

وجود دارد و نوشته زیر عکس هم فتوشاپى است.
در زیر عکس فتوشاپى آمده است: «این عمامه مبارك حضرت امیرالمؤمنین حضرت على 
علیه السالم است که جاى بریدگى ضربت ابن ملجم ملعون روى عمامه حضرت به همراه 
رنگ به جاى مانده از خون حضرت نیز دیده مى شود.» همچنین آمده است که این عمامه 
در یکى از موزه هاى کشــور عراق نگهدارى مى شده که به یکى از موزه هاى کشور مصر 

منتقل شده است.
اما برویم سراغ اصل داستان و چند نکته درباره آن:

الف) نخست آنکه نوشته زیر عکس واقعى نیســت و در واقع نوشته کامًال فتوشاپ شده 
است! در توضیح تصویر اصلى آمده اســت که این عمامه «منسوب» به حضرت است نه 

متعلق به ایشان!
ب) ویترین، اتیکت، سایز، متن، فونت و ... تصویر نشان مى دهد که مربوط به موزه اسالمى 

کاخ توپکاپى در استانبول ترکیه است و نه عراق یا مصر!
ج) وسایل این موزه در سال 1517 میالدى توسط امیر مکه به امپراطور عثمانى هدیه شد و 
انگیزه  مهم پادشاهان عثمانى از جمع آورى آثار «منسوب» به پیامبر(ص) و خاندان عصمت 

و طهارت، جلوه دادن خود به  عنوان وارثان ایشان و مشروعیت خالفت خود بود.
د) از طرفى روایات زیادى وجود دارد که پیامبر (ص) و حضرت على (ع) عمامه سیاه داشته اند.

ه) فرق مبارك امام على (ع) با ضربه ابن ملجم تا پیشانى شکافته شد ولى این عمامه تنها 
شکافى بر سطح باالیى خود دارد!

معــاون ســازمان میراث فرهنگــى، صنایع دســتى 
و گردشــگرى، درباره هشــدار آژانس ها و راهنمایان 
مرتبط با گردشگران چینى درباره  فعالیت اقامتگاه  ها و 
رستوران هاى فاقد مجوز چینى ها توضیحاتى ارائه کرد.

به گزارش تســنیم، مرتضــى رحمانى موحــد در مورد 
اتباع چینى در ایران که اقدام به پذیرش گردشــگرانى

 از میــان هموطنانشــان در اقامتگاه هــاى غیرمجاز 
کرده اند اظهار داشــت: آنهایى که ایــن کارها را انجام

 مى دهنــد، اصًال توریســت نیســتند و اصــًال چنین 
اقامتگاه هایى وجود نــدارد که گردشــگران چینى را 

پوشش دهند.
رحمانى موحد این سخنانش را با استناد به بررسى هایى 
که انجــام داده مطرح مى کند و مى گویــد: چینى ها در 
حوزه گردشگرى و تورهاى رســمى، اقامتگاه خاصى 
ندارند، ما این را بررســى کرده ایم. وى درباره زمان این 
بررسى، با توجه به پیگیرى هاى کمیسیون ارتقاى امنیت 
گردشگران در تهران براى ســاماندهى اوضاع، اظهار 
مى کند: این بررسى ها درباره تورهاى چینى که به ایران 
وارد مى شوند انجام شده است. همه  آنها به هتل مى روند.

رحمانى موحد عنــوان کــرد: اقامتگاه هایى که مطرح 
شده اند اصًال کاربرى گردشگرى ندارند. آنها یکسرى 
ساختمان اند که اتباع چینى ساکن در ایران اجاره مى کنند 
و هیئت هــاى تجارى کشورشــان را در آن اقامتگاه ها 
پذیرایى مى کنند که اصًال به معناى تور گردشــگرى 
نیســت. این مطلب را به طور قطع اعالم مى کنم، چون 

بررسى کرده ایم.
وى درباره  متناقض بودن این اظهارات با هشــدارهاى 
آژانس هــا و راهنماهاى مرتبط با گردشــگران چینى 
درباره  فعالیت اقامتگاه  ها و رســتوران هاى فاقد مجوز 
که چینى ها اداره شــان مى کنند، اظهــار مى کند: اگر 
مصداقى آوردند که تور گردشگرى با وجود دفاتر مجاز 
ایرانى، توریســت چینى به کشــور آورده و در اقامتگاه 
غیرقانونى اسکان داده است، حتمًا هم با آن تور و هم با 

اقامتگاهش برخورد مى کنیم.
رحمانى موحد، با اشاره به اینکه تاکنون گزارشى مبنى 
بر فعالیت هاى غیرمجاز اتباع چینى در حوزه گردشگرى 
ایــران دریافت نکرده اســت، مى گویــد: آن افراد که 
در ســاختمان هاى اجاره شده توســط چینى ها اقامت 
مى کنند گردشگر نیستند و جریان آنها مثل اقامت سایر 
مسافران اســت و مثل این مى ماند که یک نفر از شیراز 
به تهران آمده و در خانه اى اقامــت کرده، این به ما چه 

ارتباطى دارد؟
وى اضافه مى کنــد: گردشــگر زمانى به مــا ارتباط 
مى یابد که در قالــب تورى با هماهنگــى آژانس ها و 
هتل ها ساماندهى شــده باشــد. حاال اگر خارج از این 
زنجیره، اقامتى صورت بگیرد دیگر در حیطه  وظایف ما 
نمى گنجد. نهایتًا موضوعشان مثل خانه هاى اجاره اى 
و سایت هاى غیررسمى اســت که مکان هاى اجاره اى 
را معرفى مى کنند و ما ده ها بــار تقاضا داده ایم که این 

سایت ها را از دسترس خارج کنند.
رحمانى موحــد تأکیــد دارد: ایــن افــراد ویــزاى 
گردشــگرى دریافت نمى کنند بلکه با «ویزاى ورود» 
به ایران مى آیند، چون براى گرفتن ویزاى توریســتى 
حتمًا باید میزبان و هتل داشــته باشــند و ویزاى ورود 
ممکن اســت با دعوت فامیل یا شــرکتى صادر شود 
که در این صورت پیگیرى آن دیگر در اختیار ســازمان 

ما نیست.

اما و اگر درباره وجود محله چینى ها در ایران!
معاون سازمان میراث فرهنگى: اقامتگاه هایى وجود ندارد که گردشگران چینى را پوشش دهند

پاسخ به یک شایعه تلگرامى

این، عمامه امام على(ع) نیست

همه دستگاه هاى تاتو در سالن هاى زیبایى، ایمنى الزم را ندارند

شــرکت اســپانیایى«تله پیتزا» که ادعــا مى کند 
بزرگ ترین شرکت فروش پیتزا در خارج از آمریکاست 
به دنبال توسعه بازار خود در خارج از اسپانیا از جمله در 
ایران و انگلیس است تا به کسب و کار و بازار خود تنوع 
ببخشد. گروه «تله پیتزا» اسپانیا خود را براى گشودن 
اولین پیتزا فروشى اش  در مکزیک آماده مى کند. این 
شرکت پیتزاى اسپانیایى در حال افزایش تالش هاى 
خود براى تنوع بخشــى به فعالیت هایش از طریق 

حضور در بازار کشورهاى دیگر است.
«پابلو جوانتگوئى»، مدیر ارشــد این شرکت گفت: 
«ما بیش از یکســال صرف مطالعه بازار مکزیک و 
شرکاى احتمالى در این بازار کرده ایم.»  تله پیتزا در 
نهایت 500 مغازه پیتزا فروشى در مکزیک باز خواهد 
کرد در حالى که تعداد مغازه هایش در اسپانیا، به عنوان 

بزرگ ترین بازار این شرکت 682 مورد است. 
«ورود به بازار مکزیک پروژه سال 2018 ماست.» این 
شرکت مادریدى که ادعا مى کند بزرگ ترین شرکت 
فروش پیتزا در خارج از آمریکاست ضمن اعالم این 
موضوع به دنبال توســعه بازار خود در خارج از اسپانیا 
از جمله در ایران و انگلیس اســت تا به کسب و کار و 
بازار خود تنوع ببخشــد. به گفته جوانتگوئى، شرکت 
تله پیتزا که ساالنه 60 میلیون پیتزا به فروش مى رساند 
همچنین برنامه هایى براى نوسازى رستوران هاى خود 
و سرمایه گذارى روى پیتزاهاى با حاشیه سود باالتر را 
در دستور کار خود دارد. این شرکت که در سال 1987 
تأسیس شده داراى 26 هزار کارگر است و در 20 کشور 
جهان فعالیت دارد. این شرکت در سال گذشته از طریق 

فروش سهام 605 میلیون یورو سرمایه جذب کرد.

پیتزافروش اسپانیایى
 به دنبال ورود به بازار ایران

روابط عمومى مرکز آمار و فناورى اطالعات قوه قضائیه با صدور اطالعیه اى درباره حربه جدید جاسوسان که از 
طریق ارسال نامه هاى الکترونیکى و با عنوان جعلى انجام مى شود هشدار داد.

در این اطالعیه آمده است با توجه شــکایت برخى از مردم، به تازگى نامه هاى الکترونیکى با عنوان مجعول 
«سامانه رسیدگى به شکایات دادگاه هاى عمومى و انقالب اسالمى پایگاه اطالعاتى وزارت دادگسترى» براى 
برخى افراد ارسال شده اســت که حاوى مطالب جعلى بوده و خواننده را به باز کردن پیوست هاى نامه ترغیب 

مى کند.
با بررسى هاى صورت پذیرفته مشخص شد پیوست هاى مذکور آلوده به بدافزار جاسوسى است که اطالعات 

کاربران را به مکانى خارج از کشور ارسال مى کند.
در ایــن اطالعیــه مرکــز آمــار و فنــاورى اطالعــات قــوه قضائیه ضمــن اعــالم این موضــوع که 
همــه ابــالغ هــاى الکترونیکــى صرفــًا در ســامانه ابــالغ الکترونیکــى قــوه قضائیــه به نشــانى

 http://eblagh.adliran.ir و با نام کاربرى و رمز عبور افراد قابل مشاهده است اعالم کرد هموطنان از باز 
کردن پست هاى الکترونیکى و ضمائم آن با متن و عناوین مشابه جداً خوددارى کنند.

یک کارشناس آبخیزدارى با بیان اینکه عوارض بیابان زایى 
باعث شده که تروریست ها بتوانند در مناطق مختلفى از غرب 
آسیا فرصت بیشترى براى رشد و نمو داشته باشند، گفت: 
ظهور جریان هاى تروریستى ناشــى از تخریب سرزمین 
و نابودى زندگى اســت. محمد درویش به مناســبت روز 
مقابله با بیابان زایى گفت: ایرانیان بیشتر از ملل دیگر درگیر 
عواقب بیابان زایى هستند. وى بابیان اینکه ایران جزو پنج 
کشور اولى است که حدود 23 سال پیش به پیمان مقابله با 
بیابان زایى پیوسته است، اظهار داشت: 23 سال پیش هنوز 
مشکالتى که در غرب کشور بر اثر خشکسالى و مسائلى که 

بر سر  میان رودان رخ داده خبرى نبود و درك و باور نمى شد. 
بخاطر همین ما و کشورهاى منطقه به ساخت سازه هاى مهار 
آبى روى آوردیم که از عوامل تشدیدکننده بیابان زایى هستند. 
درویش با اشاره به اینکه عراق، سوریه،  ترکیه و ایران براى 
150 میلیارد مترمکعب آبى که وارد میان رودان، شط العرب ، 
هورالعظیم و اروندرود مى شده است سد ساخته اند، افزود: این 
سدسازى ها بحران بزرگى ایجاد کردند که از عوارض این 
بحران بزرگ مى توان به نابودى اراضى کشاورزى، بیکارى، 
فقر شدید و افزایش ناامنى اشاره کرد. وى ادامه داد: درواقع 
این افزایش ناامنى  امروز با شــنیدن صداى انفجار تا لندن 
و حتى نیویورك پیش رفته اســت که نشان دهنده اهمیت 
بیابان زایى است.این کارشناس آبخیزدارى با تأکید بر اینکه 
بیابان زایى منجر به نابودى زندگى مى شود، تصریح کرد: 
عوارض بیابان زایى باعث مى شود که افراد ساکن در  مناطق 
مختلفى از خاورمیانه خشونت طلب شوند.  وى افزود: ظهور 
جریان هاى تروریستى داعش، پژاك، القاعده و طالبان همه 
ناشى از فقر زمین و نابودى آن چیزى است که براى ادامه 
زندگى باکیفیت نیاز بوده و حال با تخریب سرزمین، برخى از 
گروه هاى آسیب دیده تبدیل به جریان هاى خشونت طلب 

در منطقه شده اند.

هشدار در خصوص
 ایمیل هاى جعلى ابالغ الکترونیکى

رشد گروه هاى تروریستى ناشى از بیابان زایى
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برخوار
 دفتر خانه ثبت طالق ندارد

فرماندار شهرستان برخوار گفت: نبود دفتر خانه ثبت 
طالق دراین شهرستان موجب ایجاد اختالل در ثبت 

دقیق وقایع حیاتى شده است.
اســفندیار تاجمیــرى افــزود: طــالق یکــى از
 آسیب هاى اجتماعى اســت و امرى ناپسند تلقى
 مى شود اما نبود دفتر خانه ثبت طالق غیرقابل قبول 
بوده و ایــن قضیه با تالش دســتگاه هاى متولى و 

متقاضیان باید رفع شود.

درخشش نجف آبادى  ها
درجشنواره مخترعان 

اختراع دانش آموز نجف آبادى، برگزیده ششــمین 
جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسالمى و بنیادملى 

نخبگان شد.
دانش آموز سال سوم رشــته تجربى دبیرستان دوره 
دوم سما دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد، گفت: 
به دلیل اینکه بسیارى از بســتگانم با بیمارى آسم 
درگیر بودندســال 1394به فکر ساخت دستگاهى 
افتادم تا در زمان تنگى نفس و افزایش تنفس بیمار 

اخطار دهد.
حدیثه السادات شکراللهى درباره کارکرد این دستگاه 
افزود: دستگاه هشداردهنده تنفسى با اطالع از میزان 
تنفس، رطوبت و دماى بدن شخص و زمانى که فرد 
نیاز به اکسیژن کافى داشته باشد با روشن شدن چراغ 
اخطار مى دهد و به بیمار یا اطرافیان هشدار مى دهد.

وى گفت: نمونه اولیه این دستگاه به وسیله شلنگ 
متصل به حسگرهاى مخصوص کار مى کند و تالش 
دارم این دســتگاه را به صورت بى سیم و قابل حمل 
ارتقا بدهم که از طریق نبض اطالعات سالمت بیمار 

را تحلیل کند و در مواقع اضطرارى هشدار بدهد.

شهرستان هاى غرب استان 
تفرجگاه نیستند

امام جمعه موقت داران گفت: مدیران استانى دقت 
کنند شهرستان هاى غرب اصفهان حیات خلوت و 

تفرجگاه و در حکم ریه استان نیستند.
حجت االسالم والمســلمین عبدالمجید گشول  با 
انتقاد از استمرار بى توجهى مسئوالن باالدستى به 
مشکالت زیاد این مناطق، افزود: مسئوالن براى حل 
مشکالت موجود در بخش آب، اشتغال و کشاورزى 

بیشتر همت کنند.

کشف قرص قاچاق در اصفهان
بیــش از 30هزار عــدد قرص نیــروزاى قاچاق در 

اصفهان کشف و جمع آورى شد.
مدیر روابط عمومى ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاالو 
ارزاستان اصفهان گفت :مأموران انتظامى در بازرسى 
از انبارى در شهر ستان اصفهان ،30هزار و 280عدد 
قرص قاچاق را کشف کردند .محمد جواد ابراهیمیان 
با بیان اینکه در این بازرسى بیش از 29هزار کیلو گرم 
پودر  قاچاق نیز کشف شده است، افزود: ارزش ریالى 
این محموله قاچاق بیش از 70میلیون ریال برآورد 

شده است.

قطعى گاز 
در خیابان شمس آبادى 

مدیر روابط عمومى شــرکت گاز اســتان اصفهان 
گفت: جریــان گاز در خیابان هاى شــمس آبادى، 
کوآالالمپور و منشعبات آن امروز به علت تعمیرات 

قطع خواهد شد.
حسن موسوى اظهارداشت: به علت تعمیرات، جریان 
گاز در بخشى از خیابان شمس آبادى اصفهان فردا 

قطع مى شود.
وى افزود: بــه همین دلیــل جریــان گاز خیابان 
شــمس آبادى و خیابان کوآالالمپور روز یک شنبه 
28 (امروز)خرداد ماه از ساعت 8 صبح تا 16بعدازظهر 

قطع خواهد شد.

مدیرکل فنى و حرفه اى اســتان اصفهان گفت: دوره هاى 
تابســتانه فنى و حرفه اى با کالس هاى آموزشى برگزار 
مى شود و نحوه آموزش ها طبق استاندارد فنى و حرفه اى 
کشــور، آموزش تئورى و آموزش عملى را در بر مى گیرد و 

محور بیشتر آموزش ها عملى است.
ابوطالب جاللى اظهارداشت: براى دوره سه ماهه تابستان 
برنامه هاى آموزشــى و کالس هایى بــراى عالقه مندان 

برگزار مى شود.
وى افزود: این دوره ها در بخش هاى صنعت، کشــاورزى، 
فرهنگ و هنر و موارد دیگر طبق دفترچه راهنماى ثبت نام در 
سایت سازمان فنى و حرفه اى استان اصفهان موجود است.

مدیرکل فنــى و حرفه اى اســتان اصفهان با اشــاره به 
برنامه آموزشــى طرح پارك مهارت گفت: در تابســتان 
براى دانش آموزان در دوره فراغت تابســتانه روزهاى پنج 
شنبه دوره هاى آموزشى در مراکز آموزش فنى و حرفه اى 
اصفهان در قالب طرح پارك مهارت با شعار دانش آموز ماهر 

آموزش هایى داده مى شود.
جاللى در خصوص رشته هاى مشاغل خانگى براى بانوان 
نیز بیان کرد: در زمینه مشــاغل خانگى رشته هاى صنایع 
دستى، کشاورزى، پرورش قارچ، گونه هاى زینتى، ماساژ، 
کیف دوزى، لباس زنانه، گیاهــان دارویى و ... براى بانوان 

وجود دارد.

اســتاندار اصفهان گفت: باید نســبت به تثبیت اشتغال 
موجود و جلوگیرى از مهاجرت در شــرق اصفهان اقدام 

شود.
رســول زرگرپور به طرح ارتقاى بهره ورى آب در شرق 
اصفهان اشــاره کرد و افزود: در طرح 9 ماده اى احیاى 
حوضه آبریز زاینده رود به تعیین الگوى کشــت اشــاره 
شده است و بر اساس مصوبه شــورایعالى آب، مجرى 
طرح ارتقاى بهــره ورى آب در شــرق اصفهان از دى 
ماه سال گذشــته مطالعات فاز شــناخت طرح را آغاز

 کرده است.
وى افزود: در این طــرح بر بهــره ورى راندمان آب در 

کشاورزى به خصوص شرق اصفهان در شورایعالى آب 
و شوراى هماهنگى تأکید شده است و البته مشکالتى 
نیز در خصوص تسریع در انجام طرح وجود دارد که باید 

برطرف شود.
وى افزود: براى توسعه اشتغال در این منطقه طرح هاى 
پیشنهادى از جمله تولید قارچ هاى خوراکى، توسعه کشت 
گلخانه اى، توسعه باغات پســته، توسعه کشت گیاهان 
دارویى و زعفران، ایجاد توتستان و پرورش کرم ابریشم، 
پرورش دام و طیور و ماهى هاى زینتى و سرد آبى از جمله 
طرح هایى است که در حال اجراســت و باید گسترش

 یابد.

برگزارى دوره هاى تابستانه 
مراکز فنى و حرفه اى

لزوم تثبیت اشتغال موجود 
در شرق اصفهان

رئیس شــوراى اسالمى شــهر نجف آباد گفت: 
59 نام جدید براى معابر شهر تصویب شدکه در 
این میان منطقه 2 با 39 مورد بیشــترین سهم را 
به خود اختصاص داد و پــس از آن هم مناطق 3 
و یک با 16 و چهارنامگذارى در رده هاى بعدى 

قرار گرفتند.
مجتبى گودرزى اعالم کرد: در اولین منطقه شاهد 
تصویب نام هاى پیشنهادى براى دو کوچه و دو 
بن بســت در بلوارهاى آیت ا...ایزدى، شریعتى 
و ولیعصر بودیم و در دومیــن منطقه نیز خیابان 
منتظرى شــمالى با 16 و خیابان شهید طالب با 
هفت مورد بیشترین تعداد از موارد تصویب شده 

را داشتند.
وى با اعــالم چهارمــورد نامگــذارى در بلوار 
جمهورى اســالمى و دومورد در بلوار ســردار 
صالحى اضافه کــرد: در منطقه 2 شــهر، براى 
ســه معبر در خیابان 15خرداد شمالى و دونقطه 
در آیت شمالى اسامى پیشنهادى مورد تصویب 

قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: با تصویب 
طرح جامع حمل  و نقل اســتان اصفهان در شورایعالى 
معمارى و شهرسازى و شــوراى حمل  و نقل و ترافیک 
کشور، این طرح در نیمه دوم ســال در استان اصفهان 

اجرا مى شود.
حجت ا...غالمــى اظهار داشــت: با توجه بــه اهمیت 
یکپارچگى حمل  و نقل در اســتان، ضــرورت دارد در 
تمامى طرح هاى جامع شهرى به اتصال سیستم حمل  
و نقل عمومى درون شــهرى و برون شهرى توجه کافى 
شود که این توجه نقش مؤثرى در افزایش ایمنى در جوار 
شهرها، جلوگیرى از ترافیک شهرها در شهرهاى اقمارى 

و پیشگیرى از توسعه حاشیه نشــینى در شهرهاى مادر 
خواهد داشت.

وى گفت: امیدواریم تا پایان شــهریورماه امسال طرح 
جامع حمل  و نقل اســتان بــا رویکــرد یکپارچگى و 
هماهنگى طرح هاى توســعه عمران شــهرى به اتمام 
برسد و بتوانیم با تصویب این طرح در شورایعالى معمارى 
و شهرسازى کشور و شوراى حمل  و نقل و ترافیک کشور 

این طرح را در نیمه دوم سال در استان اجرایى کنیم.
وى خاطرنشان کرد: در کالنشهر اصفهان تقاضاى کافى 
براى حمل  و نقل ریلى وجود دارد و با اســتمرار سیستم 
ریلى درون شهرى مى توان گفت که کالنشهر اصفهان 
از نظر مصرف انرژى، نقش آالینده ها، ایمنى و نظم سفر 

موقعیت ممتازى را خواهد داشت.
غالمى بیان کرد: باید تغییر نگرشــى نســبت به شهر 
اصفهان در مقابل حومه صورت پذیرد و مجموعه شهرى 
یکپارچه مدنظر قرار گیرد. ازاین رو در سال هاى اخیر به 
اتصال شهرهاى جدید فوالدشهر، مجلسى و بهارستان 
و شهرهاى اقمارى نظیر خمینى شــهر، شاهین شهر و 
نجف آباد به شــهر اصفهان از طریق قطار شهرى نگاه 

ویژه اى شده است.

مهران موسوى خوانسارى 

سهم اســتان اصفهان در هیئت رئیســه کمیسیون هاى 
تخصصى مجلس کاهش یافت. این اتفــاق در حالى افتاد 
که امید مى رفت با ورود نمایندگان جدید به مجلس شوراى 
اسالمى، شاهد افزایش سهم استان اصفهان در هیئت رئیسه 

کمیسیون ها باشیم. 
سال گذشته که اولین سال فعالیت مجلس دهم بود، بعد از 
برگزارى انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون هاى تخصصى 
مجلس مشخص شــد که ســهم اصفهان از مجموع 15 
کمیسیون، یک ســوم آن یعنى پنج کمیسیون مى باشد. 
در آن سال دو نایب رئیســى اول(ناصر موسوى الرگانى از 
فالورجان براى کمیسیون اقتصادى و احمد سالک کاشانى 
از اصفهان براى کمیسیون فرهنگى)، یک دبیر اولى (اصغر 
سلیمى از ســمیرم براى کمیسیون شــوراها و امور داخلى 
کشور) و یک دبیر دومى(ناهید تاج الدین از اصفهان براى 
کمیسیون اجتماعى)  به چهار نماینده اصفهان رسید تا در 
کنار على بختیــار از گلپایگان براى حضور در کمیســیون 
قضائى و حقوقى، مجموعًا پنج نماینده استان اصفهان در 

کمیسیون ها حضورداشته باشند.

یکى کم شد
با برگزارى  انتخابات کمیسیون هاى تخصصى مجلس در 
هفته گذشته، مشخص شد که نمایندگان استان اصفهان در 
دومین سال فعالیت مجلس دهم مجموعاً چهار کمیسیون 
را از آن خود کرده اند که یک کمیســیون کمتر از آمار سال 
95 اســت. از پنج نفرى که سال گذشــته در کمیسیون ها 
فعال بودند، امســال ناهید تاج الدین با همان ســمت دبیر 
دومى در کمیسیون اجتماعى باقى ماند اما کمیسیون هاى 
على بختیار و اصغر سلیمى تغییر کرد. دو نفر(احمد سالک 
کاشــانى و ناصر موســوى الرگانى) هم به کل از هیئت 
رئیسه کمیسیون ها خارج شــدند و به جاى یکى از آن دو، 
عباسعلى پوربافرانى نماینده مردم نایین به عنوان دبیر اول 
کمیسیون بهداشت و درمان و اصغر سلیمى نماینده مردم 

سمیرم به عنوان سخنگوى کمیسیون شوراها و امور داخلى 
مجلس انتخاب شدند .على بختیار نماینده مردم گلپایگان 
هم  به نایب رئیسى دوم کمیسیون کشاورزى، آب و منابع 
طبیعى رسید. به این ترتیب استان اصفهان در هیئت رئیسه 
کمیسیون هاى آموزش و تحقیقات، کمیسیون اقتصادى، 
کمیسیون انرژى، کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى، 
کمیســیون صنایــع و معــادن، کمیســیون قضائــى و 
حقوقى،کمیسیون عمران،کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى 
مجلس،کمیســیون اصل نودم قانون اساسى،کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون فرهنگى عضوى  در 

هیئت رئیسه ندارد.

راهى به سوى کارشناسى
اما اصوًال اهمیت این کمیسیون ها در چیست که هر ساله 
با فرا رسیدن فصل تغییر و تحول در هیئت رئیسه مجلس 
شــوراى اســالمى، تغییرات در آنها نیز بــا دقت پیگیرى 
مى شود؟ پاسخ این ســئوال در البه الى ســطور قانون 
اساسى جمهورى اسالمى نهفته است. در اصل 85 قانون 
اساسى آمده : «... مجلس نمى تواند اختیار قانونگذارى را به 
شخص یا هیئتى واگذار کند ولى در موارد ضرورى مى تواند 
اختیار وضع بعضى از قوانیــن را با رعایت اصل هفتاد و دوم 
به کمیسیون هاى داخلى خود تفویض کند، در این صورت 
این قوانین در مدتى که مجلس تعیین مى نماید به صورت 

آزمایشــى اجرا مى شــود و تصویب نهایى آنها با مجلس 
خواهد بود. همچنین مجلس شــوراى اســالمى مى تواند 
تصویب دایمى اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات 
دولتى یا وابســته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به 
کمیسیون هاى ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را 

به دولت بدهد...»
در واقع مطابق ایــن اصل، طرح ها و لوایــح مجلس ابتدا 
در کمیسیون هاى مربوط مورد بررســى کارشناسى قرار 
مى گیرد و در هنگام طرح در صحــن علنى مجلس، نظر 
نهایى کمیسیون پرسیده و اعالم مى شــود که این امر به

 تخصصى تر شــدن نقــش مجلس در امــر قانونگذارى 

کمک شایانى مى کند. از طرفى آنجا که پاى منافع محلى 
پیش کشیده مى شــود، این کمیسیون ها بیشتر مى توانند 
اثرگذارى شــان را نشــان دهند و به همین دلیل است که 
انتخابات هیئت رئیســه این دوایر داخلى مجلس با دقت 

دنبال مى شود.
 فقط فکر کنید اگر اســتان اصفهان در کمیســیون هاى 
تأثیرگــذار ادوار مختلف مجلس نماینده داشــت آن وقت 
مشــکالت به ظاهر الینحل اصفهان امروز چه وضعیتى 

پیدا مى کرد.

با کاهش یک کمیسیون نسبت به سال قبل مشخص شد؛

سهم ناچیز اصفهان در هیئت رئیسه کمیسیون هاى مجلس

مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان؛

اجراى طرح جامع حمل  و نقل استان
 در نیمه دوم امسال

رئیس اتحادیه گز و شــیرینى اســتان اصفهان گفت: 
کاهش تقاضاى مصرفى مردم موجب شــده تا احتمال 
افزایش قیمت شیرینى و مشتقات آن در هفته هاى آتى 

کمرنگ باشد.
حسن شــریفى در رابطه با وضعیت بازار زولبیا و بامیه 
در ماه مبارك رمضان اظهار داشت: قدرت خرید مردم 
طى سال ها به  قدرى پایین آمده که کمتر به سراغ خرید 
شــیرینى و فرآورده هاى آن مى آیند و همین عدم توان 
خرید موجب شد تا در سال جارى نیز افزایش قیمتى در 

زولبیا و بامیه اعمال نشود.
وى در پاسخ به ســئوالى در رابطه با افزایش احتمالى 
قیمت گز و شیرینى اظهار داشت: در اکثر شاخص هاى 
قیمت تمام شده شیرینى به  جز دستمزد، افزایش قیمتى 
رخ نداده و از طرف دیگر، کاهش تقاضاى مصرفى مردم 
نیز موجب شــده تا احتمال افزایش قیمت شــیرینى و 

مشتقات آن در هفته هاى آتى کمرنگ باشد.
رئیس اتحادیه گز و شیرینى اســتان اصفهان در رابطه 
با صادرات گز و شــیرینى اصفهان به خارج کشور بیان 
داشــت: برخى از محصوالت این صنف نظیر گز، بازار 
صادراتى خوبى در اروپا و منطقه داشته و در رابطه با بازار 
عمان نیز که به  تازگى از سوى اتاق اصناف پیشنهاد شده، 
جلساتى برگزار کردیم و امیدوار به افزایش صادرات گز 

و شیرینى اصفهان به این کشور هستیم.

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان حضور در 
سه نمایشگاه برتر صنعت نفت، گاز و پتروشیمى را در سال 
2017 و 2018 میالدى در دستور کار خود قرار داده است. 

نهمین نمایشــگاه بین المللى تکنولــوژى و تجهیزات 
پتروشــیمى چین، بیســت و دومیــن نمایشــگاه بین 
المللى نفت و گاز ترکمنســتان و یازدهمین نمایشــگاه 
بین المللى نفــت و گاز عمان، رویدادهایى هســتند که 
تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن صنعت نفت و گاز 

کشورمان از بخش دولتى و خصوصى در قالب پاویون ملى 
ایران در آنها حضور خواهند داشت. 

در نهمین نمایشــگاه و کنفرانس بین المللى تکنولوژى و 
تجهیزات پتروشیمى، نفت و گاز چین از تاریخ اول تا سوم 
شهریور ماه 96، بیست و دومین نمایشگاه و کنفرانس بین 
المللى نفت و گاز ترکمنستان از تاریخ 11 تا 13 آبان ماه 96، 
دهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللى تخصصى صنایع 
پالستیک هند از تاریخ 18 تا 23 بهمن ماه 96 و یازدهمین 

نمایشگاه و کنفرانس بین المللى نفت و گاز عمان از تاریخ 
شــش تا 8 فروردین ماه 97 فعاالن صنایع کشــورمان و 
برترین هاى صنعت نفت، گاز و پتروشیمى از بخش دولتى 
و خصوصى مى توانند اهداف ملى و بیــن المللى خود را 
دنبال کنند. کلیه متقاضیان حضور در این رویدادها جهت 
رزرو غرفه و حضور در برنامه هاى کنفرانس هاى جانبى 
مى توانند با بخش خارجى شــرکت نمایشگاه هاى بین 

المللى استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: اعمال قانون 
طرح پارکومتر در شهر اصفهان با دریافت کد خودروى 

اعمال قانون تا اوایل تیرماه اجرایى خواهد شد.
سرهنگ رضا رضایى با اشــاره به اجراى طرح پارکومتر 
در شهر اصفهان اظهار داشت: اجراى این طرح عدالت 
در خصوص پاك خودروها در حاشیه خیابان ها را فراهم 

مى کند.
وى با بیان اینکه در حال حاضــر اجراى طرح پارکومتر 
به صورت ارشادى است، ابراز  داشت: برنامه ریزى براى 
اجراى این طرح در  خیابان شهر اصفهان در دستور کار 

است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 

تاکنون طرح پارکومتر در شــش خیابــان مناطق 5 و 6  
شهردارى و همچنین منطقه مرکزى اجرایى شده است، 
اضافه کرد: اعمال قانون در ایــن طرح از اوایل تیر ماه و 
با دریافت کد خودروى اعمــال قانون در این زمینه آغاز 

خواهد شد.

حضور ایرانیان در 3 رویداد مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمى 
از سوى شرکت نمایشگاه هاى اصفهان

آغاز اعمال قانون طرح پارکومتر از اول تیرماه

گز و شیرینى اصفهان
 به  عمان مى رود

  تصویب 59 نام جدید 
براى معابر نجف آباد

فرماندار اصفهان گفت: امســال 70 تا 80 درصد از 
اعتبارات طرح هاى آب و فاضالب روستایى در این 

شهرستان تخصیص پیدا مى کند.
احمد رضوانى بدون اشــاره به میزان درصد افزایش 
اعتبارات امسال این پروژه ها نسبت به سال گذشته 
اضافه کرد: میزان اعتبارات امسال در این حوزه نسبت 

به پارسال افزایش یافته است.
وى که در نشســتى با حضور مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب روستایى اســتان با موضوع بررسى 
مشــکالت آب شــرب ســخن مى گفت، افزود: 
مجموعه فرماندارى و دیگر دســتگاه هاى مرتبط، 
آماده هرگونه همکارى و همراهى با شــرکت آب 
و فاضالب روســتایى براى جلوگیــرى از فعالیت
 شبکه هاى غیرمجاز در روستاهاى اصفهان هستند.

در این نشست، فرسودگى شــبکه هاى آب شرب، 
کمبود مخازن ذخیره آب، افت فشــار آب شــرب و 
کمبود اعتبارات، از جمله مسائل و مشکالت مربوط 
به حوزه آب و فاضالب روســتایى شهرستان مورد 

بررسى قرار گرفت.

80 درصد اعتبارات
 طرح هاى آبفار 
 تخصیص مى یابد

با برگزارى  انتخابات 
کمیسیون هاى 

تخصصى مجلس 
در هفته گذشته، 
مشخص شد که 

نمایندگان استان 
اصفهان در دومین 

سال فعالیت مجلس 
دهم مجموعًا چهار 
کمیسیون را از آن 

خود کرده اند که یک 
کمیسیون کمتر از 
آمار سال 95 است
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اصفهانى ها؛
 رکورددار خرید سهام 

بیشــترین ارزش معامالت را بین تاالرهاى بورس 
منطقــه اى در دو ماهه اول ســال جــارى، تاالر 
منطقه اى اصفهان با مبادله ده هــزار و 295 ریال 

کسب کرد.
شرکت بورس تهران اعالم کرد: طى دو ماه نخست 
امسال، بیشــترین ارزش معامالت را بین تاالرهاى 
منطقه اى بــه ترتیب، تاالر منطقــه اى اصفهان با 
مبادله ده هزار و 295 میلیارد ریال، تاالر منطقه اى 
کیش با مبادله پنج هــزار و 289 میلیارد ریال وتاالر 
منطقه اى مشهد با مبادله دو هزار و 995 میلیارد ریال 

به نام خود ثبت کردند.

احداث پیست دوچرخه
 در شهرضا

پیست پمپ ترك و پیســت کراس کانترى و  ایجاد 
فضاى مناسب براى فعالیت رشته تخصصى دوچرخه 
دانهیل به عنوان یکــى از فعالیت هــاى خدماتى 
فرهنگى، توسط شهردارى شهرضا در قسمت شمالى 

پارك آبشار دردست اجرا مى باشد.
معاون فرهنگى اجتماعى شــهردارى شــهرضا در 
این رابطه گفت: یکى از اقدامات فرهنگى ورزشــى 
شهردارى اقدام در جهت احداث پیست پمپ ترك 
و پیســت کراس کانترى در پارك آبشــار است که 
این روزها در دســت اجرا مى باشد که پیست پمپ 
ترك به صورت کامــًال فنى و به عنوان ســومین 
پیست از این نوع در سطح کشور تکمیل شده است و
 پیست هاى دانهیل و کراس کانترینیز در حال احداث 
هســتند که امیدواریم با تکمیل این پروژه بتوانیم 
میزبان مســابقات کشورى رشــته کراس کانترى

 باشیم.

انتخابات شوراهاى 3 روستاى 
فریدونشهر باطل شد

صنــدوق رأى پنجمیــن دوره انتخابات شــوراى 
روستاهاى ســرداب، بنه کمر و حاجى آباد از توابع 

شهرستان فریدونشهر باطل اعالم شد.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستاى فریدونشــهر در گفتگویى از ابطال 
صندوق رأى شوراهاى سه روســتاى فریدونشهر 

خبر داد.
حســن خواجه ســعیدى گفت: علت ابطــال این

 صنــدوق هــا، رأى دادن تعــداد زیــادى از افراد 
غیربومى در انتخابات شــوراهاى این ســه روستا

 بود.
وى تصریــح کــرد: تعــداد آراء صندوق شــوراى 
روستاى حاجى آباد 243 نفر بوده است در حالى که

 کل جمعیت این روستا شــامل واجدین شرایط و ... 
81 نفر بوده است.

رئیــس هیئت نظــارت بــر انتخابات شــوراهاى 
فریدونشــهر همچنیــن ادامــه داد: کل جمعیت 
روستاى سرداب 176 نفر بوده است که تنها در حدود
 50 نفر واجد شــرایط رأى گیرى بوده اند اما داخل 
صندوق رأى شوراى این روســتا 500 رأى انداخته

 شده بود.

افتتاح پروژه تأسیسات 
خورشیدى آب شرب در نطنز 
مدیر آب و فاضالب روستایى شهرستان نطنز گفت: 
اولین پروژه تأسیســات تمام خورشیدى آب شرب 
روستایى استان اصفهان در شهرستان نطنز افتتاح شد.

حســن واقفى گفت: طراحى پروژه تأسیسات تمام 
خورشیدى آب شرب روستاى صالح آباد از توابع نطنز 

را کارشناسان امور آبفار این شهرستان انجام داده اند.
وى تأکیــد کــرد: این سیســتم خورشــیدى قادر 
بــه تأمین برق مــورد نیاز تأسیســات آب شــرب 
بهداشــتى این روســتا بوده، عــالوه بــر این در 
طراحى آن ضریــب اطمینان الزم جهت پوشــش 
روزهــاى با هــواى ابــرى نیــز در نظــر گرفته

 شده است.

خبر

مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان از رشــد 4/25 
درصدى آمار ازدواج در دوماهه ابتدایى سال 1396 در 

استان اصفهان خبر داد.
حســین غفرانــى کجانــى در خصوص آمــار ازدواج 
ثبت شــده در ســال 1396 اظهار داشــت: از ابتداى 
سال 96 تاکنون شــش هزار و 279 مورد ازدواج ثبت

شده است.
وى در مورد آمار فــوت در دو ماهه اول ســال جارى 
نیز گفــت: در این مدت ســه هــزار و 834 مورد فوت 
در اســتان به ثبت رسیده اســت که در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل به میزان 4/09در صــد افزایش 

داشته است.
مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان در خصوص آمار 
والدت در ســال جارى در سطح اســتان اصفهان نیز 
ابراز داشت: امســال در دوماه اول سال 13 هزار و 764 
مورد والدت ثبت شــده است که در مقایســه با دوماه 
اول سال قبل خوشــبختانه به میزان 0/43درصد رشد

 داشته است.
غفرانى کجانى در ادامه در مــورد میزان مراجعه جهت 
صدور کارت ملى هوشمند گفت: در سال جارى 45 هزار 
و 675 مورد مراجعه کننــده متقاضى صدور کارت ملى 

هوشمند داشته ایم.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
گفت: در هفتمین جشنواره کتابخوانى رضوى امسال، مسابقه 
سراســرى کتابخوانى با محوریت زندگانى امام رضا(ع) و 
حضرت معصومه (س) براى رده هاى مختلف سنى در حال 

برگزارى است.
امیر هالکویى اظهارداشــت: این جشــنواره با سه هدف 
«اشاعه و ترویج فرهنگ رضوى»، «گسترش فعالیت هاى 
فرهنگى مرتبط با سیره امام رضا (ع)» مانند گسترش مطالعه 
کتاب هاى مرتبط با سیره پاك ائمه معصومین(ع) و «معرفى 
و گرامیداشت پدیدآورندگان آثار مرتبط با فرهنگ رضوى» 
همزمان با دهه کرامت و در ســه بخش کودك، نوجوان و 

جوانان و بزرگساالن برگزار مى شود.
وى درباره نحوه شــرکت در مســابقه کتابخوانى رضوى 
خاطرنشان کرد: عالقه مندان مى توانند به دو صورت مکتوب 
یا اینترنتى و فردى یا خانوادگى در این مسابقه شرکت کنند، 
به همین منظور جهــت دریافت پاســخ نامه مى توانند به 
کتابخانه هاى زیرمجموعه نهاد کتابخانه هاى کشور مراجعه 

کرده یا از طریق سایت  isfahanpl.ir  اقدام کنند.
هالکویى با بیان اینکه آخرین فرصت ثبت نام در مسابقه تا

 20 تیر ماه تمدید شده اســت، گفت: سال قبل 12 هزار نفر 
از استان اصفهان در این مسابقه شرکت کردند و امسال نیز 
استقبال بیشترى براى حضور در مسابقه پیش بینى مى کنیم.

برگزارى جشنواره کتابخوانى 
رضوى در اصفهان 

بخت جوانان اصفهانى
 باز شده است

رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت ها و دفاتر خدمات 
زیارتى، جهانگردى و هوایى استان اصفهان با اشاره به 
فروش بلیت شــرکت هاى هواپیمایى زیر نرخ مصوب، 

گفت: امسال هیچگونه افزایشى در قیمت ها نداشتیم.
ابراهیم توکلى پیرامون خبرهاى مطرح شــده مبنى بر 
افزایش 20 درصدى قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: 
امسال هیچگونه افزایشى در قیمت ها نداشتیم و از ابتداى 

سال تا االن قیمت ها ثابت بوده است.
وى ادامه داد: قیمت بلیت هواپیما شناور است؛ قیمت پایه 
را قبًال اعالم کرده اند و االن بلیت ها زیر نرخ مصوب به 
فروش مى رسد، این در حالى است که به ایرالین ها اجازه 
داده شده تا براساس خدمات و مسافران قیمت هاى خود 

را کاهش یا افزایش دهند.
رئیس انجمن صنفــى کارفرمایى شــرکت ها و دفاتر 
خدمات زیارتى، جهانگردى و هوایى اســتان اصفهان 
گفت: خوشبختانه این شرایط براى مردم مناسب است، 
چون از فروردین تا االن شاهد کاهش قیمت ها بوده ایم.

وى با بیان اینکه قیمت  بلیت مســیرهاى پروازى بسیار 
نازل اســت و این موضوع بــه ویژه درباره شــهرهاى 
مسافرپذیر مانند مشــهد، کیش و قشم صدق مى کند، 
اظهار داشت: این در حالى است که شرکت ها حق دارند 
قیمت ها را بر اساس نرخ واقعى و تا 30 درصد باال و پایین 

بفروشند.
توکلى در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت هاى ارائه شده 

در زمان پیک سفرها نیز افزایش نخواهد داشت؟ گفت: 
االن قیمت ها زیر نرخ مصوب است اما زمانى که مراجعه 

کننده زیاد باشد قیمت واقعى ارائه مى شود.
وى افزود: مسافران به دنبال قیمت هاى تخفیف خورده 
هستند و در زمان پیک ســفرها چون تعداد مسافر زیاد 

است قیمت ها حول نرخ هاى شناور باال مى رود.
رئیس انجمن صنفــى کارفرمایى شــرکت ها و دفاتر 
خدمات زیارتى، جهانگردى و هوایى استان اصفهان با 
بیان اینکه قدرت خرید مردم پایین است، گفت: به دلیل 
پایین بودن قدرت خرید، مردم در پیک کار هم نمى توانند 
قیمت واقعى را پرداخت کنند، حتى کاهش قیمت را در 
بلیت قطار هم شاهد هستیم و مى بینیم که با ارائه تخفیف 
ظرفیت قطار تکمیل مى شــود که علت آن قدرت خرید 

پایین مردم است.

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شوراى 
اســالمى گفت: به بیماران مزمن، سالمند و سرطانى در 

منزل خدمات درمانى داده مى شود.
حیدر على عابدى افــزود: یکى از مشــکالت درمانى
 بیماران سخت درمان، سالمند، مزمن و سرطانى این است 
که از طرفى نیاز به بسترى شدنشان در بیمارستان نیست 
و از طرفى در منزل نیازمند خدمات درمانى هستند که این 

مشکالتى براى آنها و خانواده هاى شان ایجاد مى کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى اظهار 

داشت: بر اساس این طرح با عنوان «گسترش خدمات 
درمانى در منزل» دولت در اجراى برنامه ششــم مکلف 
شده است تا پایان ســال 96 برنامه ریزى هاى الزم را 

براى خدمات دهى به این بیماران انجام دهد.
عابدى ادامه داد: به زودى اجراى این طرح آغاز مى شود.

وى گفت: بر این اساس مراکزى تشکیل مى شوند که با 
اعالم ترخیص بیمار از بیمارستان و بر اساس تشخیص 
بیمارســتان، در منزل به بیماران خدمات مى دهند؛ بر 
اساس مصوبه شــورایعالى بیمه، خدمات این طرح زیر 

پوشش بیمه ها خواهد بود. عالقه مندان براى شرکت در مسابقه عکس روح ا... 
تا پایان خرداد فرصت دارند.

بنابراعــالم  مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار 
امــام خمینــى(ره) اصفهــان، ایــن مســابقه با 
هدف خلق، ایــده پردازى و کشــف نــگاه هاى 
نــو و ماندگار بــا محوریــت روایت شــخصیت 
حضرت امام خمینى(ره) با رویکــرد هنرى برگزار 

مى شود.
ســه بخــش اصلى ایــن مســابقه عکاســى با
 دوربین حرفه اى، عکاســى با تلفن همراه و بخش 

ویژه است.
عالقه منــدان براى کســب اطالعات بیشــتر و 
شرکت در مسابقه عکس روح ا... به نشانى اینترنتى 

imam-khomeini-isf.ir مراجعه کنند. 

از قدیم االیام برنج لنجان اصفهان یکى از پر طرفدارترین 
برنج ها در سطح کشور بود و هست وهیچگاه بو و عطر برنج 
لنجان از ذهن مردم نمى رود و منبع درآمدى بســیار براى 
کشاورزان بود اما این در حالى است که در سال هاى اخیر به 
دلیل بحران آب در اصفهان تصمیم بر حذف برنج لنجان در 

اصفهان گرفته شد .
از سال گذشته ممنوعیت کاشت برنج لنجان در اصفهان به 
طور جدى از سوى جهاد کشاورزى اعالم شد که هم  شوك 

زیادى به خانواده هاى اصفهانى وارد ساخت و هم کشاورزان 
را دچار نگرانى کرد.

کشاورزانى که اقدام به کاشت برنج لنجان مى کنند اگر چه 
خود به این اعتقاد ندارند که برنج بیش از دیگر محصوالت 
آب نیاز دارد و به همین دلیل تاکنــون زیر بار این نرفته اند 
که دست از کشت برنج بردارند و مى گویند: میزان آبى که 
براى کشت برنج استفاده مى شود بسیار جزئى کمتر از سایر 

محصوالت است.

ممانعت از کشت برنج لنجان از اصفهان و سعى در متقاعد 
کردن کشاورزان براى دست کشیدن از کاشت برنج و حتى 
ایجاد محدودیت و عدم تخصیص تسهیالت به کشاورزان که 
اقدام به کشت برنج مى کنند و یا حتى ارائه تسهیالت بیشتر به 
کشاورزانى که از تغییر الگوى کشت جهاد کشاورزى حمایت 
کرده اند، همه و همه سبب شده است که برنجى که روزى 
حرف اول را در کشور مى زد و جایگاه بسیار خوبى در بازارهاى 

داخلى و همچون خارجى داشت، امروز به تاریخ بپیوندد.

قیمت مرغ درعید فطر تا کجا مى رود؟

آماده باش مردم شهر، براى روز عید فطر
جمال نوروزباقرى 

دیگـر مـردم غافلگیر نمـى شـوند؛عادت کـرده اند که 
قیمت ها نه به سـاعت یـا دقیقه که به ثانیـه تغییر کند. 
واگـر اینگونه نباشـد بـه کیفیـت آن جنس مشـکوك
 مى شـوند. ایـن تغییـر در قیمت هـا حتـى در برخى از 
روزهـا و مـاه هـاى سـال در کسـرى از ثانیـه اتفـاق 
مى افتد ! و دلیل آن همان اتفاقى اسـت که در آن ماه یا 

سال حادث شده است.
مـاه رمضـان از آن دسـته مـاه هـاى سـال اسـت کـه 
قیمت ها در آن با چشـم برهم زدنى جابه جا مى شود و 
حتى این تغییر در واحدهاى صنفى و مغازه ها نیز متغیر 
است. شما کافى است از یک مغازه نرخ یک قلم کاال را 
سـئوال کنید و بعد آن را از چند مغازه آن طرف تر دوباره 
پرس وجو کنید ؛ شـاهد خواهید بود که اختالف قیمت 

گاهى وقت ها به دوبرابر هم مى رسد.
گوشت قرمز و سفید همیشه در این بازار گرانى در حال 
باال رفتن هسـتند و اگرهم پایین بیایند به فخر فروشى 
اسـت نه به عزت. روى تابلو درشـت نوشـته: «کاهش 
قیمت مرغ» و روبـه روى آن ، قیمت هـر کیلو را اعالم 
کرده کـه با نرخ روز گذشـته اش شـاید 100 تومان و یا 

کمتر تفاوت داشته باشد!
نایـب رئیـس اتحادیـه گوشـت سـفید اصفهـان
 مى گویـد: «هرکیلو مرغ از ابتداى مـاه مبارك رمضان  
تا روزهاى گذشته به قیمت هفت هزار و 750 تومان در 
کشتارگاه ها و هفت هزار و 850 تومان در مغازه ها عرضه 
مى شد که در حال حاضر  با ورود مرغ اصفهان به بازار هر 
کیلو مرغ َگرم درکشتارگاه ها شش هزار و 750 تومان و 

در مغازه ها هفت هزار تومان عرضه مى شود.» 
محمدعلى فروغى ابرى اضافه مى کند که فروشندگان 
با احتسـاب 200 تـا 300 تومـان سـود باید مـرغ را در 
اختیار متقاضیان قرار دهند و بیش از این میزان، تخلف 
است.اما شاهد هستیم که فروشـندگان مرغ نه فقط در 
مغازه هاى خود که در فروشـگاه ها که بعضًا دولتى هم 
هستند با احتساب بیشتر از مبلغ یاد شده اقدام به فروش 

مرغ مى کنند.
با نزدیک شدن به پایان ماه رمضان و تعطیالت عید فطر 
قیمت مرغ افزایش پیدا خواهد کرد هرچند که مسئوالن 
اعـالم کنند: «قیمـت مرغ تغییـرى نمى کنـد!» و این 
حاصل تجربه اى است که سـال هاى سال مردم از این 
بازار کسب کرده اند و بدون توجه به گفته هاى مسئولین 
استان به ذخیره سازى آن مى پردازند. این در حالى است 
که با وجود شـیوع بیمارى تب کریمه کنگو در گوشـت 

قرمز، شهروندان بیشتر تمایل به خرید مرغ دارند.

نباید فراموش کرد هرچه تقاضا در بازار افزایش پیدا کند 
قیمت ها نیز به تبع آن افزایش پیدا مى کند. بهترین رفتار 
مردم در این بازار آشفته این است که با توجه به نیاز خرید 

کنند و نه بخاطر ترس از گرانى.
هرسـال پیش از ماه رمضان تقاضا بـراى برخى کاالها 
افزایش مى یابـد و این افزایـش قیمت در حالى اسـت 
که از حدود یک ماه قبل از آن ، دسـتگاه هاى نظارتى با 
صدور اطالعیه و بخشـنامه به واحدهاى صنفى اعالم 
مى کنند که با هرگونه افزایش قیمت برخورد خواهد شد! 

اما این اطالعیه ها و هشدارها، تا به حال تأثیرى در روند 
رشد قیمت ها نداشته و ماه رمضان عموماً تبدیل به فصل 
پررونق گرانفروشان شـده است. الگوى خرید مردم هم 
در برخى موارد موجب تحریک غیر واقعى بازار و افزایش 
قیمت مـرغ مى شـود. خریـد بیش از حـد نیـاز از جمله 
رفتارهایى است که در آستانه ماه رمضان اتفاق مى افتد.
با این تفاسـیر مـردم شـهر از همین امـروز به پیشـواز
 عید فطـر رفته و در فکر هسـتند کـه تا چنـد روز آینده 
جهت ذخیـره سـازى و انبـوه سـازى در یخچـال ها و 

فریزرهاى خود اقدام کنند پس با این حسـاب روزهاى 
آینـده، روزهاى گران شـدن مـواد غذایى بوده وشـاهد 
آن حضـور حداکثـرى مـردم در پـاى صنـدوق هـاى

 فروشگاه ها خواهد بود. 
این ترس از تمام شدن مواد غذایى و برخى اقالم ریشه 
در تاریخ دارد به خصوص در شهر اصفهان که مردم این 
ترس را از گذشـته تا امروز با خود حمل مى کنند و حتى 
گذشت زمان نیز نتوانسـته این دیدگاه را در میان مردم 

تغییر بدهد.

 از ابتداى امسال افزایش قیمت نداشتیم

فروش بلیت شرکت هاى هواپیمایى زیر نرخ مصوب
معاون ساخت و توســعه آزادراه ها با اشاره به پیشرفت 
47 درصدى عملیات عمرانى آزادراه اصفهان-شــیراز، 
تکمیل مسیر را در سال 97 قطعى دانست و گفت: با جذب 
سرمایه گذار، قطعه 116 کیلومترى اصفهان-ایزدخواست 

به این آزادراه وصل مى شود.
حسین میرشفیع اظهار داشت: آزادراه اصفهان - شیراز به 
طول 222 کیلومتر در حال حاضر کًال 47 درصد پیشرفت 

فیزیکى در زیرسازى و روسازى دارد.
وى ادامه داد: در واقع تا مردادماه سال قبل این آزادراه 33 
درصد پیشرفت فیزیکى داشت و هم اکنون این رقم به 

47 درصد افزایش یافته است.
میرشفیع با بیان اینکه روسازى این پروژه در سال جارى 
آغاز شــد، گفت: هدفگذارى کرده ایم که امسال 100 

کیلومتر از این آزادراه روسازى شود.
وى با بیان اینکه  این مســیر آزادراهــى  به عنوان یکى 
از پروژه هاى ملى کشور، حجم زیادى  عملیات عمرانى 
دارد، گفت: این پروژه از نظر فنى و مهندســى شــرایط 

ویژه اى دارد.
معاون ساخت و توســعه آزادراه ها اظهار داشت: در 54 
کیلومتر از این آزادراه، در قطعه یک روسازى به صورت 
بتنى اجرا مى شــود و این براى اولین بار اســت که در 

آزادراه هاى کشور روسازى بتنى اجرا مى کنیم.
میرشفیع با بیان اینکه مشکل تأمین مالى در این پروژه 
نداریم، افزود: دولت ســهم خود را در این آزادراه تأمین 
کرده اســت و ســرمایه گذارى در این پروژه به صورت 
50-50 است یعنى 50 درصد تأمین مالى توسط دولت و 

50 درصد دیگر توسط قرارگاه خاتم االوصیا(ص) مربوط 
به وزارت دفاع انجام مى شود.

تحویل آزادراه اصفهان- شیراز تا سال آینده
تا کنون 47 در صد از این آزاد راه ساخته شده است

وقتى برنج لنجان به تاریخ مى پیوندد

اجراى طرح گسترش خدمات درمانى در منزل فراخوان شرکت در مسابقه عکس روح ا...

مردم شهر از همین 
امروز به پیشواز 

عید فطر رفته و در 
فکر هستند که تا 

چند روز آینده جهت 
ذخیره سازى در

 یخچال ها و 
فریزرهاى خود 

اقدام کنند، پس با 
این حساب روزهاى 

آینده، 
روزهاى گران شدن

مواد غذایى 
خواهد بود
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 حصر وراثت
توران بهرامى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 104 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 193/96 
ش 2 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موال 
بهرامى بشناســنامه 29 در تاریخ 92/9/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا بهرامى به ش ش 3669 (پسر متوفى)، 2- توران بهرامى ش 
ش 104 ، 3- زهرا خاتــون بهرامى ش ش 121 ، 4- فاطمه بهرامى بــه ش ش 3539 ، 5- میترا 
بهرامى بــه ش ش 77 ، 6- حاجیه بیگم بهرامــى به ش ش 3265 (دختر متوفى) 7- شــهربانو 
عابدینى فرزند بهرامقلى به ش ش 7 (همسر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 38 
ناظمى هرندى رئیس شعبه دوم مجتمع شــوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره 

یک)/3/1085
ابالغ راي

به تاریخ 96/2/18 در وقت فوق العاده جلسه شوراي حل اختالف جلگه به تصدى امضاء کننده ذیل 
تشکیل و پرونده کالسه 310/96 تحت نظر است. شورا با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص 
دادخواست خواهان جواد فاتحى به طرفیت خواندگان 1- على اکبر فاتحى 2- رحمان نظارتى زاده 
و 3- عرشیا خالوئى اشنى، به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودرو سمند مدل 
1384 به شــماره 889 ج 15 ایران 88 مقوم به 21/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسى، 
از توجه به مفاد دادخواســت تقدیمى و اظهارات خواهان، تصویر مصــدق مبایعه نامه و حضور احد 
خواندگان به نام على اکبر فاتحى و عدم حضور ســایر خواندگان و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و استعالم صورت گرفته از اداره راهور مبنى بر مالکیت آقاى عرشیا خالویى اشنى بر خودروى 
موضوع خواســته و وجود مدارك خودرو از جمله سند در ید خواهان، خواســته وى را محمول بر 
صحت دانسته و اوًال در خصوص خوانده ردیف ســوم نظر به مالکیت وى بر خودروى متنازع فیه 
طبق استعالم صورت گرفته مســتنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى حکم بر محکومیت وى به 
حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال مالکیت خودرو به نام خواهان و با استناد به مواد 198 و 
515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى به پرداخت مبلغ 1/045/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد؛ ثانیًا: در خصوص خوانــدگان ردیف اول و دوم نظر به عدم 
مالکیت ایشان بر خودروى متنازع فیه، مستنداً به بند الف ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
بر رد دعوى خواهان در این خصوص صادر و اعالم میــدارد. رأى صادره غیابى بوده و ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا مى باشــد. شــوراي حــل اختالف بخش 

جلگه/3/1087
حصر وراثت

محمدباقر کثیرى قهى به شماره شناسنامه 28 به شرح دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالسه 
154/96 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
مصطفى کثیرى قهى به شماره شناســنامه 326 در تاریخ 59/7/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدباقر کثیرى قهى فرزند متوفى 
2- حســنعلى کثیرى قهى فرزند متوفى 3- نورفاطمه کثیرى قهى فرزند متوفى 4- زهرا کثیرى 
قهى فرزند متوفى 5- سرور کثیرى قهى فرزند متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه اول شوراى حل اختالف  بخش جلگه/3/1088
 ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرســى خواهان حمیدرضاعلى نقى بیگــى وکیل صندوق ولى عصر دادخواســتى 
به خواســته الزام خوانده .. بطرفیت محمدعلى ابوطالبى به شــوراى حل اختالف شــعبه ســوم 
شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 206/96 ثبــت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 96/05/08 ســاعت 4 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 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 اخطــار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکمــاه به دبیرخانه شــورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلســه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواســته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهــد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 
م الف: 4744 شــعبه ســوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/1101
 مزایده

شــماره نامه9610113757500200 شــماره پرونده 9309982610500835 شــماره بایگانى 
شــعبه 960023 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت درنظــر دارد درخصوص پرونده 
کالســه 960023 اجرایى جلســه مزایده اى علیه عباس امینى فرزند غالمرضا وله آقایان و خانم 
ها حســین امین و صغرى و محمد و صدیقه همگى امینى برگزار نماید که مشــخصات مال مورد 
مزایده حسب نظرکارشناسى داراى سندمالکیت و داراى مساحت 84مترمربع مى باشد که درشرایط 
فعلى مساحت عرصه آن 63/9 مترمربع اســت که آنى مغایرت درمساحت قیدشده درسندمالکیت 
و وضعیت موجودمشــاهده مى گردد. درطبقه اول همکف این ملک که درضلع جنوبى همجوار با 
خیابان است دوباب مغازه احداث گردیدهاســت و روى این مغازه درطبقه اول یک واحد مسکونى 
بامساحت 89/42مترمربع ساخته شده اســت که درضلع جنوبى داراى 1/20متر بالکن مى باشد. 
ساختمان مذکور داراى دیوار باربرآجرى و سقف تیرآهن و طاق ضربى مى باشد. پوشش کف مغازه 
ها واحدمسکونى موزاییک و پوشــش دیوارها و سقف گچ مى باشــد درب و پنجره هاى خارجى 
آلومینیومى و آهنى و درب هاى داخلى چوبى هســتند پوشــش دیوارها و کف سرویس بهداشتى 
و آشــپزخانه کاشى و کابینت آشــپزخانه فلزى است. مغازه داراى یک اشــتراك برق مستقل مى 
باشد و اشــتراك آب و برق و گاز واحدمســکونى با واحد همجوار مشترك اســت درشرایط فعلى 
مغازه ها تخلیه بــوده و هیچ فعالیتى درآنها صــورت نمى گیرد و واحد مســکونى دراختیار مالک 
است. قدمت ساختمان مذکور حدود 28 سال مى باشــد باتوجه به توضیحات فوق و درنظر گرفتن 
وضعیت و موقعیت ملک مذکور و شــرایط عرضه و تقاضا تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان این 
ملک و انشــعابات آن به مبلغ ششــصدوهفتاد میلیون 670000000 ریــال ارزیابى و اعالم مى 
گردد و جلسه مزایده درتاریخ 1396/04/13 ازســاعت 9 الى 11صبح دردفتر اجراى احکام دادگاه 
عمومى بخش مهردشــت برگزار مى باشــد که طالبین شــرکت درمزایده مى توانند 5روز قبل از 
تاریخ مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دســتوربازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى 
شده شروع و برنده کسى اســت که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشــته باشد و باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایــده بعهده برنده مزایده 

مى باشد. م الف: 4745  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/3/1102
 ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت الهام صداقت به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 276/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/02 
ساعت 10 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4746 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/1103
 ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت 1.الهام صداقت2.جعفرصالحى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شماره 277/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/05/02 ســاعت 9:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4747 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1104
مزایده

در پرونده کالسه 950512  اجرایى و به موجب دادنامه 243-95 صادره از شعبه اول حقوقى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى علیرضا ربانى محکوم است به پرداخت 133/265/605 تومان بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 26/500/000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى حیدرحیدرى بشرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: یک واحد آپارتمان به نشانى نجف آباد خ منتظرى شهرك بهاران کدپستى 84555-

85138 بلوك13 واحد88 محل موردنظر داراى 86/21 مترمربع عرصه و 86/21 مترمربع بنا مى 
باشد ملک فوق داراى پالك ثبتى 902/3583 ثبتى 11 ثبت اصفهان آپارتمان مذکور درطبقه دوم 
باحق استفاده از پارکینگ و انبارى به صورت ششدانگ بشــماره فرعى 3583 و 902 اصلى مجزا 
شده از 3539 فرعى ازاصلى مذکور قطعه 5 ناحیه 4 مى باشــد بادرنظرگرفتن کلیه عوامل موثر به 
میزان 1/150/000/000 ریال معادل یکصدوپانزده میلیون تومان ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/04/19 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال 
موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4749 مدیر اجراى احکام شــعبه اول  حقوقى دادگســترى 

نجف آباد/3/1105
 حصر وراثت

حسینعلى جوالیى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 56 به شرح دادخواست به کالسه 276/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى جوالئى 
نجف آبادى بشناسنامه 468 در تاریخ 95/07/07 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-رسول جوالئى نجف آبادى ش ش 495، 2-حسینعلى جوالئى 
نجف آبــادى ش ش 56، 3-محمد جوالئى نجف آبادى ش ش 265 (پســران متوفى) 4-طلعت 
جوالئى نجف آبادى ش ش 455، 5- شهناز جوالئى نجف آبادى ش ش 161، 6-رضوان جوالئى 
نجف آبادى ش ش 1092 (دختران متوفى) 7- بتول محمدى نجف آبادى ش ش 567 (همســر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4750 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1106

 حصر وراثت
غالمرضا میرزایى انالوجه داراى شناســنامه شماره 445 به شرح دادخواســت به کالسه 285/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم بیگم موسوى انالوجه 
بشناسنامه 958 در تاریخ 95/10/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-غالمرضا میرزایى انالوجه ش ش 445، 2-علیرضا میرزایى انالوجه ش ش 295، 
3-محمدرضا میرزایى انالوجه ش ش 135 (پســران متوفى) 4-خورشــید میرزایى ش ش 9، 5-کبرى 
میرزایى انالوجه ش ش 622، 6- اشرف میرزایى انالوجه ش ش 508، 7-صغرى میرزایى انالوجه ش ش 
82، 8-مریم میرزائى ش ش 718 (دختران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 4767 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1107

 حصر وراثت
علیرضا شریفى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1069 به شرح دادخواست به کالسه 286/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا والیتى نجف آبادى 
بشناسنامه 502 در تاریخ 95/12/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-علیرضا شریفى نجف آبادى ش ش 1069، 2-محمدرضا شریفى نجف آبادى ش ش 
235، 3-غالمرضا شریفى نجف آبادى ش ش 330، 4-عصمت شریفى ش ش 22779، 5-رقیه شریفى 
نجف آبادى ش ش 128، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 
م الف: 4765 رئیس شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد(مجتمع شــماره 

یک)/3/1108
حصر وراثت

غالمرضا غیور داراى شناسنامه شماره 184 به شرح دادخواست به کالسه 278/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عطاءاله غیور نجف آبادى بشناسنامه 33 در 
تاریخ 95/10/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زند گى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1-غالمرضا غیور نجف آبادى ش ش 184، 2-جمشیدغیور ش ش 15264، 3-الله غیور نجف آبادى 
ش ش 404، 4-ژاله غیور نجف آبادى ش ش 773، (فرزندان متوفى) 5-ماه بیگم امیرى نجف آبادى ش 
ش 574، (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4761 

رئیس شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/3/1109
 حصر وراثت

فتحعلى طالبى داراى شناسنامه شماره 210 به شرح دادخواست به کالسه 281/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت مهدیه نجف آبادى بشناسنامه 17156 
در تاریــخ 95/02/04 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1-مهرى طالبى نجف آبادى ش ش 82، 2-زهرا طالبى نجف آبادى ش ش 627، 3-صدیقه 
طالبى نجف آبادى ش ش 893، 4-فتحعلى طالبــى ش ش 210، 5-مجتبى طالبى نجف آبادى ش ش 
1192، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4760 

رئیس شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/3/1110
 حصر وراثت

مهدى قربانى کهریزســنگى داراى شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواســت به کالسه 282/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماشااله قربانى کهریزسنگى 
بشناسنامه 21 در تاریخ 93/05/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-عباس قربانى کهریزسنگى ش ش 6، 2-غالمرضا قربانى کهریزسنگى ش ش 12، 
3-مهدى قربانى کهریزسنگى ش ش 11، 4-محمدعلى قربانى کهریزسنگى ش ش 38، 5-احمدقربانى 
ش ش 93، (پســران متوفى) 6-زهره قربانى کهریزســنگى ش ش 1080123131، 7-بهجت قربانى 
کهریزســنگى ش ش 96، 8-معصومه گلى ش ش 6656، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4759 رئیس شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد(مجتمع شماره یک)/3/1111
 حصر وراثت

کاظم حسینى منجزى داراى شناسنامه شماره 607 به شرح دادخواست به کالسه 280/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على حسین حسینى منجزى 
بشناســنامه 34 در تاریخ 96/02/15 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-بیژن حســینى منجزى ش ش 5052، 2-سیاوش حسینى منجزى ش ش 
412، 3-بابک حســینى منجزى ش ش 1284، 4-کاظم حسینى منجزى ش ش 607، 5-رضا حسینى 
منجزى ش ش 1902، (پسران متوفى) 6-ملک تاج حسینى ش ش 253، (همسر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 4753 رئیس شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/3/1113
 ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرســى خواهان ســعید امینى تهرانى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
57/738/200 ریال بطرفیت خوانده علیرضا دویستى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 235/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/10 
ســاعت 8/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه 
هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4757 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1114
ابالغ  وقت رسیدگى 

کالسه پرونده: 1/96 ش 2 شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز چهار شنبه 
96/4/28 ساعت 4/30 عصر خواهان: اکبر صالحى خوانده: ایرج محرابى آغچه محل حضور: شعبه دوم 
مجتمع شوراى حل اختالف چادگان خواسته: صدور حکم دایر بر الزام خوانده به ایفاى تعهد مبنى بر پرداخت 
مبلغ بیست و سه میلیون ریال وجه بابت دستمزد کار ســاختمانى) با احتساب خسارات قانونى و خسارت 
تأخیر تأدیه. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم شوراى حل اختالف شهرستان 
چادگان نموده که پس از ارجاع به شــعبه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف چادگان و ثبت کالسه فوق، 
وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دســتور قاضى شورا و تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور 
به خوانده ابالغ گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى و استماع 
شهادت شــهود خواهان و جرح احتمالى آنها و معرفى شهود معارض احتمالى حضور به هم رساند چنانکه 
بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 36 شعبه 

دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/3/1115
ابالغ راي

شماره پرونده: 688/95 شماره و تاریخ دادنامه: 15- 96/1/20 تاریخ: 95/12/25 خواهان: آقاى مهرداد کرد 
زنگنه به نشانى: شاهین شهر پاساژ ملت فاز دوم طبقه دوم واحد 108، خواندگان: آقاى افشین ساعدى و 
خانم توران ضرغامى به نشانى: خانه کارگر خیابان نور فرعى آذر پ 28، خواسته: مطالبه مبلغ دوازده میلیون 
ریال بابت یک سفته به شماره 115079 و هزینه دادرســى و تاخیر تادیه. گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم 
بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى 
به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید. راي شورا: در خصوص 
دادخواست آقاى مهرداد کرد زنگنه به طرفیت آقاى افشین ســاعدى و خانم توران ضرغامى به خواسته 
مطالبه بابت اصل خواسته به مبلغ دوازده میلیون ریال به استناد یک فقره سفته به شماره 115079 به مبلغ 
یاد شده، بدین شرح که خواهان اظهار داشت: در تاریخ سررسید به خوانده مراجعه نموده ولکن از پرداخت 
دین به دالیل واهى استنکاف نموده است، نظر به اینکه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان 
خواســته داللت دارد و نامبرده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن در جلسه شورا حضور نیافته و 
نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و یا برائت ذمه خویش 
ابراز نداشته اند، شورا با استصحاب بقاى دین، استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و 
به استناد ماده 309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و قاعده تسبیب و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین 
دادرسى مدنى و ماده 1301 قانون مدنى خوانده به مبلغ دوازده میلیون ریال 12/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ نهصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ هشتاد هزار ریال 80/000 ریال 
هزینه ابطال تمبر و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخه تا زمان وصول که محاسبه آن 
برعهده اجراى احکام دادگسترى است در حق خواهان محکوم مى نماید. حکم صادره غیابی بوده و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر و رسیدگى در 
محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشــد. م الف: 558  اسالمیان قاضى شعبه هشت 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1125

 ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به على دیوان زاده خواهان محســن محقق دادخواســتى به 
موضوع الزام به انتقال ســند سمند به شــماره 574ط98/ ایران24 به طرفیت شــما به شوراى حل 
اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالســه 155/96 ش10ح ثبت و براى روز شــنبه  مورخ 
96/4/31 ســاعت 10 صبح تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکــی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 581  شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره 

یک)/3/1126

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- شرکت اعتماد بازرگان 2- مازیار انورى  دادخواستى به 
خواسته مطالبه به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
99/96 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/5/1 ساعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ 
می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 551  شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1127
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به همایون حسامى دادخواســتى به خواسته جلب ثالث به 
طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 113/96 ش 8 ح ثبت 
و براى مورخ 96/5/1 ســاعت 5/30 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 575  شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/3/1128
 

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973760100289 شماره پرونده: 9509983761800116  
شماره بایگانى شعبه: 952102 شاکى: آقاى غالمرضا ایزدرضایى فرزند ابوالقاسم  
به نشانى: شاهین شــهر خ مخابرات بین فرعى  7 و 8 غربى نیم فرعى پالك 17 
، متهم: آقاى شــهاب لیموچى  فرزند على  به نشانى:فعال مجهول المکان، اتهام : 
ســرقت و خیانت در امانت. راى دادگاه: در خصوص اتهام شهاب لیموچى  فرزند 
على  دایر بر سرقت و خیانت در امانت موضوع شکایت آقاى غالمرضا ایزدرضایى،و 
چنین توضیح داده که متهم با برداشتن کلید و ریموت مغازه اقدام به سرقت مبلغ 
چهل و پنــج میلیون ریال از داخــل گاوصندوق نموده اســت، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى، موداى اظهارات مطلعین و النهایه توجها 
به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده است و دفاعى 
به عمل نیاورده؛ وقوع بزه را انتسابى دانسته، مســتندا به مواد 656 و 674 قانون 
تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمى حکم 
به محکومیت متهم از حیث سرقت به تحمل سه ســال حبس تعزیرى و تحمل 
شصت ضربه شالق تعزیرى و از حیث خیانت در امانت به تحمل یک سال و سه 
ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مینماید.راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. م الف: 564 شــکوهى رئیس 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق)/3/1116

 احضار
شماره نامه: 9610113761900374 شماره پرونده: 9409982149501114 
شماره بایگانی شعبه: 951229 در پرونده کالســه 951229ب2 نظر به اینکه 
در پرونده کالسه شماره951229ب2 ، آقاى علیرضا شهبازى بروجردى فرزند 
ماشاهللا متهم است به جعل و استفاده ازسند مجعول، کالهبردارى و انتقال مال غیر  
از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 
سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف:  
562 عابدى بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/3/1117

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610463760100035 درخواســت:  شــماره 
9409983761301874 شماره بایگانی شــعبه: 960421   به شرح محتویات 
پرونده کالســه 960421 ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى احسان عطایى 
نیا فرزند علمدار فعًال مجهول المکان متهم است به ایراد صدم غیر عمد(تصادف 
جرحى)که تحت پیگرد قانونى میباشــد و براى روز دوشــنبه مورخ 96/05/01  
ساعت 8/30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آیین 
دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و 
ابالغ مى گردد، تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در 
دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 563 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه(101 جزایى سابق)/3/1118

 ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973760100304 شماره پرونده: 950998376100132  
شماره بایگانى شعبه: 952099 شاکى: خانم شهره ململى نوترکى، فرزند عیدى 
محمد به نشانى – شــاهین شهر- عطار فرعى 6 شــرقى مجتمع 12 زنگ 3 ، 
متهم: آقاى محمدرضا چوبشکن به نشــانى:فعال مجهول المکان، اتهام : ترك 
انفاق. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محمدرضا چوب شکن بحرى فرزند 
ابوالحسن، متولد 1355 دایر ترك انفاق نسبت به اقارب(فرزند) موضوع شکایت 
خانم شــهره ململى نوترکى به قیومیت از فرزندش حسین چوب شکن، دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده، شــرح شکایت شــاکى، موداى اظهارات گواهان 
و اینکه به موجب کیفرخواســت صادره  تقاضاى مجازات متهــم را نموده اند و 
النهایــه توجها به اینکه متهم به رغم اســتحضار از وقت دادرســى  حضور پیدا 
نکرده و دفاعى به عمل عمل نیاورده؛ وقوع بزه را انتســابى دانســته، مستندا به 
ماده 53 قانــون حمایت از خانواده مصوب 1391 حکم بــه محکومیت متهم به 
تحمل یک ســال و ســه ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مینماید.راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن 
ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 566 شــکوهى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

(101 جزایى سابق)/3/1119

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973860100086 شماره پرونده: 9509983760100674 
شماره بایگانى شعبه: 951781  شاکى: آقاى محسن زمانیان جزى فرزند شکراله 
به نشانى: گز برخوار خ خواجه نصیر روبروى مســجد امام حسین (ع) تعمیرگاه 
تلویزیون نمایندگى دوربین مداربســته ، متهم: 1. خانم معصومه صفرى جزى 
فرزند قربانعلى به نشانى شاهین شــهر گز- خ – سلحشور ك حسینعلى پور 7  ، 
2. آقاى محســن خدایى على آبادى فرزند على به نشانى فعال مجهول المکان ، 
اتهام : رابطه نامشروع یا عمل منافى عفت (غیر از زنا) . راى دادگاه: در خصوص 
اتهام خانم معصومه صفرى جزى  فرزند قربانعلى و آقاى محســن خدائى على 
آبادى فرزند على دایر بر رابطه نامشروع ، موضوع شکایت آقاى محسن زمانیان ، 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى و استعالم به عمل آمده از 
شرکت خدمات ارتباطى ایرانسل و پرینت خطوط تلفن همراه متهمین که حاوى 
برقرارى تماس و ارسال پیامک فى مابین  متهمین و مالکیت متهمین نسبت به 
خطوط اعالمى از ناحیه شاکى میباشد و النهایه  توجها به اینکه متهمین به رغم 
استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده اند،وقوع بزه 
انتسابى را محرز دانسته، مستندا به ماده 637 قانون تعزیرات حکم به محکومیت 
هر یک از نامبردگان به تحمل هشتاد و پنج ضربه شالق تعزیرى صادر و اعالم 
میدارد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 568  شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و  میمه(101 جزائى سابق)/3/1120 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973760100309 شماره پرونده: 9509983761500040  
شماره بایگانى شعبه: 952073 شاکى: آقاى حاجت مراد سلطانى عالسوند فرزند 
محراب   به نشــانى: شاهین شــهر خ بهدارى فرعى 3-پ11 مجتمع پاسارگاد 
واحد 6، متهم: آقاى نوید فتحى رستگانى به نشانى:فعال مجهول المکان، اتهام : 
کالهبــردارى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى نوید فتحى رســتگانى دایر 
برکالهبردارى رایانه اى موضوع شــکایت آقاى حاجت مراد سلطانى عالسوند 
فرزند محراب ،و چنین توضیح داده که متهم از طریق اینترنتى مبلغ ده میلیون و 
سیصد و پنجاه هزار ریال از حساب بانکى او برداشت نموده است، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى، و اظهارات او در جلسه دادرسى این دادگاه، 
پرینت گردش حساب بانکى شاکى و استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى  و 
النهایه توجها به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده 
است و دفاعى به عمل نیاورده؛ وقوع بزه را انتســابى دانسته، مستندا به مواد 13 
قانون جرایم رایانه اى حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت پنجاه میلیون ریال 
جزاى نقدى در حق صندوق دولت و استرداد مبلغ ماخوذه در حق شاکى صادر و 
اعالم مینماید.راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 565  شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر(101 جزایى سابق)/3/1121

 ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9609973760200510 دادنامــه:  شــماره 
94099883761802230 شماره بایگانى شعبه: 950222 شاکى: آقاى محمد 
مظفرى فرزند حسن با وکالت آقاى سعید معظم به نشانى اصفهان خیابان توحید 
چهارراه شریعتى ساختمان ماکان 3 طبقه اول واحد 4. متهم: آقاى رامین درویشى 
فرزند على اصغر به نشانى مجهول المکان اتهام: ســرقت چک راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى رامین درویشى دایر بر سرقت چک به شماره 351735 به 
تاریخ 68/11/8 و به مبلغ 1,270,000,000 ریال عهده بانک کشاورزى موضوع 
شکایت آقاى محمد مظفرى با وکالت آقاى ســعید معظم مختصرا بدین شرح 
که شاکى اظهار داشته اســت به جهت اختالف حساب هایى که با آقاى صادقى 
داشــته چک مذکور از ناحیه متهم از درون خودروى ایشان به سرقت رفته و به 
آقاى صادقى تحویل داده و آقاى صادقى نیز از طریق تکمیل مندرجات نسبت به 
ارائه آن به بانک اقدام مى نماید و به همین جهت نسبت به طرح شکایت کیفرى 
اقدام نموده اند که با توجه به محتویــات پرونده اقاریر متهم در مرحله تحقیقات 
مقدماتى اظهارنظر کارشناسان رسمى دادگسترى مبنى بر اینکه مندرجات توسط 
شاکى تکمیل نگردیده است و اظهارات متناقض آقاى رمضان صادقى به عنوان 
دارنده چک خصوصا راجع به تاریخ سررسید چک چرا که به جهات نامعلوم تاریخ 
سررسید چک سال 1368 قید شده است در صورتى که شاکى در آن سال چنین 
دسته چکى نداشــته حتى آقاى صادقى نســبت به طرح دادخواست حقوقى و 
مطالبه وجه چک به تاریخ سررسید سال 1368 اقدام مى نماید لکن متعاقبا تاریخ 
سررسید چک به سال 1386 تغییر مى نماید و مشارالیه اظهارات متفاوتى در این 
خصوص داشته از جمله اینکه ابتدائًا اظهار داشــته چون چک را به آقاى محمد 
صادقى پسر عمویش داده تا وصول نماید ایشان نسبت به تغییر تاریخ اقدام نموده 
است که در حال حاضر در قید حیات نمى باشد و طى اظهارات دیگر بیان داشته 
زمانى که چک جهت اظهار نظر کارشناسان به ایشان داده شده است کارشناس 
تاریخ چک را تغییر داده است و در کمال تعجب ایضاً اظهار داشته که چک موضوع 
پرونده حقوقى که شخص درخواست را تقدیم شعبه دوم حقوقى نموده(مطالبه 
وجه چک موضوع پرونده با تاریخ سررسید سال 1368) و حتى صورت جلسات 
آن را امضاء نموده را منتسب به خود ندانســته و بیان داشته نمى داند چه کسى 
طرح دعوى حقوقى نموده است در صورتى که جلســات دادگاه با احراز هویت 
صورت مى پذیرفته لذا انتساب بزه محرز 3 مسلم است و مستنداً به مواد 656 و 
667 قانون مجازات اسالمى مصوب ســال 1392 ضمن صدور حکم بر رد عین 
مال مسروقه متهم را به تحمل سه ســال حبس تعزیرى و هفتاد و چهار ضربه 
شالق تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 576 
فتحى فرد دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر  و میمه(102 

جزایى سابق)/3/1122

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973860100278 شماره پرونده: 9409983761501136 
شماره بایگانى شعبه: 941481  شاکى: شهردارى شاهین شهر  ، متهم: 1. خانم 
ویدا خدا بنده ، 2. خانم ســارا اســدى 3. آقاى صفر خدادى 4. فرشــاد قریشى 
همگى به نشــانى مجهول المکان ، اتهام :تهدید علیه بهداشــت عمومى. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام اقایان و خانم ها 1-صفر خدادادى 2- فرشاد قریشى 
3- ویداخدابنده شهرکى 4- سارا اسدى درویش آدمى دایر بر تهدید علیه بهداشت 
عمومى از طریق رها نمودن زباله در غیر ســاعت و تاریخ مقرر، موضوع گزارش 
شهردارى شاهین شهر با نمایندگى آقاى داود توکلى دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده، شــرح گزارش  و اظهارات نماینده حقوقى در جلسه دادرسى این دادگاه، 
مالحظه تصاویر مندرج در پرونــده و النهایه توجها به اینکــه متهمین به رغم 
استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى ننموده اند، وقوع بزه انتسابى 
را محرز دانســته، به ماده 688 قانون تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده حکم به 
محکومیت هر یک از متهمین به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیرى صادر و 
اعالم مینماید.راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 574  شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق)/3/1123

 ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973760100315 شماره پرونده: 9509983761501030 
شماره بایگانى شعبه: 952084  شــاکى: آقاى محمدرضا امیرى خوریه فرزند 
مجتبى به نشانى: شاهین شهر خ حافظ جنوبى یک غربى پ 36 ، متهم: آقاى سام 
دوستانى  فرزند جهانگیر به نشــانى: فعال مجهول المکان، اتهام : ضرب و جرح 
عمدى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى ســام دوستانى فرزند جهانگیر دایر 
بر ایراد ضرب و جرح عمدى و تخریب عمدى درب منزل شاکى با تبر، موضوع 
شــکایت آقاى محمدرضا امیرى خوریه و کیفر خواســت صادره از دادســراى 
شاهین شــهر، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى گواهى 
پزشک قانونى، موداى اظهارات گواه و گزارش مرجع  انتظامى  و النهایه توجها 
به اینکه متهم به رغم اســتحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به 
عمل نیاورده، مستندا به مواد 144، 448، 449 462، 488 و 710 قانون مجازات 
اســالمى و ماده 677 قانون تعزیرات متهم را به پرداخت یک و نیم درصد دیه 
کامل بابت پارگى متالحمه ناحیه خارجى بازوى چپ در حق شــاکى ظرف یک 
سال از تاریخ وقوع جنایت 95/5/31 محکوم مینماید . از حیث تخریب حکم به 
محکومیت نامبرده به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم 
مى نماید.  راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 567 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر (101 جزایى سابق)/3/1124



اقتصاداقتصاد 07072965 سال چهاردهمیک شنبه  28 خرداد  ماه   1396

شبکه بانکى به تازگى مجاز به صدور کارت هاى اعتبارى 
شده است که بر اساس آن تسهیالتى تا سقف پنج میلیون 
تومان و به پشتوانه یارانه واریزى به حساب سرپرستان 

خانوار به متقاضى اختصاص مى دهد.
«یارا کارت اعتبارى» طرحى است که بانک مرکزى در 

روزهاى گذشته اجراى آن را به شبکه بانکى ابالغ کرد.
شرایطى که براى ارائه تسهیالت از محل یارانه تعریف 
شــده اینگونه خواهد بود که متقاضى استفاده از چنین 
تســهیالتى باید یارانه نقدى دریافت کند در این حالت 
مى تواند با مراجعه به بانک ها و ارائه درخواست اخذ یارا 

کارت در مسیر دریافت این تسهیالت قرار گیرد.

روال به این ترتیب  است که کارت یارانه به عنوان وثیقه 
در اختیار بانک قرار گرفته و با توجه به منابعى که در هر ماه 
در آن واریز مى شود تا سقف پنج میلیون تومان تسهیالت 
اختصاص خواهد یافت. در این طرح تســهیالت ضمن 
انعقاد قرارداد الزم االجرا و به پشــتوانه وثیقه یارانه هاى 
نقدى اعطا مى شود.همچنین پرداخت اقساط وام هاى تا 
سقف پنج میلیون تومان یارا کارت به گونه اى است که 
به طور خودکار از محل حساب هاى یارانه اى اشخاص 
دریافت کننده وام کســر مى شــود که در این حالت نیز 
ریسک ناشى از عدم پرداخت اقساط از سوى اشخاص 

مشمول تا حدى برطرف خواهد شد.

رئیس مرکز طرح هاى کالن ملى فناورى معاونت علمى 
و فناورى ریاست جمهورى از فروش موتورسیکلت هاى 
برقى در اصفهان که توســط محققان در شرکت هاى 

دانش بنیان ساخته شده است، خبر داد.
پیمان صالحى در خصوص یکــى از طرح هاى کالن 
معاونت علمى و فناورى تحت عنوان «به تولید رساندن 
موتور سیکلت برقى » اظهار داشت: این طرح با همکارى  
بین ســازمانى در حال انجام اســت و شــرکت هاى

دانش بنیان و شــهردارى اصفهان با پشتیبانى معاونت 
علمى، در صدد هستند که موتورسیکلت هاى برقى تولید 

داخل را در سطح این شهر به حرکت در بیاورند.

وى با بیان اینکه در قالب این طرح قرار اســت تعدادى 
موتورســیکلت برقى توســط شــرکت دانــش بنیان 
ساخته شود، گفت: شــهردارى اصفهان تعهد کرده که 
ایستگاه هاى مجانى براى شــارژ این موتورها را تا سه 

سال تأمین کند.
صالحى گفــت: در این طرح پنج هزار موتور ســیکلت 
برقى به تدریج ساخته مى شود و در اصفهان به فروش

 مى رسد.
وى اظهار داشــت: طبق قرارداد، تا پایان ســال آینده 
شرکت دانش بنیان تولید کننده موتورسیکلت هاى برقى

نمونه هاى تجارى را تحویل خواهد داد.

5000 موتورسیکلت برقى ایرانى 
در اصفهان به فروش مى رسد

چگونه با کارت یارانه
 وام بگیریم؟

گوجه فرنگى ایران در بازار 
قطر کیلویى 5000 تومان

گوجه فرنگى ایران در بازار قطر کیلویى پنج هزار تومان، 
هندوانه هر عدد ده هزار تومان و خیار کیلویى چهار هزار 
و 500 تومـان به دسـت مصرف کنندگان مى رسـد.به 
گزارش پایگاه خبرى «گالف تایمز»، به رغم محاصره 
اقتصادى قطر از سـوى چند کشـور عرب حاشیه خلیج 
فارس، همچنان مقادیر قابل توجهى میوه و سبزیجات 
تازه باکیفیت که عمدتاً از ایران و ترکیه وارد شده اند در 
بازار مرکزى شـهر دوحه دیده مى شـود. قیمت ها هم 

منطقى هستند.
روزنامـه قطـرى «الریـاح» گـزارش داده کـه ایـن

میوه ها و سبزیجات تازه از بیش از 23 کشور آفریقایى، 
آمریکایى، آسیایى و اروپایى وارد شده است. براى مثال، 
گیالس هایى که در پیشخوان مغازه ها دیده مى شود، 
از کشـورهاى ایران، ترکیه، سـوریه، لبنـان و مراکش
 مى آید و قیمت هر بسـته 900 گرمى آنها در حدود 15 

ریال قطر است.

این خودروها 
همچنان بى کیفیت هستند!

برخـى از خودروهـاى سـوارى داخلـى همچنـان 
در پایین تریـن سـطح کیفى تولید مى شـوند. بررسـى 
جدیدترین گزارش ارزیابى کیفیـت خودروهاى داخلى 
نشـان مى دهد که خودروهاى سـایپا 131، سایپا 111،  
سـایپا 132، تیبـا هاچ بـک، ام وى ام 110 اس، سـمند، 
پژو پارس، پـژو 405، لیفان ایکـس 60 و ام وى ام 550 
همچنان در پایین ترین سـطح کیفى و با همان کیفیت 

سابق تولید مى شوند.

ویترین

در حالى که رصد بازارهاى جهانى حکایت از افت قیمت 
سنگ آهن و ورق فوالدى نسبت به میلگرد دارد، رئیس 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خبر از رفتار معکوس 
بازار داخلى و افزایش 700 تومانى قیمت ورق نسبت به 
میلگرد مى دهد و مى گوید بســیارى از واحدهاى تولید 

میلگرد تعطیل شده اند.
رضا شهرســتانى با بیان اینکه مشکل نقدینگى و رکود 
بازار باعث شــده واحدهاى فوالدى در داخل کشور به 
مشکل بخورند، اظهار داشت: در دولت یازدهم اقدامات 
مفیدى در حوزه معادن صــورت گرفت که از جمله آن 
مى توان به موضوع اکتشــافات معدنى اشــاره کرد اما 
اتفاقاتى کــه در حوزه فوالد افتاد با وجــود آنکه وجهه 
مثبت داشت، کفاف نیل به وضعیت مساعد را براى این 

صنایع نمى داد.
وى ادامه داد: بخــش معدن در اختیار دولت اســت و 
شــرکت هایى کــه در این بخــش فعالیــت مى کنند 
بین 40 تــا 50 درصد ســودآورى دارنــد در حالى که 
فوالدســازان و بقیــه صنایع پایین دســتى ســودى 
معادل 3 تــا 4 درصــد را تجربه مى کننــد که همین 
عدم تــوازن میان ســودى کــه در صنایــع و معادن
وجود دارد انگیزه ها را در فعالیت هــاى فوالدى کمتر 

مى کند.
رئیس هیئــت مدیره انجمــن تولیدکننــدگان فوالد 
ایران با اشــاره به اینکه نباید ظرفیت هــاى موجود را 
نادیده گرفــت، عنوان کرد: در همین زمینه شــاهدیم 
برخى معادن موجــود در حال تکمیــل زنجیره فوالد 
خود هســتند و واحدهاى خود را در محــدوده معادن

 احداث مى کننــد که این بــه معناى نادیــده گرفتن 
ظرفیت هاى موجود در این حوزه است و باعث مى شود 
شــرکت ها و واحدهاى فوالدى بخــش خصوصى با 
موضوع کمبود مواد اولیه روبه رو شــده و متعاقبًا دچار 

مشکالت تولیدى شوند.

افزایش تولید امسال سهم صادرات است، 
نه بازار داخلى

شهرستانى با اشــاره به وضعیت تولید در سال گذشته و 
پیش بینى تولید در سال جارى عنوان کرد: در سال قبل 
تولید فوالد مرز 18 میلیون تن در ایران را رد کرد و پیش 
بینى مى کنیم که امسال حجم تولید فوالد 20 میلیون 

تن را نیز رد کند.
وى در حالى به این آمار اشاره کرد که معتقد است بازار 
مصرف داخلى فوالد در سال جارى حتى با کاهش روبه 
رو مى باشد که این کاهش در حدود همین افزایش حجم 
تولید یعنى دو میلیون تن خواهد بــود، در حالى که در 
حوزه صادرات نیز پیش بینى هشت میلیون تن صادرات 

فوالد مى شود که عمًال نســبت به سال قبل دو میلیون 
تن افزایش خواهد داشت که مى توانیم بگوییم در سال 
1396 آنچه به عنوان افزایش تولید اتفاق مى افتد، سهم 

بازار صادراتى ایران مى شود.

روند معکوس بازار ایران نســبت به بازار 

جهانى
شهرســتانى با بیان دورنمایى از آنچــه در بازار فوالد 
ایران و جهان در جریان است، تصریح کرد: اتفاقاتى در 
بازار جهانى در حال وقوع اســت که از جمله آن کاهش 
محســوس قیمت ســنگ آهن و کاهش قیمت ورق 
فوالدى نسبت به قیمت میلگرد براى اولین بار است و 
این در حالى است که روند قیمتى در داخل کشور کامًال 
معکوس است؛ به گونه اى که شــاهدیم قیمت سنگ 
آهن افزایش یافته و حتى قیمت ورق نیز در هر کیلو 700 

تومان از قیمت میلگرد باالتر است.
وى با اشــاره به وضعیــت عرضه و تقاضا نســبت به 
محصوالتى همچــون میلگرد در بازار ایــران، عنوان 
کرد: در حال حاضر متأســفانه به علت باال بودن قیمت 
تمام شده و البته کاهش تقاضا بســیارى از واحدهاى 
تولیدى میلگرد تعطیل شده اند و متأسفانه باید گفت در 
این زمینه توسعه چندان کارآمدى اتفاق نیافتاده است، 
چرا که در حال حاضر درحــدود 24 میلیون تن ظرفیت 
تولید میلگرد داریم در حالى که در بهترین حالت مصرف 
داخلى میلگرد کشور به هفت میلیون تن مى رسد و حتى 

مرز 10 میلیون تن را نیز رد نمى کند.
این فعال حــوزه فوالد درباره چالش هــاى پیش روى 
صادرات میلگرد اظهارداشــت: براى صادرات میلگرد 
مسافتى به عنوان مسافتى توجیه پذیر وجود دارد که این 
رقم نهایتًا تا 1000 کیلومتر است که شامل کشورهایى 
مانند عراق یا کشورهاى حاشیه خلیج فارس مى شود، 
ولى از آنجاکه سرمایه گذارى روى حوزه تولید میلگرد
 نســبت به دیگر زمینه هاى تولیدى و صنایع باالدستى 
کم خرج تر است عمومًا کشورهایى که پیش از این بازار 
محصول میلگرد بوده اند امروز خودشــان در حال تولید 
این محصول هستند و به نظر مى رسد که باید تمرکز را از 
روى میلگرد به سمت تولید روند فوالدى متمایل کنیم.

 ورق فوالدى گران تــر از میلگرد
بسیارى از کارخانه هاى میلگرد تعطیل شده اند

 ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على مهرپور تختمشلو خواهان محمود نقدى فروشانى دادخواستى 
با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 168/96 
ش 10 ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/4/31 ساعت 9/30 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 517 

شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1129
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره درخواســت : 9610463759200017 شــماره پرونــده: 9609983759200217 شــماره 
بایگانی شــعبه: 960220 خواهان/شــاکى مرتضى داودى به طرفیت خوانده/متهم مجتبى ذوالفقارى 
دهکردى فرزند على باز به خواســته تقاضاى مطالبه وجه چک به انضمام خســارات دادرســى و تاخیر 
تادیه و تامین خواســته و اعســار اصلى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر 
و میمه ارجاع و به کالســه 9609983759200217 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/12  
و ســاعت 9:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانــون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. جهت استماع شــهادت شهود حاضر شوید. 

م الف : 546 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/3/1130
مزایده

در پرونده 189/95 نیابت(اجراى شــورا) و به موجب اجرائیه  520 مورخه91/3/27 صادره از شعبه 32 
مجتمع شماره یک شورا حل اختالف شهرستان اصفهان  محکوم علیه 1-مصطفى وعیدى 2- علیرضا 
جنتى محکوم  به کریمى  89/790/000   ریال بابت اصل خواســته در حق محکــوم له اصغر مهرابى 
و 4/489/500 ریال هزینه اجرا در حق صندوق دولت  محکوم گردیده اســت کــه محکوم له در قبال 
خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
است، نموده است.شرح نظریه کارشناسى :تعداد 5 ست پرس هیدرولیک لوله و اتصاالت نیو پایپ مدل 
  MAKITA با باطرى مارك DIPLOMATA با کلیه متعلقات نو و سالم به مارك  NPT۱۰۱۰
 DC به تایپ   MAKITAتاپپ 1222 و با ولتاژ 12 ولت 2 آمپر ساعت شارژر مار ک  NICD از نوع
T 1414  ارزش قیمت پایه 17/500/000 ریال و مجموع 5 ست 87/500/000 ریال برآورد میگردد. با 
توجه به اینکه 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: 96/04/18  یکشــنبه ساعت 9 تا 10 
محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: شرکت 
مدارپویش مورچه خورت. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته 
باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد. کسانى که مایل به 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: 556  شکل آبادى مدیر اجراي احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر/3/1131
 مزایده

در پرونده 960038   و به موجب اجرائیه 491-95 مورخه 95/11/30  صادره از شــعبه دوم دادگسترى 
شاهین شهر محکوم علیهم ابراهیم و على آزادى به پرداخت 80/800/000 ریال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له خاغن محمد کمالى  و مبلغ 22/400/000   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 است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: محل وقوع : کیلومتر 4 جاده فرعى گرگاب 
گز برخوار – جنب کارخانه آجر پزى دوشین – کوره آجرپزى موسوم یه آجر سفیند اصفهان(آزادى) – 
همانگونه که در تصویر ماهواره اى (پیوست شماره یک ) مالحظه میگردد، در ضلع شمال شرقى محوطه 
آجر پزى مذکور، دو عددى دپوى خشت خام موجود است که ابعاد دپوى اول عبارت است از : 93 متر طول، 
14 متر عرض و 2 متر ارتفاع. همچنین ابعاد دپوى دوم عبارت اســت از: 90 متر طول، 12 متر عرض، 2 
متر ارتفاع. تمامى خشت هاى خام موجود در این دپو ها از نوع آجر سفال و هر یک به ابعاد 15*20*20 
سانتى متر است. بدون احتساب ردیف هاى اول دپو هاى مذکور که براثر عوامل جوى فرسوده و تخریب 
شده، مجموعا در حدود 780,000 قالب خشت خام در این دپو موجود است. لذا با توجه به موارد پیش گفته، 
تحقیق و بررسى انجام شده و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه، ارزش خشت هاى آجر خام 
فوق الذکر (جمعا به تعداد 780,000 قالب) در زمان مبادرت به کارشناســى مبلغ 975/000/000 ریال 
(معادل نود و هفت میلیون و پانصد هزار تومان) ارزیابى و اعالم میگردد. 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: 96/4/19  ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه 
دوم حقوقى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام شعبه دوم. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده 
می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 
10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به 
دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شــرکت داده شوند. م الف: 580   اجراي احکام شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر/3/1132 
 اجراییه

شــماره: 636/95 ش5 م به موجب راي شــماره 843 تاریخ 95/10/27 حوزه 5 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه رشید ســلیمانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 47,400,000 ریال بابت اقساط معوقه و مبلغ 1,367,600 هزینه دادرسى و تاخیر 
تادیه از تاریخ 95/7/28 لغایت اجراى حکم پرداخت هزینه هاى اجرا به عهده ى محکوم علیه مى باشد. 
مشخصات محکوم له: مسعود گودرزى به نشــانى ردانى پور خیابان نبوت فرعى 11 ح پالك 77. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 545 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره 

یک)/3/1133
حصر وراثت

آقاى على کریمى به شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالســه 88/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم فضل اهللا کریمى به شناسنامه شماره 
7-622000125   در تاریخ 1396/3/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:عبارتند از: 1- معصومه کریمى به ش.ش 513   (مــادر)،  2- على کریمى  به 
ش.ش 8 (پدر)،  3- فاطمه کریمى  به ش.ش6220031520 (زوجه)، مى باشــد و وراث دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 543 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/3/1134
حصر وراثت

رضا مهر کالنترى به شناســنامه شــماره 27به شرح دادخواســت به کالســه 96/ 163 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان عذرا آقارخ به شناســنامه 
شــماره 552  در تاریخ 95/12/3 اقامتــگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته و ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:عبارتند از: 1- رضــا مهرکالنترى فرزند عباس به ش.ش 27(فرزند پســر)،  
2- فاطمه کالنترى فرزنــد عباس بــه ش.ش153(فرزن د دختــر)، 3-لیال کالنتــرى فرزند عباس 
بــه ش.ش 83 (فرزند دختر) مى باشــد و وراث دیگــرى ندارد. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 584  شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/3/1135
حصر وراثت

حسین على منصورى  به شناســنامه شماره 9  به شــرح دادخواست به کالســه 162/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ماهان منصورى بشناسنامه 
شــماره 5100306191  در تاریخ 1396/2/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: عبارتند از: 1- حسین على منصورى فرزند عباس به ش.ش 9  (پدر)  
2- فرحناز سامانیان کامرانى فرزند بهرام به ش.ش 1016 (مادر) مى باشد و وراث دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور  را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 582  شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/3/1136
حصر وراثت

على کوچکیان به شناسنامه شماره 226 به شرح دادخواست به کالسه 96/ 168 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم عزیزاله کوچکیان بشناسنامه شماره 
88 در تاریخ 9/ 1391/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: عبارتند از: 1- شکراله کوچکیان فرزند عزیزاله به ش.ش 65  (فرزند پسر)  2- على کوچکیان 
فرزند عزیزاله به ش.ش 226 (فرزند پسر) 3- محمدعلى کوچکیان فرزند عزیزاله به ش.ش  10 (پسر) 
4- حسن کوچکیان فرزند عزیزاله به ش.ش  103 (فرزند پسر) 5- قدرت اله کوچکیان فرزند عزیزاله به 
ش.ش  1203 (فرزند پســر) 6- محترم کوچکیان فرزند حسن به ش.ش  12 (فرزند همسر) 7- طاهره 
کوچکیان فرزند عزیزاله به ش.ش 97 (فرزند  دختر) 8- زهرا کوچکیان فرزند عزیزاله به ش.ش 8617 
(فرزند دختر) مى باشد و وراث دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 585 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1137 
حصر وراثت

بهمن افشــار بابااحمدى  به شناسنامه شماره 339 به شرح دادخواســت به کالسه 165/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم عین اله افشار بابااحمدى 
بشناسنامه شماره 79 در تاریخ 1396/3/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: عبارتند از: 1- بهمن افشار بابا احمدى فرزند عین اله به ش.ش 339  (فرزند پسر) 
2- بیژن افشار بابا احمدى فرزند عین اله به ش.ش 340 (فرزند پسر) 3- پوران افشار بابااحمدى  فرزند 
عین اله به ش.ش 112 (فرزند  دختر) مى باشــد و وراث دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 583  
شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1138

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9509973759301748 شــماره پرونده: 9509983759300723 شــماره بایگانی 
شعبه: 950741 خواهان: خانم سمیه مســلمیار با وکالت آقاى عبدالحسین کاوه قارنه فرزند شکراله به 
نشانى اصفهان چهارباغ باال روبروى پپسى کوال مجتمع پارســیان ط پنجم آپارتمان 705 – کدپستى 
8173900000 دفتر آقاى حســام الدین نبوى نژاد   ، خوانده: نورمحمد میرزایى  فرزند گل آقا  به نشانى 
مجهول المکان، خواسته : اثبات زوجیت، رأى دادگاه: در خصوص دعوى خانم سمیه مسلمیار فرزند جمعه 
خان با وکالت آقاى کاوه به طرفیت آقاى نور محمدمیرزایى به گل آقاخان به خواسته اثبات زوجیت دایم 
و الزام به ثبت واقعه ازدواج دایم بدین شــرح که موجب دادخواست وکیل خواهان اظهار داشته موکله با 
خوانده از تاریخ 93/7/1 مبادرت به عقد دایم با مهریه مبلغ یکصد میلیون ریال نموده اند که پس از ازدواج 
خوانده را رها نموده و هیچگونه اقدامى جهت ثبت  و مسجل نمودن وفق قانون و جهت نظم عمومى بعمل 
نیاورده است و دادگاه خوانده را طریق نشر آگهى دعوت نموده که حضور نیافته و با عنایت به اینکه عقد 
ازدواج ایشان شفاهى بوده دادگاه مبادرت به استماع شهادت شهود نموده و شخصى به اسامى محمدعلى 
میرزایى فرزند جمعه خان و حسینعلى حفیظى و عباسعلى در دادگاه حاضر و به وقوع عقد ازدواج دائم میان 
طرفین شهادت داده اند علیهذا دادگاه مستندا به مواد 1062 و 1063 قانون مدنى و ماده 20 قانون حمایت 
از خانواده مصوب 1391، 31 قانون ثبت احوال و مواد 1315 الى 1318 و 220 قانون مدنى حکم به اثبات 
رابطه زوجیت دایم با مهریه مبلغ یکصد میلیون ریال که در مورخ 93/7/1 بوقوع پیوست صادر و اعالم 
و همچنین خوانده دعوا به الزام به  ثبت واقعه ازدواج دایم با همان شــرایط مذکور در احد از دفاتر ازدواج 
محکوم مى نماید و دفاتر رسمى ازدواج مکلف به ثبت این واقعه با همان خصوصیات هستند ضمنا شرط 
خاصى در عقد نکاح ایشان قید نگردیده است و حســب اظهارات خواهان وى رابطه زناشویى با خوانده 
برقرار نموده است. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 572  شعبه 1 دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر(3 حقوقى سابق)/3/1139 
 دعوت به افراز 

شــماره: 103/96/1018/26- 96/3/22  احترامًا نظر به اینکه کشــور بالبــادى فرزند رحیم خواهان 
افراز سهام مشاعى خود از ششــدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 که بموجب راى افرازى شماره 
103/96/1016/26-1396/3/22 مفروز گردیده است. خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز 
جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا 
کنعانى، على کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى 
جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش 
احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، 
میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشــور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز 
کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افســر تدریسى امیرآباد، حسن تقیان 
جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى 
جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان 
جزى، حبیب اله حکیمیان جــزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جــزى، امراله  حکیمیان جزى، 
صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت 
حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، 
میترا حاجت پور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، 
رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، محمدحسین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، 
اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حسین رسولى، رضا قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان 
جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، ســیدعلى سجادى، زهره ســعادت، اله داد سلیمانى 
فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، بهنام مهران، 
خسرو مهران، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، 
زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، 
بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جــزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه 
یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان، شهرام قالى کار، 
میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، 
ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیــان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى 
سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى 
جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، 
عبداله  على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على ملکى، 
عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله  غفاریان 
جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن 
جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شــیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى 
جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى 
شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم 
صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح 
جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح 
جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، 
الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیــان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان 
عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى و 
همچنین افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ارائه ننموده اند و در پالك مزبور ذینفع هستند اعالم 
میدارد که افراز سهم خواهانها از ششدانگ پالك 301/43 واقع در پشت بند حافظ شمالى بخش 16  که 
سند مالکیت آن در صفحه 342 دفتر 216 امالك بنام خانم کشور بالبادى فرزند رحیم سابقه ثبت دارد 
که با توجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 مشخص گردیده که 

عملیات ثبتى ملک خاتمه یاقته و با جاوین تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس 
شماره 81356900- 96/3/20 به شرح ذیل است: حدود ششدانگ یک قطعه زمین  بنام خواهان منصور 
امیرى فرزند محمد که قطعه 502 براى آن منظور شده به مساحت 200 مترمربع عبارت است از:  شماال 
بطول 10 متر پى است به کوچه شرقا بطول 20 متر پى است به پالك باقیمانده 43 فرعى جنوبا بطول 10 
متر پى است به دیوار پالك 47456 فرعى غربا بطول 20 متر پى است به دیوار باقیمانده پالك 43 فرعى 
حقوق ارتفاقى معرفى نشد. سهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در نقشه ترسیمى میباشد 
این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب 1357 و ماده 15 آیین 
نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق ماده 6 آئین نامه و  ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به 
کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین مشاعى، محجور (صغیر، مجنون غیر رشید) 
و یا غایب مفقود االثر وجود دارد به اســتناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى وحئدت رویه شماره 
3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشــور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ گردد تا 
چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه افراز شماره 950602071138554  مورخ 1395/9/14 داشته ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ ابالغ درج  و در روزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح  محل وقوع ملک مراجعه 
و گواهى مربوطه را به واحد ثبتى ارائه نمائید. م الف: 579 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/3/1140
حصر وراثت

جعفر جعفرى رزوه داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 47 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 198/96 
ش 2 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدقلى 
جعفرى رزوه بشناســنامه 1019 در تاریــخ 80/3/14 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- جعفر جعفرى رزوه فرزند ش.ش 47، 2- اکبر جعفرى رزوه 
ش.ش 12، 3- على جعفرى ش.ش 46،  4- عســگر جعفرى ش.ش 56 (پســران متوفى) 5- طاهره 
جعفرى ش.ش 51،  6- مریم جعفــرى رزوه ش.ش 3513،  7- فاطمه جعفــرى رزوه ش.ش 4222،  
8- معصومه جعفــرى ش.ش 65،  9- زهرا جعفــرى رزوه ش.ش 82 (دختران متوفــى) 10- جمیله 
قره داغى رزوه فرزند عباسقلى به ش.ش 22 (همســر دائمى متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 48 
ناظمى هرندى رئیس شــعبه دوم مجتمع شــوراى حل اختالف شهرســتان چادگان (مجتمع شماره 

یک)/3/1159
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1256/94 شــماره دادنامه: 9609976794800109 تاریخ رسیدگى: 96/01/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه هجدهم شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان ها: 1- خانم محبوبه انصارى 2- منصور 
انصارى هر دو به نشانى: اصفهان خ آب 250 سوپر گوشت انصارى، خوانده: 1- محمدعلى گلى 2- على 
اکبریان هر دو به نشانی: مجهول المکان، خواسته: گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دعوى خواهان ها خانم محبوبه 
انصارى و آقاى منصور انصارى بطرفیت آقاى محمدعلى گلى و آقاى على اکبریان به خواسته مطالبه مبلغ 
5/600/000 ریال به انضمام مطلق خسارات وارده، برابر محتویات پرونده و صورتجلسه راهور و نظریه 
کارشناس رسمى دادگسترى و نیز اظهارات خواهان و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ در جلسه حاضر نشده و 
دفاع موجه و مؤثرى ارائه نداده اند لذا من حیث المجموع دعوى خواهانها را ثابت و وارد تشخیص، مستند به 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ 39/750/000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 1/760/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 1/500/000 
ریال هزینه کارشناسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/25 لغایت اجراى حکم 
در حق خواهانها صادر و اعالم میگردد. در خصوص مابقى مبلغ خواسته خواهان ها با توجه به اینکه بیمه 
نسبت به پرداخت مبلغ /18/000/000 ریال له خواهانها اقدام نموده لذا به استناد ماده 197 قانون آیین 
دادرســى مدنى بیحقى خواهان ها صادر و اعالم میگردد. راي صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی 
است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه نامبرده سمتى در 
دعوى مطروحه ندارد قرار عدم استماع دعوى مستند به ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى صادر و اعالم 
میگردد. م الف: 3178 شــعبه 18 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/3/1160
 مزایده

در پرونده کالســه 950296 اجرایى و بــه موجب دادنامه ... صادره از شــعبه پنــج عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى ناهید یزدانى و مرتضى کرمى محکوم اســت به پرداخــت 252/233/000 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ11500000 ریال نیم عشــر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مهندس فاضل شــرح ذیل ارزیابى 
گردیده اســت: 1.فر کلوچه پزى مبلغ 40/000/000 ریال. 2.دســتگاه کلوچه زن مبلغ 20/000/000 
ریال. 3.فن دســتى بمبلغ 2/000/000 ریال. 4.یخچال 7فوت فیلور بمبلغ 1/500/000. 5-شکرساب 
بمبلغ 4/000/000 ریال. 6-مخلوط کن نانوائى بمبلــغ 6/000/000 ریال. 7-مخلوط کن همزن بملغ 
15/000/000ریال ارزیابى و تعیین گردیــد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/04/10 ساعت 
10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى10٪ آن را فى المجلس به حســاب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجــدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل 
از مزایده از اموال موردنظــر بازدید به عمل آورد. م الف: 4748 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگســترى 

نجف آباد/3/1170



گواهى مى دهــم که محمد (ص) بنده و فرســتاده اوســت، خدا 
پیامبرش را هنگامى فرستاد که نشانه هاى هدایت از یاد رفته و 
راه هاى دین ویران شده بود. او حق را آشکارو مردم را نصیحت 
فرمود، همه را به رســتگارى هدایتو به میانــه روى فرمان داد 

«درود خدا بر او و خاندانش باد» .
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاى روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْغِسْلنى فیِه ِمَن الذُُّنوِب، َوَطهِّْرنى فیِه ِمَن الُْعُیوِب، َواْمَتِحْن َقْلبى 

فیِه بَِتْقَوى الُْقُلوِب، یا ُمقیَل َعَثراِت الُْمْذنِبیَن.
خدایا شستشویم ده در این ماه از گناهان و پاکم کن در آن از عیب ها 
و آزمایش کن در آن دلم را به پرهیزکارى دل ها اى نادیده گیرنده 

لغزش هاى گنهکاران.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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انتقال گوشى هاى 
سرقتى به افغانستان

باید و نباید 11
نوشیدنى  هـــاى 

ماه رمضان

شهردارى آران و بیدگل به استناد مصوبات شــماره 511 و 512 و 513 همگى مورخ 96/3/13 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به واگذارى تأمین بخشى از نیروى انسانى 
این شهردارى شامل: کارگر ســاده 49 نفر با اختصاص بودجه اى بالغ بر 14/000/000/000 ریال، 
فضاى سبز 46 نفر با اختصاص بودجه اى بالغ بر 13/000/000/000 ریال، خدماتى و ادارى 65 نفر با 
اختصاص بودجه اى بالغ بر 18/000/000/000 ریال در سال 1396 با شرایط خاص از طریق مناقصه 
عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید تا 
حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط و شرکت 
در مناقصه به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده 

مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 499 تاریخ 96/3/13 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به اجاره بهره بردارى جایگاه سوم عرضه 
گاز CNG واقع در آران و بیدگل، بلوار مالک اشتر براساس ضوابط و شرایط خاص 
از طریق مزایده عمومى و انتخاب پیمانکار به بخش خصوصى، شرکت هاى داراى 
تأییدیه شرکت گاز خودرو ایران و ســایر مراجع ذیصالح اقدام نماید، لذا از کلیه 
واجدین شرایط مورد تأیید  دعوت بعمل مى آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط برگزارى مزایده و خرید مدارك 

مربوطه به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مناقصه (مرحله اول)

   آگهى مزایده مرحله اول

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

حسن ستارى- شهر دار آران و بیدگل حسن ستارى- شهر دار آران و بیدگل 

نوبت دوم 

نوبت دوم 

شهردارى درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 96/159/ش و 96/160/ش 
مورخ 96/2/27 شوراى اسالمى شهر نســبت به اجاره دادن دو واحد سالن 
ورزشى به شــرح زیر اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست مى  گردد جهت 
دریافت اسناد مزایده تا مورخ 96/04/15 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه 

نمایند.
1- سالن ورزشى میدان احمدآباد واقع در خیابان نواب صفوى محله احمدآباد 
2- سالن ورزشى شمس  آباد واقع در خیابان امام خمینى (ره) محله شمس آباد 

  با توجه به درخواست و استقبال متقاضیان محترم مبنى بر تمدید مهلت شرکت 
در فراخوان عمومى فروش شماره 96/11 ، این شرکت در راستاى اجابت درخواست 
متقاضیان محترم، مهلت شــرکت در فراخوان پیش گفته را تا تاریخ 1396/4/10 
تمدید و بازگشائى پاکتهاى رسیده، در تاریخ 1396/4/11 ساعت 10 صبح خواهد بود.

متقاضیــان محتــرم مــى تواننــد بــراى کســب اطالعــات بیشــتر تا 
تاریــخ 1396/4/10 بــه شــرکت عمران شــهر بهارســتان واقع در شــهر
 بهارستان - خیابان الفت شرقى -  انتهاى خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شماره تلفن

96- 36861090 داخلى 209 دفتر فروش تماس حاصل نمایند.
www.BNT.ir پایگاه اینترنتى

         آگهى تجدید مزایده عمومى

  تمدید مهلت شرکت در فراخوان عمومى فروش
 شماره 96/11  شرکت عمران شهر بهارستان

على اکبر محمودى- شهردار درچهعلى اکبر محمودى- شهردار درچه

شرکت عمران شهر بهارستانشرکت عمران شهر بهارستان

ت ا

نوبت اول

نوبت اول  

م الف: 52748

 دژآگه در رادار دژآگه در رادار
  سپاهانسپاهان و ذوب آهنذوب آهن
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 مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت: 
«عکسى جدید از سریال "آرماندو"...»

آرماندو

رضــا داود نژاد بــا انتشــار عکس فوق 
در اینســتاگرام خود نوشــت: «خواننده 
زیر زمینــى، ســواد داره، شــعور داره،
 ادب داره، شعر داره، هنر داره،صدا داره، 
جذابیت داره، هدف داره، محبوبیت داره، 

صفا داره، معرفت داره، مرده... مرد..
هر کارى دوســت دارى بکــن، پرونده 
دادگاهتــو حل کن، مجوزتــو بگیر ولى 
خودتو قاطى زیــر زمینى نکن،ســیب 

زمینى...
شما پشمک حاج عبدا... تو بخور .»

سحر ولد بیگى در اینستاگرام خود نوشت: 
«جــودى! کامًال با تو موافق هســتم که 
عده اى از مردم هرگــز زندگى نمى کنند 
و زندگى را یک مســابقه دو مــى دانند و 
مى خواهند هرچه زودتر به هدفى که در 
افق دوردست اســت دست یابند و متوجه 
نمى شوند که آنقدرخسته شده اند که شاید 
نتوانند به مقصد برســند و اگر هم برسند 
ناگهان خــود را در پایان خــط مى بینند. 
درحالى که نه به مســیر توجه داشته اند و 
نه لذتى از آن برده اند. دیر یا زود آدم پیر و 
خسته مى شود درحالى که از اطراف خود 
غافل بوده اســت. آن وقت دیگر رسیدن 
به آرزوها و اهــداف هم برایش بى تفاوت 
مى شود و فقط او مى ماند و یک خستگى 
بى لذت و فرصت و زمانى که ازدست رفته 
و به دســت نخواهد آمد. جودى عزیزم! 
درست است، ما به اندازه خاطرات خوشى 
که از دیگران داریم آنها را دوست داریم و 
به آنها وابسته مى شویم.  پس هرکسى را 
بیشتر دوست داریم و مى خواهیم که بیشتر 
دوستمان بدارد باید برایش خاطرات خوش 
زیادى بســازیم تا بتوانیــم در دلش ثبت 
شویم.(بخشــى از کتاب "بابا لنگ دراز"، 
نوشــته "جین وبســتر") بزرگراه حقانى، 

کتابخانه ملى، ساختمان باغ کتاب.»

پشمک حاج عبدا...

جودى عزیزم  

ساخت پروژه سینمایى «غالم» به کارگردانى میترا تبریزیان 
اخیراً به پایان رسیده و هم اکنون در مرحله پس از تولید است. 
این فیلم 90 دقیقه اى به زبان فارســى و در انگلستان ساخته 
شده است که شهاب حســینى نقش اول آن را به عهده دارد و 
بازیگران دیگرى چون ناصر معمار ضیا (بازیگر فیلم  «مونیخ» و  
فیلم «قلمرو بهشت» ساخته «ریدلى اسکات»)، بهروز به نژاد، 
«آرمین کریما»، «لى النگز»، «فلیکس آئور» و «متا کولینز» در 
آن ایفاى نقش کرده اند. داستان فیلم «غالم» در لندن در سال 
2011 میالدى روى مى دهد و درباره یک راننده تاکسى ایرانى 
به نام غالم (شهاب حسینى)، است که شب ها کار مى کند و هیچ 

عالقه اى به صحبت درباره گذشته اش ندارد.
غالم با آنکه دو شغل دارد ولى نشان داده مى شود که عالقه اى 
به پول و مادیات ندارد. او با آنکه رابطه خوبى با دایى اش ندارد 
ولى هر روز براى خوردن چیزى به کافه او مى رود. مادر غالم 
در تالش اســت که او را به خانه (ایران) بازگرداند ولى او هیچ 
تصمیمى براى برگشــتن ندارد. بیننده در طول فیلم متوجه 
مى شود که غالم، قهرمان یک جنگ است ولى مشخص نیست 
چه جنگى؟ سربازى که ناگهان در بحبوحه جنگ بدون آنکه 
ردى از خود به جا بگذارد ناپدید مى شود.غالم در کل مردى است 
بدون هیچ گذشته اى، هیچ آینده اى و بدون اعتقاد به هیچ چیز 
خاصى و آنچه تا حدودى مشخص است این است که او با عده 
غریبه خطرناکى درگیر است، افرادى که از گذشته او مى آیند و 

حال و آینده او را به شدت تهدید مى کنند.

میترا تبریزیان، کارگردان ایرانى االصل مقیم انگلستان، این 
فیلم را براساس فیلمنامه اى مشترك از خود و سیروس مسعودى 
ساخته است و تهیه کنندگى این فیلم را «زادوك ناوا» بر عهده 

دارد.
میترا تبریزیان که «غالم» نخســتین تجربه کارگردانى بلند 
سینمایى او محسوب مى شــود؛ تا کنون ســه فیلم کوتاه به 
نام هاى «زن سوم»(1990)،«ســفر بى بازگشــت»(1993) 
و «شــکارگر»(2004) را ساخته اســت. او کار عکاسى اش را 
با همکارى «انــدى گولد ینــگ» در مجموعه عکس هاى 
«بلوز»The Blues  و « نظارت» Surveillance شروع 
کرد و به شهرت رسید. تکنیک عکاسى او بسیار ویژه و منحصر 
به فرد است و از ترکیب عکاسى مستند و آگهى هاى تبلیغاتى 
و تکنیک هاى دیجیتال به وجود مى آید. دنیاى عکس هاى او 
دنیایى غریب،  سورئالیستى و شگفت انگیز است که بیننده را 
ساعت ها به خود مشغول مى دارد. او با دقت عناصر و جزئیات 
درون قاب خود را انتخاب کرده و کنار هم قرار مى دهد تا معناى 

مورد نظر او را القا کند.
تبریزیان متولد ایران و تحصیلکرده رشته عکاسى در انگلستان 

و استاد دانشگاه وست مینستر لندن است.
فیلم کوتاه «شکارگر» داستان ترور دو شاعر ایرانى در هاید بارك 
لندن به دست شخصى از یک کشور اسالمى است که نامى از 
آن برده نمى شود در سال 1966 میالدى این فرد وظیفه دارد 

شاعران داراى نفوذ کالم را ترور کند.

روزنامه کیهان در مطلبى از حمایت سه بازیگر زن سینما 
از گروهک تروریستى داعش نوشته است، این گزارش 
روزنامه کیهان در رسانه هاى اجتماعى بازنشر بسیارى 
داشته است.بسیارى از کانال هاى اجتماعى این مطلب 
روزنامه کیهان را بازنشر کرده اند و برخى از کاربران فضاى 
مجازى در حمایت از آن پست گذاشته اند. روزنامه کیهان 
مطلبى با این عنوان را منتشر کرده بود: «آیا 3 خانم بازیگر 
هنوز هم از مبلّغ داعــش حمایت مى کنند؟» در توضیح 
این عنوان کیهان نوشته اســت: «با عملیات تروریستى 
روز 17 خرداد داعش در تهران همه مردم بر لزوم مبارزه 
با گروهک هاى تکفیرى به اتفاق نظر رسیدند.اما چندى 

قبل و با زندانى شــدن "آ . ص" یکى از نیروهاى 
مبلّغ داعش در ایران، کمپینى در حمایت از وى در 
فضاى مجازى شکل گرفت. سه بازیگر زن سینما 
که به رفتارهاى هیجانى و غیرعقالنى در واکنش 
به مسائل سیاسى مشهور هستند هم در این کمپین 
شرکت کرده و خواســتار آزادى وى شده بودند.با 
اقدام یاران "آ.ص" در روز 17 خرداد و به رگبار بستن 
تعدادى از مردم توسط آنها، برخى از کاربران فضاى 
مجازى پرسیدند که آیا این سه خانم بازیگر هنوز هم 
از این مبلّغ گروهک هــاى تکفیرى در ایران حمایت 

مى کنند؟»

صحبت هاى رامبد جوان در دفاع از شیوه برخورد بهناز جعفرى با خبرنگاران انتقاد فلور 
نظرى را برانگیخت. فلور نظرى طى یادداشتى اعالم کرد: «هنگامی که "خندوانه" 
متولد شد تصور می کردیم وسیله اى خواهد بود براى کاهش بد اخالقی هاى اجتماعى 
که در نبود شادى و تفکر مثبت چیزى جز پرخاش و ادبیات غیر مؤدبانه رشد نخواهد 

کرد.
اما دریغ و افسوس که گاهی اوقات از مسیر خود منحرف شده و به جاى پراکندن عطر 
شادى و مثبت گرایی به تمسخِر دیگران و ارائه ویترینی سطحی و تکرارى از برخی 
مکالمات ناخوشایند بدل می گردد. آقاى رامبد جوان، مبدع و متولی برنامه "خندوانه" ، 
کاش حمایت از هنرمندى را در قیاس با هنرمند دیگر آن هم با لحن نه چندان درست و 
البته معنا دار انجام نمی دادید. مردم عزیز و قدرشناس ما، هم صفرکشکولی را دوست 
دارند هم بهناز جعفرى را، این دسته بندى ودرصد بندى و مرز بندى را براى کل مردم 
نمى پسندیم چه برسد به همکاران هنرمندمان ... و اما جمله ناپسندتر (سوزش بعضی از 

جاهاى حساس) که شما در میان صحبت هایتان بیان کردید، ما را به یاد ادبیات سخیف 
هشت ساله اى می اندازد که براى همیشه در فرهنگ این سرزمین مدفون و منسوخ 
شده است. آقاى رامبد جوان،"خندوانه" اى حرف بزنید و بیاندیشید. شاد، پسندیده، 
مهربان و با احترام به همه مردم نه کم و نه زیاد،  اگر نمی توانید سکوت پسندیده تر 

است،"دو چندان که می گویی بشنو".»
گفتنى است رامبد جوان طى روزهاى گذشته با انتشار فایلى صوتى در تلگرام به دفاع 

از عملکرد بهناز جعفرى پرداخته بود.
رامبد جوان در این فایل صوتى مى گوید: «همانقدر که تعداد قابل توجهى از بازیگران ما 
بى سوادند، تعداد قابل توجهى از خبرنگارهاى ما هم بى سوادند... این معنى اش دفاع از 
خانم جعفرى نیست... این لحن را نمى فهمم که "خبرنگاران با زبان روزه آنجا نشسته 
بودند"... یک لحن آه و ناله اى ناخوشایند در مطلب هست... دارم مى خوانم که به ایشان 
گفته اند اگر بچه هاى رسانه نبودند شما االن بهناز جعفرى نبودید... بله ممکن بود یهو 
مثًال صفر کشکولى از آب درآید خانم جعفرى. واقعیتش این است که من هم به عنوان 
کسى که در ارتباط با شما و همکاران تان قرار مى گیرم، گاهى اصًال بدم نمى آد چیزهاى 
درشت ناخوشایندى ارائه دهم که باعث سوزش بعضى از جاهاى حساس آن عزیزان 
شود... خیلى خوب هم مى توانم از پس این کار بربیایم... ولى نمى کنم این کار را...اگر 
کسى این کار را مى کند به او نپریم... با او بدرفتارى نکنیم.  خانم جعفرى جایگاه خودش 
را دارد. اگر بدخلقى کرده دسته جمعى ننشینیم جلویش دندان تیز نشان دهیم یا اگر او 
دندان نشان مى دهد ما هم این کار را در جوابش بکنیم... ایشان خیلى سال است که 
دارد کار مى کند... آدم درست و زحمت کشــیده اى است... نمى دانم از کجا حالش بد 
است... سئوال ها مى تواند حالش را بد کرده باشد... بیمارى ام اس شان مى تواند خیلى 
شکننده شــان بکند... االن این لحن و موضعگیرى ها مى تواند میزان آسیب پذیرى 
ایشان را باال ببرد... خواهش مى کنم اى عزیزان، مهربان تر رفتار کنید... اگر کسى تندى 
مى کند آنقدر سریع واکنش نشان ندهید... و ببخشید از این واژه استفاده مى کنم چون 
احساس صمیمیت مى کنم با شما... این لحن ننه من غریبم بازى مى تواند ناخوشایند 

و موذیانه باشد.»

حدود 15 روز تا شــروع جشــنواره کودك و نوجوان 
اصفهان زمان باقى مانده اســت و طى این ســال ها 
همواره بحث بر سر چراغ کم ســوى سینماى کودك 
و نوجوان داغ بوده اســت. هرچند ســینماى ایران به 
واسطه کمبودهایى در زمینه ســخت افزار سینمایى و 
نبود سالن هاى استاندارد به خصوص در شهرستان ها 
با مشکالت زیادى روبه رو اســت اما در نهایت ساختار 
غلط حاکم بر این عرصه نیز یکى از دالیل اصلى ضعف 
در سینماى کشور است. سینماى کودك و نوجوان البته 
دوره اى طالیى را نیز پشت ســر گذاشت. آن زمان که 
فیلمسازان مستعدى مانند کمال تبریزى، محمد على 
طالبى، مرضیه برومند، داریوش فرهنگ و زوج موفق 
ایرج طهماســب و حمید جبلى را در این حوزه مشغول 
کرده بود. ســینماى کودك در دهه 80 اما یکى از کم 
فروغ ترین دوران خود را سپرى کرد تا با شروع دهه 90 
ساخت فیلم پرفروشى مانند «مدرسه موش ها» این امید 
را دوباره زنده کرد تا شاید این قالب از سینما که اهمیت 
زیادى در گفتمان فرهنگى کشور دارد دوباره زنده شود. 
هر چند معضالت این نوع از سینما و به طور کلى سینما 
پیچیده تر از آن اســت که امید به شکوفایى آنى در این 
حوزه داشته باشیم. رسول نجفیان که خود سابقه بازى در 
فیلم موفق «دزد عروسک ها» را دارد درباره مشکالت 
ســینماى کودك و نوجوان و البته گالیه هایى فراتر از 

این قالب با «ابتکار» به گفتگو پرداخت.
نجفیان در خصوص جشنواره کودك و نوجوان مى گوید: 
«هیچگاه جشنواره، فیلمســاز نمى سازد، همانطور که 
فروش کتاب و جایزه ادبى نوبل، نویسنده تولید نمى کند. 
ابتدا ضرورت دارد که هنرمند واقعى و نه آنهایى که خود 
را به هنر بند کرده اند بــا ضرورت هاى جامعه خود فیلم 

بســازد. فیلمى که به دل مردم بنشیند و از آن استقبال 
کنند حاال این فیلم مى تواند در قالب کودك و نوجوان و 

یا سایر قالب ها ساخته شود.»
او مى افزاید: «جشنواره ها مى توانند اثرگذار باشند اما یک 
هنرمند خیلى در قید و بند آن نیست حاال اگر فیلمى هم 
بسازد و در جشنواره اى مورد توجه قرار بگیرد مورد اقبال 
اســت. اما بحث را باید فراتر از موضوع جشنواره مورد 
توجه قرار داد. جشــنواره ها از جهاتى مى تواند اهمیت 
داشته باشد و آن هم بررسى پیشرفت یا پسرفت فیلم ها 
طى یکسال است. در جشــنواره ها گاهى مى بینیم که 
فیلمســازان جوان به خوبى از تکنیک هاى فیلمسازى 
اســتفاده مى کنند و در برخى موارد هم فیلمســازان از 
ســواد کافى براى ســاخت فیلم بهره اى نبرده اند. در 
نتیجه جشنواره به خودى خود بد نیست و باید باشد. اما 
این موضوع دو وجه دارد. یکسرى از هنرمندان هستند 
که باید از آنها حمایت شــود و یک هنرمند واقعى باید 

فیلم بسازد.»
این بازیگر تصریح مى کند: «اما متأسفانه شاهد هستیم 
که در برخى از جشنواره ها چند میلیارد بودجه دارند که 
بخشى از آن را به ساخت فیلم هم اختصاص مى دهند 
که در این زمان ســر و کله دالل ها پیدا مى شود تا این 
بودجه ها به افراد ناالیق اختصاص داده مى شود. فاجعه 
در حال حاضر به این صورت شده است که بودجه هاى 
حمایتى به واســطه رابطه ها به افراد داراى رانت تعلق 
مى گیرد که خب این جشنواره ها شبیه جوك مى شود. 
اگر در جشنواره حمایت از هنرمند واقعى باشد و هیئت 
نظارت بر این فیلم ها بدون غرض و رابطه در مورد آنها 
نظر بدهند خیلى هم اتفاق خوبى رخ مى دهد. چرا که در 
کل یکى از دالیل عدم شادى مردم کمبود جشنواره هاى 

ورزشى و فرهنگى است. باید هر روز در کشور مردم به 
بهانه اى دور هم جمع شوند این خود مى تواند از بسیارى 
از معضالت اجتماعــى مانند اعتیــاد جلوگیرى کند.

 اما امیدوارم در جشــنواره ها ســرو کله دالل ها پیدا 
نشود.»

او مى افزاید: «بعد از "شهر موش ها" که مورد استقبال 
قرار گرفت در قالب سینماى کودك فیلم قابل توجهى 
ساخته نشد. هر چند در دوره اى برخى فیلمسازان مانند 
جعفر پناهى "بادکنک سفید" را ساخت و یا فیلم "کیسه 
برنج" محمد على طالبى و فیلم "نیاز" ساخته علیرضا 
داوود نژاد از جمله آثار مطرح در سینماى کودك است. 
اما اینها براى سینماى کودك کافى نیست. فیلم هایى 
مانند "نیاز" که سیاه نمایى هم نداشت و فرهنگ معرفت 
ایرانى ها را القا مى کرد جزو نمونه هاى خوب سینماى 
کودك و نوجوان است. مى توان به آثار شاخصى اشاره 

کرد اما تعداد آنها زیاد نیست.»
نجفیــان تصریــح مى کند: «بــه هر حال مــا دیدیم 
فیلمى مانند "شــهر موش ها" کــه در زمینه کودك و 
نوجوان ســاخته شد با اســتقبال مردم روبه رو شد. هر 
چند فیلمســازان و تهیه کنندگان گاهــى از این بابت 
نگرانى هایى دارند. البته گاهى فیلم هایى ساخته مى شود 
که فروش خوبى هم دارند و متأسفانه فیلم هاى بى ارزش 
و بدى است. باید دانست که صرف دیده شدن به معناى 
ارزشمند بودن یک اثر نیست. همانطور که اگر یک نفر 
در خیابان لباس خود را در آورد همه او را مى بینند ولى 
نمى توان اسم آن را هنر گذاشت باید دانست که این دیده 
شدن ها با هم فرق دارند. آثار ســینماى کودك باید به 
کودك و نوجوان پاالیش دهد و آموزش دهنده فرهنگ 

صحیح باشد.»

پیرو انتشــار اثرى از یک خواننده مجوزدار همزمان با ایــام لیالى قدر و 
استفاده آهنگین از بخشى از دعاى جوشن کبیر در آن اثر؛ گروه هاى تواشیح 
و همسرایى سراسر کشور، بیانیه اى در این خصوص صادر کردند و اعتراض 

خود را از پخش این اثر، اعالم داشتند. دربخشى از این بیانیه آمده است:
متأسفانه همزمان با لیالى پرفیض قدر، شاهد انتشار اثرى از یک خواننده 
مجوزدار کشــور بودیم که در آن، بخشــى از دعاى مأثور جوشن کبیر به 
صورتى کامًال وقیح، تولید و منتشــر شده است و تأســفبارتر اینکه دفتر 
موسیقى وزارت ارشاد کشور اسالمى با آگاهى کامل از تخلف صورت گرفته، 
تنها به این نکته بسنده کرده که وزارت ارشاد در این خصوص مجوزى صادر 

نکرده و اثر فوق در خارج از کشور تولید شده است. 

ضمــن هشــدار بــه مســئولین مربوطــه در وزارت محترم ارشــاد
 به ســبب ســهل انگارى و زمینه ســازى در تولید اثر موهــن و مغایر

 با مقدســات دینى صورت گرفتــه، مخالفت و انزجار شــدید خویش 
را بــا تولیــد و نشــر محصوالتى که عمــًال منافــى با احــکام مبین

 اسالم بوده و مقدسات شرع را بازیچه قرار مى دهد اعالم مى داریم. 
همچنین از خواننده محترم اثر مذکور درخواست مى کنیم هر چه سریع تر 
نسبت به  اعالم پشیمانى و ابراز تأثر درخصوص قطعه منتشر شده، اقدام 

عاجل نماید.
گفتنى اســت در فضاى مجازى و ســایت هاى مختلف اینترنتى، نام این 

خواننده مجوز  دار، بنیامین بهادرى معرفى شده است.

جشنواره ها شبیه جوك است 

بنیامین
 اظهار 
پشیمانى 
کند

بازگشت شهاب حسینى از انگلستان 

حمایت 3 بازیگر زن سینما از داعش

انتقاد به صحبت هاى رامبد جوان 
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چند سالى است که ماه مبارك رمضان با فصل تابستان 
و گرماى طاقت  فرساى آن عجین شده است. استفاده از 
نوشیدنى هاى از بین  برنده عطش تا حد زیادى مى تواند 

از تشنگى طاقت فرسا  در این ماه بکاهد.
 از تشــنگى و گرســنگى در زمان روزه تــا حد زیادى 
مى توان جلوگیرى کرد. طب ســنتى براى این مسئله 
هم راهکار دارد. نوشــیدنى هایى که بتوانند از عطش 
جلوگیرى کنند و البته راهکارهایى ساده که عمل کردن 
به آنها مى تواند تا حد زیادى شــما را تا اواســط روز از 
تشنگى دور نگه دارد. در ادامه تعدادى از این توصیه ها 

را با هم مى خوانیم.

کمتر از 8 لیوان آب نخورید
از زمان افطار تا سحر بهتر است که حدود هشت لیوان 
آب مصرف شود تا مایعاتى که بدن در طول روز به آنها 
احتیاج دارد، جبران شود. البته توجه کنید که استفاده از 
نوشیدنى هاى کافئین  دار مانند نسکافه و قهوه نمى تواند 
جایگزین چاى ســاده باشــد و احتمال کم خونى را هم 

باال مى برد.

هندوانه به  شرط رفع تشنگى
 هندوانه از مهمترین میوه هایى است که مى توان از زمان 
افطار تا سحر اســتفاده کرد. این میوه سرشار از پتاسیم 
و مواد معدنى دیگر اســت و در حالت عادى براى رفع 

تشنگى در فصل تابستان استفاده مى شود.

چاى پررنگ ممنوع
 در حالت عادى هم نوشــیدن چــاى پررنگ مى تواند 
باعث ایجاد تشــنگى هاى مکرر 0شود، پس بهتر است 
که از فاصله افطار تا سحر از نوشیدن زیاد چاى پررنگ یا 

شیرین خوددارى کنید.

لیموترش، دوست تشنه ها
 شــاید فکر کنید که تشنگى با ترشــى رابطه مستقیم 
دارد. این قاعده صحیح نیســت؛ یعنى مــواد خوراکى 
ترش نمى توانند در تشنگى شما سهیم باشند اما نمک 
و شورى تأثیر مستقیم در تشنگى دارد. لیموترش جزو 
مواد خوراکى است که مى تواند رفع عطش کند، البته به  

شرطى که همراه با نمک استفاده نشود.

میوه تابستانى بخورید
 زردآلــو، توت فرنگى، هلو و خیار تأثیــر زیادى در رفع 
تشــنگى دارند و مى توانند از تعرق زیاد بدن و در نتیجه 

ایجاد حس تشنگى جلوگیرى کنند.

ناجى گرما
 کارشناســان طب ســنتى معتقدنــد که اســتفاده از 
نوشــیدنى هاى با طبع ســرد مى تواند تا حد زیادى از 

تشنگى و گرمازدگى در تابستان جلوگیرى کند. یکى از 
این نوشیدنى ها عرق کاسنى است. این نوشیدنى تصفیه  
کننده کبد نیز هست و مى تواند در گرماى تابستان نجات  

دهنده باشد!

عرق شاتره میزبان افطارى
 یکى دیگر از راه هاى ساده براى از  بین  بردن تشنگى در 
افراد استفاده از عرق شاتره است. این نوشیدنى مى تواند 
تا حد زیادى براى افرادى که معده حســاس دارند هم 
مفید باشــد. بهتر اســت که حتمًا در وعده افطار از این 

نوشیدنى استفاده کنید.

شربت گالب، از سحرى تا افطارى
 شــربت گالب یکى دیگر از نوشــیدنى هایى است که 
مى تواند تا حد زیادى به شما در رفع تشنگى هاى تابستانه 
کمک کند. این شربت معطر و خوشــطعم را مى توانید 
به عنوان نوشیدنى وعده سحرى و افطارى استفاده کنید.

خاکشیر بخور، تشنه نشو
خاکشــیر مهمترین ماده براى از  بین  بردن تشــنگى 
تابستانه و عطش روزه اســت. بهتر است که خاکشیر 
را در وعده افطار اســتفاده کنید و حتمــًا از لیموترش 
هم براى مزه دار  کردن آن و دو برابــر کردن خاصیت 

ضد تشنگى اش استفاده کنید.

در کنار پیرورى از یک رژیم غذایى ســالم، خواب کافى 
و انجــام ورزش هاى منظم، چیزهــاى کوچک دیگرى 
هم وجود دارند که به داشتن ســبک زندگى سالم کمک

 مى کنند. دریافت مولتى ویتامین ها براى جلوگیرى از افت 
انرژى روزانه بسیار مفید است. شما با مصرف این قرص ها، 

شاهد چند تغییر عمده در بدن خواهید بود:
افزایش انرژى در طــول روز: تنها مصرف کافئین 
نیست که شما را در طول روز پرانرژى مى کند، بلکه مصرف 
عاقالنه مولتى ویتامین ها نیز همین خاصیت را دارد و انرژى 

شما را به باالترین سطح ممکن در روز خواهد رساند.
تجربه اندك حالت تهوع: حالت تهوع عارضه جانبى 
شایع در کسانى است که نوع اشتباه مولتى ویتامین ها را 
دریافت مى کنند و یا آنهــا را با معده خالى مى بلعند. براى 
دریافت هر نوع مولتى ویتامین، مطمئن شــوید که وعده 
غذایى کامل دریافت کرده اید. اگر حالت تهوع برطرف نشد، 

باید نوع دیگرى از مولتى ویتامین را تهیه و مصرف کنید.

تبدیل مواد مغذى به انرژى خالص: ویتامین ها به 
سمزدایى بدن کمک مى کنند و مواد مغذى بیشترى را به 
انرژى تبدیل مى نمایند. البته شــما باید یک رژیم غذایى 
سالم و متعادل داشته باشید و این تصور را نکنید که اگر هم 
مواد غذایى ناسالم و غیر مفید به بدن برسانید، ویتامین ها 

آنها را تبدیل به چیزى خوب یا دفع مى کنند.

بهبود حافظه کوتاه مدت: مطالعــات حاکى از آن  
است که دریافت روزانه مولتى ویتامین ها منجر به بهبود 
حافظه کوتاه مدت و بهبود عملکرد مغز مى شود. محققان 
دانشگاه نورث آمبریا انگلســتان طى پژوهشى دریافتند 
که مصرف چهار هفته  اى از مکمل  هاى ویتامینى باعث 
بروز تغییرات مثبت قابــل اندازه  گیرى در 
فعالیت  هاى الکتریکى 

مغز مى  شــود و این امر، طى پاسخگویى به آزمون  هاى 
ارزیابى حافظه مشهود بوده است.

تقویت عضالت: ویتامیــن D یک ریزمغذى خاص 
براى بهبود قدرت عضالنى اســت. بنابراین اگر شــما 
مکمل هــاى مولتى ویتامین را روزانــه و به طور مرتب 
دریافت کنید، از انجام تمرینات قدرتى بیشترین نتیجه 

را مى گیرید.
حفظ سالمت پوســت: بازسازى پوســت یکى از 
اصلى تریــن نتایج دریافــت مولتى ویتامین هاســت.

ویتامین هاى E و C براى بازسازى و سالم ماندن پوست 
شناخته شــده هســتند. ویتامینEبراى پیشگیرى از 
آسیب  هاى اکســیداتیو و حفاظت از غشاى سلولى مفید 
است. این ویتامین اهمیت زیادى دارد اما نباید در مصرف 
آن به  عنوان یک مکمــل زیاده روى کــرد. معموال با 
خوردن مولتى  ویتامین مقدار کافى از این ویتامین به بدن

مى  رسد.

محققان در مطالعات خود دریافتند تماشــاى هر چه بیشــتر 
تلویزیون در کودکان و به ویژه دختــران خطر ابتال به چاقى را 
در آنان بیشــتر مى کند. همچنین نگاه بیــش از حد به صفحه 
تلویزیون مى تواند پیامدهاى منفى مختلفى به دنبال داشته باشد.

محققان انگلیسى با بیان اینکه تماشاى تلویزیون با خطر چاقى 
در کوکان همراه اســت، اظهار داشتند: ضرورت دارد مشخص 
شود آیا استفاده از تلفن همراه و لپ تاپ نیز به چاقى در کودکان 

منجر مى شود یا خیر؟
در این بررسى اطالعات بیش از 12 هزار کودك در انگلیس در 
مدت چند ســال مورد ارزیابى قرار گرفت. همچنین از والدین 
کودکان خواسته شد تا مدت زمان تماشاى تلویزیون کودکانشان 
را گزارش دهند. به گفته محققان نیمى از این کودکان در سن 
هفت سالگى در اتاق خواب خود تلویزیون و سیستم کامپیوترى 
داشته اند.محققان شــاخص توده بدنى این کودکان را در سن 
11 سالگى محاسبه و مشاهده کردند، احتمال افزایش وزن در 

که  دخترانى 
در اتاق خواب خود 

تلویزیون داشتند، نســبت به کودکان دیگر، 30 درصد بیشتر 
است. این خطر در پسران 20 درصد بوده است.

به گفته محققان انگلیسى نتیجه مطالعه حاکى از آن است که 
ارتباط روشــنى بین وجود تلویزیون در اتاق خواب کودکان و 

افزایش وزن آنان در چند سال بعد وجود دارد.

باید و نباید نوشیدنى  هاى ماه رمضان

یک دستیار تخصصى طب سنتى ایران با بیان اینکه 
یکى از مشــهورترین خوراکى هایى که به سودازا 
بودن شــهره یافته، بادمجان است، اظهار داشت: 
ابتدا باید دانست که ســودازایى بدین معنا نیست 
که باید آن را از لیست غذایى حذف کرد، بعضى از 
بیماران عالقه زیادى به بادمجان دارند اما مداومت 
به خوردن بادمجان به ویژه بدون رعایت اصول طبخ 
کم عارضه، مى تواند عوارض ناخوشایندى نیز به 
دنبال داشته باشد که یکى از عوارض شایع به دنبال 
خوردن بادمجان، سوزش دهان و بروز آفت است.

محمدعلــى زارعیــان تصریح کــرد: بادمجان 
پوست کنده یا باپوست را چهار قسمت کنید داخل 
آن را با خالل سوراخ سوراخ کنید و به الیه داخلى 
و خارجــى آن نمک بمالید و روى هــم بچینید و 
بگذارید دو الى سه ساعت در آب سرد بماند تا آب 
سیاه و تیز طعم شود، ســپس آن آب سیاه را دور 

بریزیــد و مجــدداً روى آن آب بریزید تا 
مراحل قبل طى شود،تعویض آب 

را ادامه دهید تا دیگر آب 
سیاه نشود و تیزى 

بادمجان کم شود،مى توانید به جاى چهار قسمت 
کردن، بادمجان را ورقه ورقه کنید و روى آن نمک 

بمالید و مراحل قبلى را انجام دهید.
وى  در ادامه افزود: پس از پایان مراحل خیساندن، 
قطعات بادمجان را بشویید و با گوشت بره یا بزغاله 
یا مرغ جوان فربه و روغن گاو تازه با کمى آب طبخ 
کنید یا در روغن بریان کنید و بعد از بریان شدن دِر 
آن را بگذارید و زمان بدهید تا ترکیبات آن خوب 
پخته شــود، مى توانید قطعات بادمجان را بدون 
گوشت نیز با روغن گاو تازه بریان کنید و مراحل 

قبل را طى کنید تا خوب پخته شود.
این دستیار تخصصى طب سنتى ایران گفت: پس 
از پخته شدن، خورشت حاضر شده را با سرکه یا آب 
انار، اناردان، گلپر، کرویا و امثال اینها طعمدار کنید؛ 
این طعم دهنده ها نیز به اصــالح و رفع عوارض 
کبــدى بادمجان کمک 

مى کنند. 

راه هاى کاهش عوارض بادمجان
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بریزیــد و مجــدداً روى آن آب بریزید تا 

مراحل قبل طى شود،تعویض آب 
را ادامه دهید تا دیگر آب

سیاه نشود و تیزى 
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اگر شما هم با مشکل دندان قروچه مواجه هستید، باید 
بدانید که این مشــکل فقط به دندان ها و عضله هاى 
فک شــما محدود نمى شــود. درواقع، افرادى که به 
دندان قروچه مزمن مبتال هستند، این مشکالت را هم 
تجربه مى کنند: سردرد، گوش درد، سرگیجه، بى خوابى 

و حتى از دست دادن شنوایى.
پیامدهاى چنین مشکلى فراتر از آسیب دیدگى دندان ها 
مى رود و دندان پزشکان با نگاه کردن به درون دهان 
آنان، به راحتى دندان قروچه را تشــخیص مى دهند. 
تشخیص دندان قروچه بسیار راحت است. درواقع،  شما 
مى توانید بالفاصله بعد از دیدن فرســودگى دندان ها 
متوجه این موضوع شوید. خراش ها و خوردگى هاى 
ریزى روى دندان هاى این افراد به وجود مى آیند که 

معموًال هم قهوه اى هستند.
دندان قروچه هم مینــاى دنــدان را از بین مى برد و 
هم این مــاده را ضعیف مى کند. بنابراین، شــانس 
فرســودگى دندان ها بیشــتر مى شــود و درنهایت 
دندان ها هم حساسیت بیشترى پیدا مى کنند. یکى از 
عوارض دیگر دندان قروچه، تأثیر منفى آن بر ترمیم 

دندان است. 
ایمپلنت در بیماران مبتال به دندان قروچه با موفقیت 
کمترى همراه مى شود. درواقع،  شانس بى تأثیر شدن 
یا از بین رفتن ایمپلنت براى این بیماران، هفت برابر 

بیشتر از دیگران است. 

دندان قروچه چه دالیلى دارد؟ 
حدود 70 درصد از مــوارد دندان قروچه مى توانند به 
استرس مرتبط باشند و شغل هاى استرس زا هم در رده 
مهمترین عوامل ابتال به این مشکل قرار مى گیرند. 
همچنین، برآمدگى هاى ناشى از دندان  هاى ُپرشده 
نیز مى توانند باعث به وجود آمدن چنین مشکلى شوند.
این امکان وجــود دارد که شــما ناخودآگاهانه براى 
همسطح سازى دندان ُپرشــده با دندان هاى دیگر، 
دندان قروچه کنید. با این حال، به این عوامل اثرگذار 
هم بایــد توجه کــرد: زیاده روى در مصــرف قهوه، 
مصرف مواد مخدر، استفاده از داروى خواب، استفاده 
از داروهاى ضدافســردگى و ضداضطراب (خصوصًا 
انــواع SSRIs) و افراد مبتال بــه اختالالت خواب 
(مثل خروپف یا آپنه خواب) بیشــتر به دندان قروچه 

مبتال مى شوند.
البته مطالعات علمى نشــان داده اند که دندان قروچه 
مى تواند ژنتیکى هم باشــد، چون 21 تا 50 درصد از 
افراد ابتال به دندان قروچه داراى خانواده مبتال به این 
مشکل هســتند. نکته مهم دیگر اینکه دندان قروچه 
فقط در شب اتفاق نمى افتد، بلکه مى تواند در روز هم 
فرد را آزار بدهد. با اینکه دندان قروچه در بیدارى نسبت 
به نوع شبانه آن شیوع کمترى دارد، اما واقعاً امکانپذیر 
است و بیشتر به فشار دادن محکم دندان ها روى هم 

منجر مى شود. 

همه چیز درباره دندان قروچه  

با خوردن قرص هاى ویتامین، چه اتفاقى در بدن مى افتد؟ 

ا اش اف خ ا طال ققا

ص ها، 

فئین 
صرف 
رژى 

انبى 
ها را

راى 
عده 
شد، 

د.

مواد غذایى ناسالم و غیر مفید به بدن برسانید، ویتامین ها 
دفعمى کنند. را تبدیل بهچیزى خوب یا آنها

که مصرف چهار هفته  اى از مکمل  هاى ویتامینى باعث 
گیرى در اندازه  تغییراتمثبت قابــل بروز
فعالیت  هاى الکتریکى

 شاید فکر کنید که 
تشنگى با ترشى 
رابطه مستقیم 

دارد. این قاعده 
صحیح نیست؛ 

یعنى مواد خوراکى 
ترش نمى توانند 
در تشنگى شما 
سهیم باشند اما 

نمک و شورى تأثیر 
مستقیم در 
تشنگى دارد

خوردن ریحان میگرن و ســردردهاى عصبى 
را تســکین مى دهد . به گفته کارشناســان 
تغذیــه، طبع ریحان گرم و خشــک اســت 

و  خــوردن آن باعث رفــع بى خوابــى و عصاره 
ریحان با شکر براى رفع تنگى نفس، ســرفه و درد سینه مفید 

است.
ریحان ضد تشــنج و باعث افزایش شیر مادران مى شود. جویدن این 

ســبزى زخم دهان را از بین مى برد و دم کرده تخــم ریحان هم تب را 
کاهش مى دهد. 

ریحان ضد دل درد است  و براى درمان رطوبت معده و دل پیچه از دم کرده 
ریحان و در محل گزیدگى حشرات از ضماد ریحان استفاده کنید.

براى گلودرد از دم کرده ریحان با مخلوطى از عسل استفاده کنید و جویدن تخم 
ریحان نیز باعث تیز شدن دندان مى شود .ریحان خاصیت بارورى دارد و خشک 

کرده برگ ریحان براى سینوزیت مفید است .

بى 
ننن

ت 
صاره 

ه و درد سینه مفید 

ان مى شود. جویدن این 
ده تخــم ریحان هم تب را 

بت معده و دل پیچه از دم کرده 
یحان استفاده کنید.

 عسل استفاده کنید و جویدن تخم 
حان خاصیت بارورى دارد و خشک 

تسکین سردردهاى عصبى 
اگرکودکتانبا خوردن ریحان

 در اتاق 
خواب 
تلویزیون 
دارد، 
بخوانید
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در 
شرایطى که باشگاه هاى 

فوتبال ایران به فراخور بودجه و 
جایگاه در حال بستن تیم هاى خود 
براى فصل جارى لیگ برتر فوتبال 

ایران هستند، چند اسم تازه ممکن 
است فوتبال ایران را در تابستان 
پیش رو با شوکى جدى و جذاب 

مواجه کند
پی

با تصویب قانونى در فدراســیون و سازمان لیگ 
شرایط براى حضور بازیکنان خارجى در لیگ برتر 

ایران سخت تر شده است.
در فصول گذشته بازیکنان آسیایى و اقیانوسیه به 
شرطى مى توانستند در لیگ برتر ایران حضور پیدا 
کنند که در سه فصل قبل در تیم هاى امید یا ملى 

آن کشورها بازى کرده بودند. 
قانون جذب بازیکنان اروپایى و آمریکاى جنوبى 
هم به ایــن صورت بود که باشــگاه ها بازیکنانى 
مى توانند جذب کنند که در سه فصل گذشته در دو 
رده از باالترین  لیگ هاى آن کشورها بازى کرده 
باشند با این حال با توجه به مصوبه  هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال، شرایط براى حضور بازیکنان 
خارجى بى کیفیت در فصل آینده در فوتبال ایران 

سخت تر شده است.
فریبرز محمودزاده مسئول نقل و انتقاالت سازمان 
لیگ در مورد این مســئله گفــت: در فصل آینده 
مهمترین تغییرى که در جــذب بازیکن خارجى 
شــده این اســت که عرصه براى جذب بازیکن 
خارجى بى کیفیت  تنگ تر از گذشته شده است. به 
این ترتیب که بازیکنان آسیایى و اقیانوسیه باید در 
دو فصل گذشته در تیم هاى امید و ملى بازى کرده 
باشند و بازیکنان اروپایى و آمریکاى جنوبى هم 
در دو فصل گذشته(به جاى سه فصل گذشته) در 
دو رده از باالترین لیگ هاى آن کشورها حضور 

پیدا کنند.
وى افــزود: در فصول گذشــته فقــط عضویت 
بازیکنان خارجى در تیم هــاى لیگ هاى اروپایى 
مدنظر بود که در این فصل این قانون تغییر مهم 
دیگرى هم داشته است. اینکه بازیکنان خارجى 
در دو فصل گذشته باید در ده بازى هم براى تیم 
سابقشان بازى کرده باشند و فقط عضویت در آن  
تیم ها مالك نیســت. با این قوانین جدید در واقع 
سازمان لیگ تالش کرده است که جذب بازیکنان 
خارجى در فوتبال ایران را به سمت کیفى سازى 
سوق بدهد تا شاهد حضور بازیکنان با کیفیت بهتر 

در لیگ برتر باشیم.

 ورود بى کیفیت ها ممنوع

نصف جهان   گزارش رسانه هاى مختلف هر روز از داغ تر شدن بازار نقل و انتقاالت فوتبال 
ایران حکایت دارد. پس از جدایى قطعى اشکان دژآگه از وولفسبورگ آلمان زمزمه هایى 
مبنى بر حضور او در فوتبال ایران شنیده مى شود و البته از دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن هم 

به عنوان مشتریان این بازیکن شاخص نام برده مى شود. 
در شرایطى که باشگاه هاى فوتبال ایران به فراخور بودجه و جایگاه در حال بستن تیم هاى 
خود براى فصل جارى لیگ برتر فوتبال ایران هستند، چند اسم تازه ممکن است فوتبال 
ایران را در تابستان پیش رو با شــوکى جدى و جذاب مواجه کند. در حال حاضر بیشترین 
دامنه توجه معطوف به ستاره اى مثل اشکان دژآگه است که بعد از جدایى قطعى از باشگاه 
وولفسبورگ حاال مورد توجه یکى دو تیم ایرانى قرار گرفته است .البته صحبت از اشکان 
دژآگه تنها در حد حرف مطرح شده و هیچ باشــگاهى به این بازیکن باتجربه ملى و یکى 
از بازوبندداران کى روش پیشــنهاد جدى نداده است. دژآگه که در انتهاى فصل با باشگاه 
وولفسبورگ قطع همکارى کرده عالقه مند اســت در اروپا به فوتبال خود ادامه بدهد اما 
مشخص نیست که آیا مدیربرنامه هاى ایرانى او مى تواند تیم هاى بوندسلیگا را به ادامه کار 
با اشکان مجاب کند یا نه. شنیده شده در صورتى که وى تصمیم به حضور در فوتبال ایران 
بگیرد امیر قلعه نویى مرد همیشه عالقه مند به ستاره ها را مشترى قطعى خود مى بیند تا 
به همراه او از اصفهان و ذوب آهن سر در بیاورد. برخى شایعات نیز از عالقه کرانچار به این 
بازیکن حکایت مى کرد که البته برخى دست اندرکاران این باشگاه این خبر را رد کرده و 

اعالن نموده اند نمى توانند هزینه هاى حضور وى در این مقطع را پرداخت کنند.
اشــکان بعد از یک فصل مصدومیت و روزهاى نــه چندان خوب در باشــگاه العربى و 
وولفسبورگ در ســال مربوط به جام جهانى جایگاه ثابت خود در تیم ملى را نیز از دست 
داده است و به هرحال انتخاب بعدى او باید جایى باشد که بتواند در آن به میدان برود واال 
ممکن است او حضور در ترکیب ثابت کارلوس کى روش را در مسابقات جام جهانى پیش 

رو از دست بدهد. در این شرایط  به غیر از دو باشــگاه اصفهانى، دژآگه مورد توجه باشگاه 
پرسپولیس قرار گرفته که سروش رفیعى را به تازگى از دست داده است و اگرچه اخبارى در 
مورد عدم عقد قرارداد باشگاه قطرى با رفیعى به گوش مى رسد اما این جدایى قطعى است.  
از استقالل و على منصور هم به عنوان دیگر مشترى این بازیکن نام برده مى شود. در هر 
حال اگر اشکان بخواهد به فوتبال کشورمان بیاید همه تیم ها مایل به جذب وى هستند، 

منتها باید دید کدام تیم مى تواند پول وى را فراهم کند.
 

 دژآگه در رادار سپاهان و ذوب آهن

سرمربى جدید ذوب آهن در لیگ هفدهم  
دیروز با اســتقبال رسمى مسئوالن این 

باشگاه وارد اصفهان شد.
امیر قلعه نویى ســرمربى جدید باشگاه 
ذوب آهــن صبح  دیــروز وارد فرودگاه 

شــهید بهشــتى اصفهان شــد و مورد 
استقبال مدیران باشگاه ذوب آهن قرار 
گرفت.قلعــه نویى که یــک هفته قبل 
به صورت رســمى با امضاى قراردادى 
یکساله جانشــین مجتبى حسینى شد 

تا هدایــت ذوب آهن را نیز بــه کارنامه 
دوران مربیگرى خود اضافــه کند وارد 
اصفهان شد تا بعد از نشستى با مدیران 
باشــگاه دور جدیــد تمرینــات را آغاز 

کند.

مسعود حسن زاده مهاجم تیم سپاهان که در دیدارهاى 
انتهایى لیگ شانزدهم دچار آسیب دیدگى از ناحیه رباط 

صلیبى شده بود، مورد عمل جراحى قرار گرفت.
مسعود حسن زاده فصل گذشــته دو نیم فصل کامًال 
متفاوت را پشت سر گذاشت؛ این بازیکن در نیم فصل 
اول روند خوبى را طى نکرد و بارها مورد انتقاد حســین 
فرکى سرمربى وقت سایپا قرار گرفت ولى با بازگشت به 
اصفهان موفق شد نمایش خوبى از خود ارائه دهد و هشت 

گل براى طالیى پوشان به ثمر رساند. 
اما در دیدار ماقبل پایانى مقابل تراکتورسازى شانس با 

حسن زاده همراه نبود و این بازیکن  با مصدومیت 
رباط صلیبى فصل را به پایان برد.

حســن زاده در بیمارســتان کیان مورد عمل جراحى 
قرار گرفــت و عمل هــم موفقیت آمیز بوده اســت. 
مهاجم ســپاهان با پشت سر گذاشــتن دوران نقاهت

تیمش بازگردد. مى توانــد به ترکیب 

هافبک باتجربه تیم ذوب آهن قراردادش 
را با این تیم تمدید کرد.

قاســم حدادى فر کــه در اواخر فصل 
شانزدهم لیگ برتر صحبت هایى درباره 

جدایى اش از ذوب آهن مطرح شده بود،  
دیروز با مسئوالن این باشگاه به توافق 
رســید و قراردادش را براى یک فصل 

دیگر تمدید کرد.

حدادى فر یکى از بازیکنان مورد عالقه 
قلعه نویى است که در تراکتورسازى مدت 

کوتاهى سابقه همکارى با او را دارد.
 

نــام هافبــک باتجربه تیم اســتقالل 
در فهرســت بازیکنــان مــورد نظــر 
امیــر قلعه نویى بــراى ذوب آهن وجود 

ندارد.
در یکى دو روز گذشــته شایعاتى درباره 

مذاکره باشگاه ذوب آهن با امید ابراهیمى 
براى حضور در اصفهان مطرح شــده و 
این در حالى است که ابراهیمى در لیست

 امیر قلعه نویى قرار ندارد.
اگرچه ابراهیمى بازیکن موردعالقه امیر 

قلعه نویى است و توســط این مربى به 
فوتبال ایران در ســپاهان معرفى شد اما 
یکى از مســئوالن ذوب آهن اعالم کرد 
این باشگاه برنامه اى براى جذب هافبک 

باتجربه استقالل ندارد. 

بمب اخیر اســتقالل در نقل و انتقاالت، هزینه زیادى 
براى آنها درپى داشته است. اســتقاللى ها براى راضى 
کردن گسترش فوالد، حاضر شــده اند پیشنهاد یک و 
نیم میلیــاردى آنها براى صدور رضایتنامــه را بپذیرند.

500 میلیون از این رقم، نقد پرداخت مى شود و بقیه مبلغ 
تا اوایل سال 97 تسویه خواهد شد. رضایتنامه داریوش 
شــجاعیان، مى تواند گران ترین هزینه انتقال در تاریخ 
لیگ برتر باشد و گســترش فوالد، توانسته درآمدزایى 

خوبى از فروش ستاره تیمش بکند.
مبلغ قرارداد شجاعیان هم امسال، بیشتر از مبلغ قرارداد 
او با گسترش فوالد نخواهد بود. مبلغى که کمتر از یک 
میلیارد مى شــود و مجموع هزینه او براى استقالل را به 
بیش از دو میلیارد تومان مى رســاند. موضوعى که او را 
تبدیل به گران ترین بازیکن لیگ هفدهم هم خواهد کرد. 
بخشى از این رقم، پولى است که استقاللى ها براى کاوه 

نگه داشــته بودند و با افزایش رقمى به آن، براى جذب 
شجاعیان از گسترش فوالد هزینه کردند.

شجاعیان فصل پیش دو گل براى گسترش فوالد زد و 
پنج پاس گل داد. با حضور او در کنار بیت سعید و سجاد 
شهباززاده بدون حضور کاوه، استقالل فصل بعد با ترکیب 
تهاجمى کامالً جدیدى در لیگ برتر شرکت خواهد کرد. 

محمدرضا خلعتبرى 33 ساله یک بار دیگر تیم عوض 
کرد و در لیگ هفدهم با پیراهن پدیده مشهد به میدان 

مى رود. پدیده یازدهمین باشــگاه دوران حرفه اى 
محمدرضا خلعتبرى اســت. خلعتبــرى ابتدا در 
شموشک و در لیگ سوم وارد سطح اول فوتبال 
ایران شد. سپس در ابومسلم چهره شد. اوج کار 
خلعتبرى در ذوب آهن بود که حدود پنج ســال 

موفق در این تیم داشت.
پــس از آن خلعتبرى بازى در تیم هــاى الغرافه قطر و 
الوصل امــارات را تجربه کرد. ایــن بازیکن ریز نقش 
سپس به اصفهان بازگشــت و این بار پیراهن سپاهان 
را برتن کرد، بعد از آن با عجمان امارات قرارداد بســت 
که پس از چند هفته این قرارداد فسخ شد و پرسپولیسى
 شد. خلعتبرى پس از یکســال بازى در پرسپولیس در 
لیگ چهاردهم دوباره سپاهانى شد و با این تیم قهرمانى 

در لیگ را جشن گرفت.
او فصل گذشته از گســترش فوالد سر درآورد اما دوره 
موفقى را تجربه نکرد و نیم فصل راهى ســایپا شــد. 

پدیده یازدهمین تیم دوران حرفه اى 
این بازیکن اســت. اگر رفت 
و آمدهــاى خلعتبرى به 
ســپاهان را هم حساب 
کنیــم او 12بــار تیم 
عوض کرده اســت و 
ســابقه بــازى در لیگ 
برتر با پیراهن هشت تیم 

را دارد.

 

مشهدبازگشت مارکوپولو به 

مهاجم سپاهان زیر تیغ جراحان

 گران ترین خرید تاریخ لیگ برتر؟

استقبال ذوب آهنى ها از قلعه نویى   

ذوب آهن، امید را نمى خواهد

حدادى فر تمدید کرد  

ضر دیگر تیم عوض  ویگ م ت
نننننننندان  مشهد به می

ران حرفهى اى
رى ابتدا در 
ول فوتبال 
د. اوج کار 
نج ســال 

ـاى الغرافه قطر و 
 بازیکن ریز نقش 
ر پیراهن سپاهان

ت قرارداد بســت 
 شد و پرسپولیسى
 در پرسپولیس در 
ا این تیم قهرمانى 

سر درآورد اما دوره 
هى ســایپا شــد. 

حپدیده یازدهمین تیم دوران حرفه اى ن نپد ده هز ی ده
رفت این بازیکن اســت. اگر
و آمدهــاى خلعتبرى به
ســپاهان را هم حساب
2کنیــم او 12بــار تیم
عوض کرده اســت و
ســابقه بــازى در لیگ
برتر با پیراهن هشت تیم

را دارد.

بکوپولو به  هلووپ شهدمشمشهدو

متفاوت را پشت سر گذاشت؛ این بازیکن در نیم فصل 
اول روند خوبى را طى نکرد و بارها مورد انتقاد حســین 
فرکى سرمربى وقت سایپا قرار گرفت ولى با بازگشت به 
اصفهان موفق شد نمایش خوبى از خود ارائه دهد و هشت 

گل براى طالیى پوشان به ثمر رساند. 
ماقبلپایانى مقابل تراکتورسازى شانسبا دیدار اما در

حسن زاده همراه نبود و این بازیکن  با مصدومیت 
رباط صلیبى فصل را به پایان برد.
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نصف جهان ظاهراً در جنگى که بین دو باشگاه  استقالل و 
سپاهان پیش آمده، همه چیز به نفع باشگاه اصفهانى به 
پیش مى رود. هر چند باید تا چند روز آینده منتظر ماند و 
دید که چه اتفاقى مى افتد.«سرور جپاروف» بعد از مدت ها 
بى اعتنایى بــه تماس ها و رایزنى هاى صــورت گرفته از 
استقالل بعد از حضور در تهران با کاروان تیم ملى ازبکستان این 
فرصت را در اختیار مسئوالن باشگاه تهرانى گذاشت تا در نشستى با 
این بازیکن و مدیربرنامه هایش در خصوص شرایط قرارداد و همکارى در لیگ هفدهم 
پاى میز مذاکره بنشینند. جلسه اى شبانه که نه تنها نتیجه مثبتى در پى نداشت 
بلکه لج و لجبازى بیشتر طرفین و تهدید آنها به شکایت پرونده این 
همکارى را به سمت و سویى برد که کمتر 

کسى انتظار آن را داشت.
مدیــران اســتقالل بعــد 
از چند جلســه مذاکــره با 

بازیکن در حالى با جپاروف مدیربرنامه هاى این 
پافشــارى بر اینکه نمى تواند رودررو شــدند که این بازیکن با 

در استقالل به میدان برود زیر بار توافق اولیه خود نرفت تا آبى هاى پایتخت 
تصمیم به شکایت از این بازیکن به فیفا بگیرند. باشگاه استقالل با استخدام 
یک وکیل مستندات خود را به فیفا ارائه کرد تا این نهاد بین المللى درباره 
پرونده مرد سال فوتبال آسیا و ملى پوش ازبک تصمیم گیرى کند. مدیر 
برنامه هاى این بازیکن پیش از این اعالم کرده بود که جپاروف در 
ایران تنها براى ســپاهان بازى خواهد کرد اما استقاللى ها عقیده 
دارند این بازیکن باید براى شــروع فصل به استقالل بازگردد و با 
استناد به قراردادى که با این باشگاه دارد در لیگ هفدهم پیراهن 

این تیم را بر تن کند.
با این تفاسیر باید منتظر قطعى شدن حضور جپاروف در اصفهان براى 
امضاى قرارداد جدید با سپاهان بود، وعده اى که مدیران باشگاه اصفهانى 
از مدت ها قبل به طرفداران خود داده بودند و با اطمینان خاصى از کامل بودن 
مدارك و مستندات خود در قبال خرید این ملى پوش ازبک خبر مى دادند تا به این 
ترتیب تهدید به شکایت فیفا از سوى استقاللى ها نیز کارساز نباشد.وکیل جپاروف در 
نشستى با مدیرعامل زردپوشان اعالم کرده که مدارك ما براى فسخ قرارداد با استقالل محکم 
و کافى است و مشکلى براى عقد قرارداد با سپاهان نداریم. در حال حاضر همه چیز به نفع 
سپاهان به خوبى پیش مى رود مگر اینکه در نهایت مدارکى نشان دهد که قرارداد 

قبلى بازیکن ازبکستانى با استقالل معتبر است و همه چیز خراب شود.

در جریان بازى هاى مقدماتى جام جهانى در قاره آســیا و در پرتو جغتاییپرتو جغتایی 
دیدارهاى تیم ملى ایران، شش پنالتى نصیب بازیکنان ایران 
شد، پنالتى هایى که پنج گل براى شــاگردان کى روش به 
همراه داشت. دژآگه، حاج صفى و شجاعى زننده شش پنالتى 

تیم ملى در این رقابت ها بودند.
مهدى طارمى پس از آنکه تبحر خود را در به دســت آوردن 
پنالتى در بازى هاى تیم پرســپولیس به نمایش گذاشته بود، 
در تیم ملى نیز توانست مهارت خود را نشان دهد و در جریان 
بازى هاى تیم ملى در مقدماتى جام جهانى با به دست آوردن 
دو پنالتى مشترکاً به عنوان بهترین پنالتى گیر تیم ملى معرفى 
شد. پنالتى هایى که با دو خطار روى او به دست آمد. دو پنالتى 
این بازیکن در بازى برابر گوام و ازبکســتان به دست آمد که 

یکى از آنها توسط بازیکن دیگرى از دست رفت.
البته طارمى در کسب این عنوان یک رقیب نیز دارد، علیرضا 
جهانبخش نیز توانســته دو بار براى تیم کــى روش پنالتى 
به دست بیاورد، او در دیدار  برگشــت برابر هند در ورزشگاه 
آزادى، دو بار توانســت ضربه پنالتى به دست بیاورد و زمینه 
ساز پیروزى پرگل ایران شــود، یکى از این پنالتى ها با خطا 
روى این بازیکن و دیگرى به دلیل هند روى ســانتر ارسالى 

جهانبخش به دست آمد.
اما در قسمت پنالتى زدن سه بازیکن پشت شش ضربه پنالتى 
که نصیب ایران شد ایستادند و هر کدام از آنها دو بار این ضربه 
را نواختند که در این میان مى توان اشکان دژآگه و احسان حاج 
صفى را بهترین پنالتى زنان تیم ملى دانست، این دو بازیکن دو 
بار موفق شدند این کار را تکرار کنند. اشکان در دو بازى برابر 
گوام و ترکمنستان دو پنالتى را تبدیل به گل کرد و احسان حاج 
صفى نیز در روزى که بازوبند کاپیتانى را به بازو بسته بود در 
دیدار برگشــت مقابل هند با ضربات دقیق خود از روى نقطه 

پنالتى دو گل براى ایران به دست آورد.
ســومین بازیکنى که در مجموع بازى هاى تیم ملى دو بار 
پشت ضربه پنالتى ایستاد نیز مســعود شجاعى بود که ناکام 
در این مورد معرفى شد، او در دیدار برابر گوام توانست وظیفه 
محوله را به بهترین نحو به انجام برساند اما در بازى حساس 
مقابل ازبکستان این اتفاق نیافتاد تا شجاعى اولین بازیکنى 
باشد که در دیدارهاى رسمى دو سال اخیر ضربه پنالتى خود 

را از دست مى دهد.
 

  نقش اول 
پنالتى هاى ایران 

نصف جهان امیر قلعه نویى به دنبال جذب «لوسیانو پریرا» است و در تالش است این مهاجم برزیلى را به اصفهان بیاورد.مهاجم 

برزیلى سابق گسترش فوالد تبریز و سپاهان با دو پیشنهاد جدى از اصفهان و آبادان مواجه شده است.

لوسیانو پریرا، مهاجم برزیلى که چند سالى است که در فوتبال توپ مى زند در لیگ شانزدهم عملکرد خوبى در گسترش فوالد 

داشت. او توانست فصل گذشته 9 گل براى تیمش به ثمر برساند و بازیکن مؤثر گسترش فوالد باشد.

شــیمبا قراردادى با گســترش فوالد ندارد و با پیشنهاد دو باشــگاه ذوب آهن و نفت آبادان مواجه شده اســت. در صورتى که 
پریــرا با هرکــدام از این دو 

باشــگاه به توافق برســد، قراردادش را امضا مى کند. شنیده 
شــده ژنرال بــه مدیران 

باشــگاه گفتــه هر  طور شده شــرایط جذب 
شــیمبا را فراهم کنند. 
تنها مشکل احتمالى در 
زمینه جذب این بازیکن، 
ولخرجــى هــاى ایــن 
روزهاى صنعــت نفت 
آبادان اســت که ممکن 
اســت با یک قــرارداد 
خوب او را بــه آبادان 

ببرند.

پیشنهاد ذوب آهن به شیمبا

همه چیز به نفع سپاهان

 استراحت کنید فعالً!

نصف جهان  با دستور سرمربى تیم 
فوتبال سپاهان ملى پوشان این تیم 
چند روز بیشتر مى توانند استراحت 
کنند و در تمرینات حاضر نشــوند. 
در شرایطى که «زالتکو کرانچار» 
چند روزى مى شود شاگردانش را 
به مجموعه بــاغ فردوس اصفهان 
مى بــرد، به ســه بازیکــن ملى 
پوش تیمش–حاج صفى، ســعید 
آقایــى و پورقاز– اســتراحت داده

 است.   قرار اســت این بازیکنان 
از 4 تیــر بــه تمرینات ســپاهان 
اضافه شــوند تا بخاطــر همراهى

 تیــم ملــى در مرحلــه انتخابى 
جــام جهانى فرصــت کافى براى 
اســتراحت داشــته باشــند. البته 
ســعید آقایى و عــزت ا... پورقاز 
قراردادشان با ســپاهان را قطعى 
کرده اند و هنوز وضعیت حاج صفى 
که دیگــر بازیکن آزاد محســوب 
مى شــود بــا ایــن تیــم مبهم 

است. 

نصف جهان ظاهراً در جنگى که بی
سپاهان پیش آمده، همه چیز به
پیش مى رود. هر چند باید تا چن
دید که چه اتفاقى مى افتد.«سرو
بى اعتنایى بــه تماس ها و رایزنى
استقاللبعداز حضوردر تهران باکاروا
فرصت را در اختیار مسئوالن باشگاه تهرانى
این بازیکن و مدیربرنامه هایش در خصوص شرایط قرارداد وه
پاى میز مذاکره بنشینند. جلسه اى شبانه که نه تنها نت
بلکه لج و لجبازى بیشتر طرفین و تهدید
همکارى را به سم
کسى
مدیـ
از چ

بازیمدیربرنامه هاى این 
پافشـرودررو شــدند که این بازیکن با 

در استقالل به میدان برود زیر بار توافق اولیه خود نر
تصمیم به شکایت از این بازیکن به فیفا بگیرند. باش
ای یکوکیل مستندات خود را به فیفا ارائه کرد تا
پرونده مرد سال فوتبال آسیا و ملى پوش ازبک
برنامه هاى این بازیکن پیش از این اعالم
ایران تنها براى ســپاهان بازى خواهد کر
دارند این بازیکن باید براى شــروع فصل
استناد به قراردادى که با این باشگاه دارد

این تیم را بر تن کند.
با این تفاسیر باید منتظر قطعى شدن حضور
امضاى قرارداد جدید با سپاهان بود، وعده اى که
از مدت ها قبل به طرفداران خود داده بودند و با اطمی

مدارك و مستندات خود در قبال خرید این ملى پوش ازبک
ترتیب تهدید به شکایت فیفا از سوى استقاللى ها نیز کارساز
نشستى با مدیرعامل زردپوشان اعالم کرده که مدارك ما براى فسخ
و کافى است و مشکلى براى عقد قرارداد با سپاهان نداریم. در ح
سپاهان به خوبى پیش مى رود مگر اینکه در نهایت مدار
قبلى بازیکن ازبکستانى با استقالل معتبر است و همه چ

همه چیز به نفع سپاه

 پاپى باالخره از سپاهان مى رود؟
بهاره حیاتى

بازیکن قدیمى تیم سپاهان در تمرینات این تیم حاضر نشده است تا  ابهام در مورد تداوم حضور وى 
بیشتر شود و شایعه قطع همکارى او با زردپوشان به گوش برسد.

حسین پاپى، بازیکن قدیمى ســپاهان هیچگاه کیفیت یک بازیکن ستاره را نداشت و 
همیشه نمایش متوســطى را از خود بر جاى مى گذاشت اما ظاهراً دست تقدیر چنین 
بوده که وى سال هاى ســال بتواند در ســپاهان بماند و حتى شرایط براى وى چنین 
باشد که بتواند در این تیم از فوتبال خداحافظى کند. وى سال گذشته در لیست خروج 

عبدا... ویسى قرار گرفت که در نهایت موفق شــد با تماس ها و برگزارى جلسات زیاد با 
مجید بصیرت و ویسى، نظر سرمربى وقت زردها را عوض کند و به تمرینات باز گردد.

با حضور کرانچــار این بازیکن الیگودرزى که تمــام دوران فوتبال حرفه اى خود 
را در سپاهان پشت ســر گذاشته است، در شــش دیدار انتهایى به 

عنوان بازیکن فیکس راهى میدان مى شد و در حضور احسان 
حاج صفى کاپیتان اول طالیى پوشان بود.

در روزهاى گذشــته عالوه بر ملى پوشــان یکى دیگر از 
غایبان تمرین سپاهان حسین پاپى بود که هنوز قرارداد 
خود را با این تیم تمدید نکرده اســت و عدم حضور او 
مى تواند به منزله عدم نیاز کرانچــار به این بازیکن 
باشد. البته پاپى در لیســت مازاد باشگاه قرار نداشت 
و باید ببینیم طى روزهاى آتى قرارداد این بازیکن 
قدیمى سپاهان تمدید مى شود یا اتفاقات دیگرى 
رخ خواهد داد. همچنین از باشگاه سپاهان خبر 
مى رسد که وى در لیست ســرمربى قرار دارد 

اما اختالفات مالى موجــود دو طرف ممکن 
است مانع همکارى در فصل پیش رو شود. 
آنچه مشخص اســت اینکه در سال هاى 
اخیر پاپى چند بار تا مرز جدایى و اخراج 
از ســپاهان پیش رفته اما با هر تقالیى 
بوده زمینه تداوم حضور خود در جمع 
طالیى پوشــان را فراهم کرده است 
و بعید نیســت دوباره بتواند موفق به 

انجام این کار شود.

ق نصف جهان امیر
برزیلى سابق گست
لوسیانو پریرا، مها
داشت. او توانست
شــیمبا قراردادى
پریــرا با هرکــد
شــده ژنرال بــ
طور شده شــر
شــیمبا را فراه
تنها مشکل احتم
با زمینه جذب این
ولخرجــى هــاى
روزهاى صنعــت
آبادان اســت که مم
اســت با یک قــرا
خوب او را بــه آباد

ببرند.

ر شود و شایعه قطع همکارى او با زردپوشان به گوش برسد.
 و ین پاپى، بازیکن قدیمى ســپاهان هیچگاه کیفیت یک بازیکن ستاره را نداشت
ن شه نمایش متوســطى را از خود بر جاى مى گذاشت اما ظاهراً دست تقدیر چنین
ن  که وى سال هاى ســال بتواند در ســپاهان بماند و حتى شرایط براى وى چنین
خداحافظى کند. وى سال گذشته در لیست خرو وج که بتواند در این تیم از فوتبال

یاد با ... ویسى قرار گرفت که در نهایت موفق شــد با تماس ها و برگزارى جلسات زیاد با 
د بصیرت و ویسى، نظر سرمربى وقت زردها را عوض کند و به تمرینات باز گردد.

ضور کرانچــار این بازیکن الیگودرزى که تمــام دوران فوتبال حرفه اى خود 
 سپاهان پشت ســر گذاشته است، در شــش دیدار انتهایى به 

ن بازیکن فیکس راهى میدان مى شد و در حضور احسان 
 صفى کاپیتان اول طالیى پوشان بود.

وزهاى گذشــته عالوه بر ملى پوشــان یکى دیگر از 
ن تمرین سپاهان حسین پاپى بود که هنوز قرارداد 
حضور او عدم اســت و تمدید نکرده تیم  را با این
تواند به منزله عدم نیاز کرانچــار به این بازیکن 
. البته پاپى در لیســت مازاد باشگاه قرار نداشت 
د ببینیم طى روزهاى آتى قرارداد این بازیکن 
مى سپاهان تمدید مى شود یا اتفاقات دیگرى 
خواهد داد. همچنین از باشگاه سپاهان خبر 
رسد که وى در لیست ســرمربى قرار دارد 
دو طرف ممکن ختالفات مالىموجــود
ت مانع همکارى در فصل پیش رو شود. 
ه مشخص اســت اینکه در سال هاى 
 پاپى چند بار تا مرز جدایى و اخراج 
ــپاهان پیش رفته اما با هر تقالیى 
زمینه تداوم حضور خود در جمع
یى پوشــان را فراهم کرده است 
د نیســت دوباره بتواند موفق به 

م این کار شود.

الهه مهرى دهنوى

ن از تمایل دو باشــگاه تهرانى و 
 2 هفته پیــش نصف جها

البته تالش بى حد و حصر یکى از آنان براى جذب احسان 

ده بود که البته نوشتیم که این  تالش ها 
حاج صفى خبر دا

نافرجام است و بنا بر صحبت هایى که با احسان داشتیم وى 

د تا به تیمى غیر از سپاهان برود 
اگر در ایران بماند قصد ندار

واند او را از اردوگاه زرد جدا کند. 
و فقط پیشنهاد اروپایى مى ت

مى که سپاهانى ها نگران عدم 
حاال  پس از دو هفته و در ایا

قرارداد با احسان هستند چند سایت نزدیک به باشگاه 
تمدید 

استقالل خبر و گزارش هایى از تحرکات آبى ها براى جذب 

ن داده اند. در یکى از ایــن گزارش ها آمده 
کاپیتان ســپاها

است: دعواى استقالل و سپاهان بر سر «جپاروف» ازبک 

باال گرفته است. از طرفى استقاللى ها با ادعاى کارشکنى 

رند و مدیران اصفهانى هم خود 
اصفهانى ها به آنها انتقاد دا

اســتقاللى ها را در کم کارى و تعلل براى بستن قرارداد با 

ق مذاکره با ستاره ازبکستانى را براى خود 
جپاروف مقصر و ح

در حالى که به واسطه قرارداد با 
محفوظ مى دانند. جپاروف 

ده بود و طى شــرایطى در نیم 
آبى هاى پایتخت به ایران آم

فصل دوم به ســپاهان رفت، هیچ ارتباطى با استقاللى ها 

یگر با مدیران ســپاهان رابطه 
برقرار نمى کند و از طرف د

خوبى برقرار کرده است. این جدال حاال رسانه اى شده و کار 

به جاهاى باریک کشیده شده است.

ر گیر و دار مجادله بر ســر جپاروف، گویا اســتقاللى ها با 
د

پیشــنهادى قابل توجه خواهان جذب احســان حاج صفى 

هان شده اند و به نوعى به اقدامات سپاهانى ها در 
ستاره سپا

داستان جپاروف، پاتک زده اند. احسان حاج صفى که از ابتداى 

لیگ شانزدهم قراردادى یکساله با طالیى پوشان داشته و 

حاال بازیکن آزاد به حساب مى آید براى سال منتهى به جام 

جهانى، لژیونر شدن را اولویت خود قرار داده است. حاج صفى 

ى از یونان دارد و شاید به واسطه 
مثل تابستان قبل پیشنهادات

شجاعى و انصارى فرد در تابســتان پیش رو راحت تر براى 

حضور در اروپا تصمیم گیرى کند. اما اگر قرار به ماندگارى 

در ایران باشد منصوریان پیگیر حضور او در استقالل خواهد 

بود. جذب ســعید آقایى براى سمت چپ خط دفاع سپاهان 

کار استقالل را براى مذاکره با حاج صفى راحت تر کرده است. 

 در تابستان گذشته هم مدنظر منصوریان قرارداشته 
احسان

اما در آخر تصمیم به حضور در اصفهان گرفته بود...

البته احســان حاج صفى قبل از دیدار تیم هاى ملى ایران و 

ن در گفتگویى کوتاه با خبرنگار نصف جهان اعالم 
ازبکستا

رد که در حال حاضر محال اســت که در ایــران به تیمى 
ک

 از سپاهان برود و فقط ممکن است به غیر از سپاهان به 
غیر

پیشنهادات خارجى فکر کند.

اما آن چیزى که مشــخص اســت نگرانى احسان بابت از 

 تیم ملى آن هم در ســال  جام 
دســت دادن جایگاهش در

جهانى است. نگرانى اى که ممکن است مانند حضورش در 

آلمان به این منجر شود که وى قید پول خوبى که در  ایران

 مى گیرد را بزند و با قراردادى کمتر از سپاهان حاضر به بازى 

در لیگ هاى اروپایى شود. مانند کارى که کاوه رضایى انجام 

داد. با قراردادى معادل 900 میلیون تومان به بلژیک رفت تا 

بیش از پیش بتواند در رادار کارلوس کى روش قرار بگیرد در 

حالى که در ایران با مبلغى نزدیک به  دو میلیارد تومان هم
 مى توانست قرارداد ببندد.

ن آینــده خود در تیم ملى اســت و 
حاال احســان هم نگرا

مى خواهد با حضور مجدد در اروپا، جایگاه ثابت خود در جمع 

یوزپلنگان را تضمین کند. این تصمیم او ســپاهانى ها را به 

د شیرینى بخشى از عملکرد خوب آنها 
هم ریخته و مى توان

 را تلخ کند. بایــد منتظر روزهاى 
در فصل نقل و انتقاالت

آینده بود. نگرانى حاج صفى
تالش استقالل 

خبر نصف جهان تأیید شد

 احسان  احسان 
حاج صفى قبل از دیدار 

تیم هاى ملى ایران و ازبکستان تیم هاى ملى ایران و ازبکستان 
در گفتگویى کوتاه با خبرنگار در گفتگویى کوتاه با خبرنگار 

نصف جهان اعالم کرد که در حال نصف جهان اعالم کرد که در حال 
حاضر محال است که درحاضر محال است که در
 ایران به تیمى غیر از
 سپاهان برود سپاهان برود

 ایای

رر 
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چهل تکه

رئیس پلیس رباط کریم از دستگیرى سارقان اماکن خصوصى با 
11 سرقت خبر داد.

سرهنگ عبدا... زاده پاشاکى، رئیس پلیس شهرستان رباط کریم 
با اعالم این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهى هنگام گشتزنى در 
سطح شهر، موفق به دستگیرى دو سارق اماکن خصوصى که در 
حال سرقت از یک کارخانه صنعتى بودند، شده و متهمان را جهت 

بازجویى به پلیس آگاهى انتقال دادند. 
این مقام انتظامى افزود: متهمان دســتگیر شده در بازجویى هاى 
پلیســى جرم خود را پذیرفتند و به11 ســرقت از انبارى، کارخانه 
و پارکینگ هاى خانه هاى ســطح شــهرهاى رباط کریم، پرند و 
نصیرشهر اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده قضائى و گذراندن 

مراحل قانونى روانه زندان شدند.

برابر گزارش هاى مردمى، مأموران پلیــس مبارزه با مواد مخدر 
مشگین شهر دریافتند که یکى از قاچاقچیان حرفه اى و سابقه دار 
مواد مخدر که هم اکنون در زندان به سر مى برد؛ با خرید مقادیر 
قابل توجهى تریاك و نگهدارى آن در خانه پدرى خود، قصد دارد 

پس از خروج از زندان نسبت به توزیع آن اقدام کند.
بالفاصلــه مأموران با انجام تحقیقات پلیســى ویــژه از صحت 
گزارش هاى دریافتى اطمینان حاصل کرده و پس از هماهنگى 
با مرجع قضائى، به آدرس این خانه در یکى از روستاهاى مشگین 

شهر اعزام شدند.
در بازرسى از خانه پدرى این قاچاقچى حرفه اى، 8 کیلو و 900 گرم 
تریاك کشف شد.پدر متهم نیز دستگیر و به همراه پرونده مطروحه 

به مراجع قضائى معرفى شد. 

2 زندانى که با خلع سالح و به قتل رســاندن دو نگهبان از زندان ایالت 
جورجیا فرار کرده بودند، دستگیر شدند.

این دو زندانى به نام هاى «دانیل راسل رو» 43 ساله و «ریکى رابوس» 24 
ساله هنگامى که در حال انتقال با اتوبوس زندان بودند با دو نگهبان درگیر 

شدند و آنها را خلع سالح کردند و به قتل رساندند.
این اتفاق در مسیر یک جاده جنگلى در 75 کیلومترى آتالنتا رخ داده بود و 

پلیس موفق شد آنها را در کریستیانا در ایالت تنسى بازداشت کند.
پلیس محلى این ایالت گفته است این دو شهروند آمریکایى که به جرم 
سرقت مســلحانه در زندان «بالدوین» بوده اند، اتوبوس زندان را ربوده  و 

متوارى شده  بودند.
این دو نفر که به حبس ابد محکوم شده بودند، در بین راه خودروى دیگرى 

را در اختیار مى گیرند و با یک خودروى دیگر به فرار خود ادامه مى دهند.

دستگیرى
 2 سارق حرفه اى

محموله مرد زندانى
 در خانه پدرى

دستگیرى
2 زندانى فرارى 030201

بامداد اول اردیبهشــت ماه امســال بود که زن جوانى 
وحشت زده به اداره پلیس رفت و از سه مرد به اتهام آدم 

ربایى و آزار و اذیت شکایت کرد.
شــاکى با صدایى لرزان گفت : «چند سال قبل شوهرم 
فوت کرد و من و فرزندانم را تنها گذاشت. از آن روز به بعد 
مجبور شدم براى هزینه زندگى مان در خانه افراد پولدار 
کار کنم . ساعت 22 بود که کارم تمام شد و راهى خانه مان 
شدم . در میدان آزادى سوار خودروى پرایدى شدم که در 
صندلى جلوى آن زن میانسالى به عنوان مسافر سوار بود . 
راننده مرد جوانى بود و به طرف سه راه آذرى به راه افتاد 
تا اینکه در میدان فتح، زن میانسال از خودرو پیاده شد و 
من و راننده تنها شدیم . راننده پس از طى مسافت کوتاهى 
ناگهان مسیرش را تغییر داد و به طرف حاشیه شهر حرکت 
کرد . وقتى به او اعتراض کردم چاقویى از زیر صندلى اش 
بیرون آورد و مرا تهدید کرد اما من نترســیدم و با داد و 
فریاد از رهگذران درخواست کمک کردم ولى در آن موقع 
از شب کسى متوجه فریادهاى من نشد . سعى کردم در 
خودرو را باز کنم و خودم را به داخل خیابان پرتاب کنم اما 
درها قفل شده بود و از داخل باز نمى شد . با گریه و التماس 
از راننده خواســتم خودرو را متوقف کند و مرا پیاده کند 

اما هر چقدر التماس کردم دل سیاه او را به درد نیاورد .»
زن جوان افزود: «راننده همچنان به راه خود ادامه داد تا 
اینکه از شهر بیرون رفت و در نهایت در بیابان هاى اطراف 
اسالمشهر خودرویش را نگه داشت و  مرد جوان با چاقو 
به ســراغ من آمد و تهدید کرد هر چقدر اموال با ارزش 
دارم به او بدهم . چاره اى جز تسلیم شدن نداشتم و بعد از 
اینکه مرد شیطان صفت نقشه سیاهش را به اجرا رساند 
به زور تمامى طالها و پول هایم را به او دادم . مرد آدم ربا 
حتى گوشى تلفن همراه و ساعت مچى ام را گرفت و در 
آن بیابان و در تاریکى شب مرا از خودرو به بیرون پرتاب 

کرد و فرار کرد .» 
وى ادامــه داد : «هر چقدر به دنبــال خودرویش دویدم 
فایده اى نداشت و مرد بى رحم به سرعت رفت . تاریکى و 
سکوت عجیبى بیابان را فراگرفته بود و فقط هر چند دقیقه 
یک بار صداى حیوانات وحشى به گوشم مى رسید . آنقدر 
ترسیده بودم که توان راه رفتن نداشتم تا اینکه از دور نور 
چراغ خودرویى را دیدم که از جاده فرعى عبور مى کرد . 
به سرعت خودم را به خودرو رساندم و درخواست کمک 
کردم . راننده خودرو که پسر جوانى بود با دیدن من خودرو 

را متوقف کرد . من ماجرا را براى او و دوســتش که مرد 
جوانى بود توضیح دادم و آنها هم قبــول کردند به من 
کمک کنند و مرا به نزدیک ترین کالنترى برسانند.  وقتى 
سوار خودرو شدم ابتدا کمى آرامش گرفتم اما این آرامش 
خیلى طول نکشید تا اینکه مرد جوان به راننده دستور داد 
مسیرش را عوض کند . همان لحظه فهمیدم که دوباره 
در دام افراد خالفکارى گرفتار شــده ام . پسر جوان ابتدا 
مخالفت کرد اما مرد جوان اصرار کرد و او هم مسیر خودرو 
را تغییر داد . دوباره گریه و التماس هاى من شروع شد اما 
فایده اى نداشت . آنها دقایقى بعد مرا به داخل گاودارى 
در همان حوالى بردند . مرد جوان که خیلى خشــن بود، 
گلویم را فشار داد و گفت اگر تسلیم آنها نشوم مرا به قتل 
مى رساند که پســر جوان به کمک من آمد و مانع کشته 
شدن من شد اما در نهایت آنها پس از  آزار و اذیت لحظاتى 
بعد مرا در یکى از خیابان هاى جنوب تهران رها کردند.»  
با طرح این شکایت پرونده به دستور قاضى آرش سیفى، 

بازپرس شعبه چهارم دادسراى امور جنایى تهران براى 
رسیدگى در اختیار تیمى از کارآگاهان پلیس آگاهى قرار 

گرفت. 
مأموران در نخستین گام موفق شدند گاودارى آدم ربایان 
را شناسایى کنند . بررسى ها نشان داد نیمه شب حادثه پسر 
19 ســاله صاحب گاودارى که «بابک» نام دارد، همراه 
دوستش که مرد 34 ساله اى به نام «شهروز» که متهم 
سابقه دار اســت، زن جوان را ربوده و در داخل گاودارى 

مورد اذیت و آزار قرار داده اند.  
پس از این مأموران بابک و شهروز را بازداشت کردند .

بابک که دانشجوى رشته کامپیوتر بود در بازجویى ها با 
اظهار پشیمانى گفت : «نیمه شــب حادثه همراه شهروز 
در حال برگشــت از گاوداریمان بودیم کــه در تاریکى 
شب کنار جاده متوجه شــاکى شدیم . زن جوان در حالى 
که گریه مى کرد از ما کمک خواست تا او را به خانه اش 
برسانیم . او گفت که مرد مسافرکشى او را ربوده و اموالش 

را ســرقت کرده و بعد در این بیابان رهایش کرده است . 
خیلى دلم برایش سوخت و او را سوار کردم تا به خانه اش 
در مشیریه برســانم که شــهروز به من گفت به سمت 
گاودارى برگردم . زن جوان وقتى متوجه نیت ما شــد با 
گریه و التماس خواســت او را در همان بیابان رها کنیم، 
اما شهروز او را تهدید کرد تا اینکه به گاودارى رسیدیم . 
شهروز قصد داشت زن جوان را به قتل برساند اما من مانع 
شدم و در نهایت پس از اذیت و آزار، او را در حوالى تهران 

رها کردیم.»
شهروز هم در بازجویى ها حرف هاى همدستش را تأیید 
کرد . وى گفت : «ابتدا قصد کمک به شــاکى را داشتیم، 
اما ناگهان شیطان ما را وسوسه کرد و مرتکب این جرم 

شدیم. »
بنا به این گــزارش، تحقیقات براى دســتگیرى راننده 
شیطان صفت و افشاى دیگر جزئیات این پرونده سیاه در 

اداره پلیس آگاهى تهران ادامه دارد.

چندى پیش وقوع یک فقره درگیرى خانوادگى منجر به 
قتل به پلیس دماوند اطالع داده شد؛ مردى با مادر خود 

درگیر شده و او را به قتل رسانده بود.
متهم 45 ساله که خود را استاد دانشگاه معرفى کرده بود، 
پس از دســتگیرى علت قتل را اختالفات بر سر تقسیم 
ارثیه پدرى اعالم کرد و گفت: «پدرم تعدادى ســوله به 
ارزش هفت میلیارد تومان داشــت اما این سوله ها فاقد 
سیستم آب و برق بودند. یکى از دوستان پدرم براى حل 
این مشکالت، وکالتنامه اى از پدرم گرفت تا با استفاده از 
دوســتانى که در اداره هاى ذیربط دارد، سریع مشکل را 
حل و فصل کند اما مدتى بعد تمام سوله ها را فروخت و 
فرار کرد. پدرم پس از این اتفاق سکته کرد و جان باخت. 
روز حادثه، سر تقسیم ارثیه با خانواده ام درگیر شده بودم 
که ناگهان ضربه اى به مــادرم زدم و او روى زمین افتاد 

و فوت کرد.»
متهم پس از این اعتراف به زندان افتاد تا زمان رسیدگى 

به پرونده اش مشخص شود. او اما در زندان نیز درگیر شد 
و با ضربه مشت، بینى یکى از زندانیان را شکست.

زندانى مصدوم پــس از آزادى با مراجعــه به کالنترى 
شکایت کرد تا پرونده براى رســیدگى به شعبه هشتم 
دادگاه کیفرى اســتان تهران به ریاست قاضى حسین 

اصغرزاده فرستاده شود.
شاکى در جلســه دادگاه گفت: «من به جرم سرقت به 
زندان افتاده بودم. روز حادثه سر شستن قاشق غذاخورى 
با متهم درگیر شدم و او با مشت به صورتم کوبید و بینى ام 

را شکست. من دیه مى خواهم.»
سپس متهم در جایگاه ایستاد و با انکار قتل مادر و ضرب 
و شتم شاکى، اظهار بى گناهى کرد و گفت: «من مادرم را 
نکشته ام. برایم پاپوش درست کرده اند. من استاد دانشگاه 
بودم و فوق لیسانس داشتم. چرا باید کسى را بکشم؟ در 
بازجویى ها هم بخاطر فشارهایى که به من آوردند، مجبور 

شدم اعتراف کنم.»

او درباره اتهام ضرب و شتم نیز گفت: «من و شاکى هیچ 
خصومتى با هم نداشتیم و بین ما درگیرى هم رخ نداد. او 
مى خواهد از من اخاذى کند براى همین به دروغ شکایت 

کرده است.»
در پایان دادگاه، قضات دستور دادند تا پرونده براى ادامه 

رسیدگى به دادگاه کیفرى 2 استان تهران ارسال شود.

صبح روز جمعه، 19 خردادماه مردى وارد کالنترى 166 
لواسانات شد و مأموران را از ماجراى یک نامه تهدیدآمیز 
با خبر کرد. او گفت: «من سردفتر یک مرکز اسناد رسمى 
در همین حوالى هستم. ظهر روز پنج شنبه ، 11 خردادماه 
بود که یکى از کارمندانم پاکت نامه اى به دستم داد و گفت 
که آن را در راهروى ساختمان پیدا کرده است. وقتى پاکت 
را باز کردم با نامه اى تهدید آمیز مواجه شدم. نویسنده نامه 
با تهدید من به قتل درخواست چهار میلیارد تومان پول 
نقد کرده بود.» وقتى پرونده به دســتور قاضى به اداره 
شانزدهم پلیس آگاهى فرستاده شــد، شاکى بار دیگر 
پلیس را از پیدا شدن دو نامه تهدید آمیز دیگر با خبر کرد. 
او گفت: «یکى از مراجعان که "اصغر" نام دارد به او گفته 
که مدتى قبل نامه اى مشــابه در راهروى دفترخانه پیدا 
کرده، اما به آن اهمیت نداده و نامه را پاره کرده است.» 
شاکى ادامه داد: «اصغر مدعى است که عده اى اوباش به 
این شیوه از افراد پولدار اخاذى مى کنند.» بعد از اطالعاتى 
که شــاکى در اختیار پلیس گذاشت، کارآگاهان احتمال 
دادند که اصغر از ماجراى پشت پرده نامه هاى تهدیدآمیز 
با خبر باشد به همین دلیل از مرد 33 ساله تحقیق کردند. 

او گفت: «اسفندماه بود که براى انجام کارى به دفترخانه 
رفته بودم. هنگام ترك محل در راهرو دست نوشته اى 
پیدا کردم. وقتى آن را خواندم متوجه شــدم که نامه اى 
تهدیدآمیز براى سردفتر نوشته شــده است. در آن نامه 
یک نفر سردفتر را به قتل تهدید کرده بود. من به موضوع 
اهمیت نــدادم و نامه را پاره کردم و از ســاختمان خارج 
شــدم.» کارآگاهان که متوجه آثار خراش روى دست و 
صورت اصغر شده بودند، علت را از او سئوال کردند. اصغر 
گفت: «چند روز قبل در حال عبور از محله اى در لواسان 
شش موتورسوار به من حمله کردند و بعد از ضرب و جرح 
فرار کردند.» با نشانى هایى که اصغر به پلیس داد مأموران 
راهى محل شدند و بعد از بررسى دوربین هاى مداربسته 
ساختمان هاى اطراف متوجه شــدند در زمانى که اصغر 

ادعا کرده بود، اصًال درگیرى رخ نداده است.
کارآگاهان که اطمینان پیدا کرده بودند اصغر در نوشتن 
نامه هاى تهدید آمیز نقش دارد، در این باره از او تحقیق 
کردند. اصغر که چاره اى جز اعتراف نداشت به جرمش 
اعتراف کرد و در شرح ماجرا گفت: «مدتى قبل پدرم فوت 
شد و سه باب خانه برایم ارثیه گذاشت. اما من نتوانستم 

ارثیه پدرى را حفظ کنم و هر سه خانه را از دست دادم و 
اجاره نشین شــدم. موعد اجاره  ام هم روبه پایان است و 
پولى براى اجاره کردن خانه تازه نــدارم.» متهم درباره 
اجراى نقشه اش گفت: «من براى فروش خانه هایم به 
این دفترخانه مراجعه کرده بودم و ســردفتر را به خوبى 
مى شناختم. مى دانستم که وضع مالى خیلى خوبى دارد 
بخاطر همین تصمیم گرفتم تا با اخاذى از او مشــکل 
مالى ام را حل کنم اما دستم رو شد و گرفتار پلیس شدم.»

ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ گفت : «متهم به دستور 

قاضى با صدور قرار قانونى به زندان منتقل شد.»

به دنبال وقوع چند فقره ســرقت از ســاختمان هاى نیمه 
کاره و در حــال احــداث در حوزه اســتحفاظى کالنترى 
16 ســبالن اردبیل، بررســى موضوع با هدف کشف این 
سرقت ها با فعالســازى تیم هاى عملیاتى و تحقیقاتى در 

دستور کار مأموران انتظامى این کالنترى قرار گرفت.
با انجام تحقیقات گسترده و بازبینى دوربین هاى مداربسته 
نصب شده در محل سرقت، سارقان که یک زن و یک مرد 
بودند شناسایى شدند. با هماهنگى مقام قضائى هر دو سارق 

در عملیات غافلگیرانه و در مخفیگاهشان دستگیر و با مقر 
انتظامى منتقل شدند.رئیس پلیس شهرســتان اردبیل از 
اعتراف سارقان دستگیر شده به ارتکاب هفت فقره سرقت 
از ساختمان هاى نیمه کاره خبر داد و گفت: از محل اختفاى 
این  سارقان تعداد زیادى اموال مسروقه از جمله یک گونى 
حاوى سیم کابل برق، اره مخصوص برش، پیک نیک هوا 
و... گاز کشف شد. هر دو سارق دستگیر شده با تشکیل پرونده 

تحویل مراجع قضائى شدند.

رئیس پلیس شهرستان قائمشهر از دستگیرى دو سارق 
حرفه اى خودرو و محتویات داخل خودرو با ســه فقره 

سرقت در این شهرستان خبر داد .
ســرهنگ محمد ولى مرادى، رئیس پلیس شهرستان 
قائمشهر در تشریح این خبر گفت: در پى کسب خبرى، 
مبنى بر  اینکه فردى از سارقان حرفه اى و سابقه دار داخل 
خودرو و قطعات خودرو در حال اوراق کردن یک خودرو 
در خانه متروکه خود است، موضوع در دستور کار مأموران 

کالنترى 11 این شهرستان قرار گرفت.
رئیس پلیس شهرستان قائم شهر در ادامه اظهار داشت: 
مأموران بالفاصلــه به محل اعزام شــدند و در اقدامى 
عملیاتى متهم و همدســتش را که در حال اوراق کردن 

یک پراید سرقتى بودند دستگیر کردند.
وى خاطرنشان کرد: ضمن هماهنگى با مرجع قضائى 
مأموران در بازرسى از خانه متهم مورد نظر تعدادى کیف 

زنانه، کفش و بدنه هاى گوشــى تلفن همراه، تعدادى 
کارت عابر بانک، کارت سوخت سرقتى و... کشف کردند.
رئیس پلیس شهرســتان قائمشــهر گفت: متهمان در 
بازجویى هاى به عمل آمده تاکنون به سرقت سه دستگاه 

خودرو اعتراف کردند.

ساعت 10 صبح 13 خردادماه امسال دختر جوانى وحشت 
زده به اداره پلیس رفت و از مرد مسافرکشى به اتهام آدم 

ربایى شکایت کرد.
وى در توضیح ماجرا گفت: «من اهل کرج هســتم و در 
تهران در یک شرکت خصوصى کار مى کنم. معموًال هر 
روز با مترو ازکرج به تهران مى آیم اما امروز بخاطر انجام 
کارى دیر شد و تصمیم گرفتم با تاکسى به تهران بیایم. از 
کرج به مقصد تهران سوار خودروى پرایدى شدم. من در 
صندلى جلو نشستم و سه مسافر دیگر هم در صندلى عقب 
سوار شــدند و راننده که مرد جوانى بود به طرف تهران به 
راه افتاد. در میانه راه مسافران یکى یکى پیاده شدند و من 
تنها شدم تا اینکه در نزدیکى تهران راننده مسیر خودرویش 
را تغییر داد. بالفاصله به او اعتراض کردم که او مرا تهدید 
کرد. همان لحظه فهمیدم که او نقشه شیطانى در سر دارد 

به همین خاطر التماس کردم مرا پیــاده کند، اما فایده اى 
نداشت تا اینکه در خودرو را باز کردم و در حالى که خودرو 
در حال حرکت بود، خودم را به پایین پرتاب کردم. پس از 
این، مرد جوان خودرو را نگه  داشت و تصمیم داشت دوباره 
براى اجراى نقشه شیطانى اش به سراغم بیاید که بالفاصله 
از او و خودرویش با تلفن همراهم فیلمبردارى کردم و فیلم 
را به شماره یکى از دوستانم ارسال کردم. مرد شیطان صفت 
وقتى متوجه شد از او فیلم گرفته ام سوار خودرویش شد و 

پا به فرار گذاشت.»
با طرح این شکایت پرونده به دســتور قاضى منافى آذر، 
بازپرس شعبه ســوم دادســراى امور جنایى تهران براى 
شناســایى مرد آدم ربا در اختیار تیمى از کارآگاهان پلیس 
آگاهى قرار گرفت. مأموران خیلى زود متهم را بازداشــت 
کردند. وى در بازجویى ها ابتدا منکر جرم خود شد، اما وقتى 
با مدارك و دالیل روبه رو شد به جرم خود اعتراف کرد. وى 
گفت: «من متأهل هستم و به زودى دومین فرزندم به دنیا 
مى آید. روز حادثه وقتى با دختر جوان تنها شــدم شیطان 
مرا وسوسه کرد و این نقشه شوم را طراحى کردم اما دختر 
جوان خودش را از خودرو به پایین پرتاب کرد و من هم از 

ترس فرار کردم.»
متهم بــراى ادامه تحقیقات و مشــخص شــدن جرائم 
احتمالى اش به دستور قاضى منافى آذر در اختیار کارآگاهان 

پلیس آگاهى قرار گرفت. 

اعضاى باند سرقت گوشى تلفن همراه از شهروندان مشهدى 
دستگیر شدند. 

رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گفت: در پى افزایش 
گوشى قاپى توسط موتورسواران گروهى از کارآگاهان مأمور 

رسیدگى به سرقت هاى مذکور شدند. 
سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه افزود: کارآگاهان با چهره 
نگارى فرضى موفق شدند با دستگیرى آخرین نفر از اعضاى 
این باند به جرائم خطرناك آنان پایــان دهند.وى گفت: با 
اعترافات آخرین عضو باند به ارتکاب 150 فقره گوشى قاپى 

مشخص شد که یک فرد افغانى مالخر اموال سرقتى است.
این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: در بازرسى از مخفیگاه 

مالخر مذکور بیش از 200 بسته پالستیک وکیوم شده و آماده 
بسته بندى گوشى هاى مسروقه کشف و ضبط شد. مالخر 
مذکور گوشى هاى سرقتى را از سارقان خریدارى مى کرد و 

آنها را پس از بسته بندى به افغانستان انتقال مى داد.
سرهنگ رزمخواه خاطرنشان کرد: دو عضو این باند مخوف 
که با عبور در خالف جهت بلوارهاى شــهر اقدام به گوشى 
قاپى مى کردند سال گذشته توسط کارآگاهان دستگیر شده 
بودند که با دستگیرى آخرین ســارقان، این باند سرقت در 

مشهد متالشى شد. 

حمله شبانه 3 مرد به زن جوان

انتقال گوشى هاى سرقتى به افغانستاننامه هاى تهدیدآمیز براى سردفتردار

راز کشف وسایل زنانه در خانه 2 مرد

سرقت
 زن و مرد جوان

 از ساختمان نیمه کاره

فیلمبردارى دختر جوان از مرد شیطان صفت

استاد دانشگاه، مادر خود را ُکشت
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اگر آیفون یا آیپــد شــما داراى آى او اس 8 یا باالتر و 
مک شما بر روى نسخه Yosemite یا جدیدتر اجرا 
مى شود تنها چیزى که براى ضبط صفحه نمایش نیاز 
خواهید داشت یک کابل الیتنینگ به یو اس بى عادى 
اســت. آیفون یا آیپد شــما باید داراى کابل الیتنینگ 
(Lightning) باشد و آن دسته از دستگاه هایى که 
 4s بیشتر از 30 پین داشته باشــند (مثل آیپد 3، آیفون

و…) پشتیبانى نمى شوند.
اول از هرچیزى آیفون یا آیپد خود را به صورت معمول به 
مک وصل کنید. بدین منظور از همان کابلى که همواره 
براى شارژ یا اســتفاده از آیتونز به مک وصل مى کنید 

استفاده نمایید.
گوشى را آنالك کرده و نرم افزار iTunes را بر روى 
مک اجرا کنید. مطمئن شــوید که آیتونز دستگاه شما 
را شناســایى کرده باشــد. احتماًال پیغامى به صورت

Trust This Computer را روى دستگاه مشاهده 
خواهید کرد که کافى اســت با ضربه زدن روى دکمه 

Agree با آن موافقت کنید.
 QuickTime قابلیت ضبط صفحه از پخش کننده 
Player استفاده مى شود که به صورت پیش فرض در 

مک او اس تعبیه شده است. 
براى ضبط صفحه آیفون یا آیپد آن را به مک وصل کرده 
و سپس کلیدهاى Command+Space را بفشارید 
تا نوار جستجو باز شود. نام «QuickTime» را تایپ 
کرده و کلید Enter را فشــار دهید. شــما همچنین 
مى توانید این کار را به صورت عــادى از طریق دنبال 

 Finder > Applications > کــردن مســیر
QuickTime Player انجام دهید.

 در داخل پخش کننده به ترتیب بر روى قســمت هاى 
File > New Movie Recording کلیــک 

کرده تا ضبط ویدئو آغاز شود.
 یک پنجــره پاپ آپ ظاهر مى شــود کــه به صورت 
پیش فــرض وب کم مــک را فعال کــرده و نمایش 
مى دهد. اما در کنار آیکون قرمــز رنگ ضبط، بر روى 
شــکل فلش کلیک کنید تا صفحه آیفون یا آیپد شما 

نمایش داده شود.
شما همچنین قادر خواهید بود میکروفن موردنظر خود 
را نیز در اینجا انتخاب کنید. به عنوان مثال وقتى که از 
صفحه گوشى شما ویدئو گرفته مى شود، صداها نیز با 

استفاده از میکروفن متصل به مک ضبط گردند.
 صفحــه نمایــش آیفــون یــا آیپد شــما بــر روى

پخش کننده Quicktime ظاهر مى شود و مى توانید 
با کلیک روى دایره قرمز رنگ، ضبط را آغاز کنید. وقتى 
که ضبط آغاز شــود، زمان و حجم فایــل را به صورت 
لحظه اى مشــاهده خواهید کرد و قابل توجه است که 
جهت جلوگیرى از حواس پرتى تا وقتى که ضبط پایان 
یابد، ساعت بر روى 9و41دقیقه صبح تنظیم شده و نام 

اپراتور سیمکارت شما نیز پنهان مى گردد.
 وقتى که کارتان تمام شد مى توانید به راحتى ویدئوى 
ضبط شده خود را ذخیره کنید. بدین منظور کافى است 
وارد منوى File > Save شــده و سپس نام و محل 

ذخیره سازى فایل را انتخاب نمایید.
 به ُیمن وجود قابلیت Share در مک او اس همچنین 

مى توانید روى دکمه مربوط به آن در داخل پخش کننده 
کلیک کرده و ســپس ویدئوى ضبط شده را به صورت 
مستقیم بر روى شبکه هاى اجتماعى و مجازى همچون 

یوتیوب، فیسبوك، ویمیو و... آپلود کنید.
به عنوان یک نکته اضافى باید بگوییم که شما همچنین 
قادر خواهید بود با استفاده از این پخش کننده به ضبط 
صفحه نمایش مک خود نیز بپردازید. کافى اســت این 
 New Movie Recording بار به جاى گزینــه
 New Screen Recording بــر روى گزینــه
کلیک کنید. ضبط وبکم با این پخش کننده هم که کار 
ســاده اى مى باشــد و به صورت پیش فــرض انجام 

مى پذیرد.
شــما همچنین قادر به ضبط ویدئــو از صفحه نمایش 
آیفون یا آیپد با اســتفاده از ویندوز خواهیــد بود با این 
تفاوت که این بار اپل روشى رسمى براى این کار ارائه 
 AirPlay نکرده اســت بنابراین به استفاده از قابلیت
خواهیــم پرداخت. ایــن ترفند اینگونــه عمل خواهد
 کرد که ابتدا با استفاده از AirPlay و ارتباط وایرلس، 
صفحه نمایش دســتگاه خود را بــر روى ویندوز ظاهر 
کرده و سپس از یک ضبط کننده صفحه ویندوز استفاده 

مى کنیم.
براى ظاهــر کردن صفحــه آیفون روى وینــدوز نیز 
اپلیکیشــن هاى مختلفى وجود دارد اما ما اســتفاده از 
خود قابلیــت AirPlay و نرم  افزار ســاده و رایگان 
LonelyScreen را پیشــنهاد مــى کنیم که یک 
دریافت کننــده جهت نصــب روى ویندوز حســاب

مى شــود. این برنامه را روى کامپیوتر خــود دانلود و 

نصب کرده و ســپس در آیفون خود صفحه را از پایین 
به سمت باال بکشــید تا مرکز کنترل ظاهر شود. حال 
بر روى AirPlay Mirroring ضربه زده و گزینه 
LonelyScreen را انتخــاب کنید تــا اتصال به 

کامپیوتر برقرار شود.
محتویات صفحــه نمایش آیفون یا آیپد شــما بر روى 
نرم افزار LonelyScreen در وینــدوز دریافت و 

ظاهر مى شود.
هم اکنون مى توانید از هر ابزار و نرم افزار ضبط کننده 
صفحه ویندوز که تعدادشــان کم هم نیســت استفاده 
کنید. اگر ویندوز 10 دارید راحت ترین گزینه این خواهد 
بود که از قابلیــت Game Bar آن اســتفاده کنید. 
 Windows+G بدین منظــور کلیدهاى ترکیبــى
را فشــار داده و در سئوالى که پرســیده مى شود روى
Yes, this is a game کلیــک کنیــد. هم اکنون 
مى توانید در نوارى که روى صفحه قــرار مى گیرد با 
ضربــه زدن روى دکمه اى رکورد (شــکل دایره قرمز 

رنگ) به ضبط از صفحه نمایش بپردازید.
وقتى که روى Stop کلیک کنید ویندوز کلیپ ضبط 
C:\ را در مسیر LonelyScreenشــده از پنجره

Users\NAME\Videos\Captures و بــا 
فرمت mp4 ذخیره خواهد کــرد. البته این در صورتى 
خواهد بود که تنظیمات پیش فرض Game Bar را 

تغییر نداده باشید.
 در پایان بد نیست بگوییم که برخى از بازى ها به صورت 
پیش فرض قابلیتى را براى ضبط از صفحه بازى در نظر 
مى گیرند که در آن صورت دیگر نیــازى به کامپیوتر 

و اســتفاده از این راه ها نخواهید داشــت اما ُخب این 
روش ها همیشه جواب مى دهند و هرگونه محدودیت 

جلوى رویتان را بر مى دارند. 

چگونه از صفحه آیفون یا آیپد ویدئو ضبط کنید؟
رامین مشکاه

Slayaway Camp بــازى جدیــد، محبــوب و 
ســرگرم کننده در ســبک بازى هاى پازل و آرکید از 
 Blue Wizard Digital استودیوى بازى سازى
 Slayaway براى اندروید اســت. محیط هاى LP
 Minecraft جلوه هاى مشابه بازى موفق Camp
را به نمایش مى گذارد؛ اگر چه محتواى کار تقریبًا هیچ 
شــباهتى به عنوان مذکور ندارد وبا یــک بازى پازلى 
روبه رو هســتیم! در این بازى شــما نقــش یک قاتل 

پیکسلى را بازى خواهید کرد که هربار به یکى از مناطق 
موجود در بازى حمله کرده و دخل آنجا را مى آورد! بازى 
بیش از 140 مرحله متشکل از پازل هاى مختلف دارد که

مى تواند مخاطب را براى ســاعاتى طوالنى ســرگرم 
کند! کاراکترهاى اصلى بازى تنها مى توانند به صورت 
مستقیم حرکت کنند و شما باید تالش کنید تا با کمترین 
حرکت، بیشترین دشمنان را نابود کنید و مراحل را یکى 

پس از دیگرى پشت سر بگذارید! 

از ویژگى هــاى کلى بازى مى توان بــه مواردى چون 
ساخت عالى بازى نسبت به حجم ناچیزش ، شامل بودن 
بیش از 140 مرحله متنوع با اضافه شدن پازل هاى جدید 
در آپدیت ها، موجود بودن انواع تله ها و موانع مختلف 
در مسیر حرکت شــما براى افزایش هیجان، باز کردن 
کاراکترهاى خاص با قدرت هاى منحصر به فرد، نمایش 
مبارزه ها به صورت انیمیشــنى، پخش موسیقى جذاب 

حین بازى و به طور کلى طراحى خوبش اشاره کرد! 

بازى پازل 
کم نظیر و 
محبوب اندروید 

اپل در جریان کنفرانــس WWDC 2017 از 
اسپیکر هوشمند و اختصاصى خود با نام هوم پاد 

(HomePod) رونمایى کرد. 
اســپیکر هوم پاد اپل رقیبى جدى براى گوگل 
Google Home) و آمــازون هــوم (
Amazon Echo) محســوب  اکــو (

 مى شود.
در اســپیکر هوم پــاد اپــل از 4 توییتر و یک 
ساب ووفر 4 اینچى استفاده شده است. ساب ووفر 
مذکور به گونه اى در اسپیکر تعبیه شده که صدا 

را به سمت باال پخش مى کند. 
اسپیکر هوشــمند اپل از قابلیتى تحت عنوان 
«Spatial Awareness » بــه معنــاى 
«آگاهى فضایى» بهره مى بــرد که به موجب 
آن مى تواند وضعیت صداى خروجى از خود را با 
توجه به شرایط محیط پیرامون خود بهینه سازى 

کند. 
 اســپیکر هوم پاد با اپلیکیشــن اپــل موزیک 
سازگارى کامل دارد و مى تواند به طور خودکار 
به تمام آرشیو موزیک ها در الیبررى اپلیکیشن 
مذکور دسترسى داشته باشد. در این اسپیکر از
6 میکروفن به منظور ارتباط برقــرار کردن با 

سیرى (Siri) استفاده شده است.
 اپل اشــاره کــرده کــه ســیرى مى تواند به 
واسطه اســپیکر هوم پاد به ســئواالتى نظیر

«نوزانده درام این موزیک چه کســى است؟» 
یا «بهترین موزیک در روز پنجم ماه مى ســال 

2016 چه موزیکى بود؟» پاسخ دهد. 
 اپــل همچنیــن امــکان ارســال پیامــک 
iMessage را هم از طریق اسپیکر هوم پاد 

برقرار کرده است. 
همچنین امکان کنترل دستگاه هاى هوم کیت 
(HomeKit) از طریق اســپیکر هوشــمند 
اپل هم برقرار شــده اســت. این اسپیکر حتى 
مى تواند نقش هاب هوم کیــت را ایفا کند  و در 
شرایطى که از خانه دور هستید، قابلیت کنترل 
دســتگاه هاى هوشــمند درون منــزل را در 

اختیارتان قرار دهد.
بنا بــه گفتــه اپــل، این اســپیکر هــوم پاد 
از ماه دسامبر در رنگ هاى سفید و خاکسترى و 
با قیمت 349 دالر در آمریکا، کانادا، انگلستان و 

استرالیا عرضه مى شود.

نگاهى به اسپیکر 
هوشمند خانگى
 هوم پاد اپل

با پیشــرفت روز افزون امنیت اطالعات به صورت معــادل روش هاى هک و 
دسترسى به اطالعات شخصى افزایش پیدا مى کند و افراد سودجو با دسترسى 
به اطالعات کاربران مختلف سعى در باج گیرى در ازاى برگرداندن و یا لو ندادن 
اطالعات مى کنند. تصاویر و ویدئوهاى شخصى یکى از انواع مهمترین اطالعات 
در فضاى مجازى به شمار مى روند و نگهدارى و حفظ امنیت آنها از درجه اهمیت 
 Hide photos & videos LockMyPix .باالیى برخوردار اســت
اپلیکیشنى بى نظیر در زمینه مخفى ســازى و رمزگذارى فایل هاى ویدئویى و 
تصاویر براى سیستم عامل هوشــمند اندروید مى باشد. با این برنامه مى توانید 
به راحتى تصاویر و فایل هاى ویدئویى شــخصى را مخفى کنید و گالرى خود 
را در دســترس دوســتان و یا اعضاى خانواده خود قرار دهیــد. یکى از برترین
 ویژگى هاى این نرم افزار نسبت به برنامه هاى مشابه پشتیبانى آن از رمزگذارى 
فایل هاى محافظت شــده اســت، به صورتى کــه عالوه بر مخفى شــدن

 فایل هاى انتخاب 
تمامى آنها با درجه 
رمز گذارى نظامى 
محافظت شــده و 
احتمال دسترسى 
به اطالعات را به 

صفــر مى رســاند. 
از دیگــر ویژگــى هــاى

«الك ماى پیک» مى توان به سیســتم 
ورود جعلى اشــاره کرد؛ به گونه اى که افراد پس از وارد کردن یک رمز اشتباه 
به یک محیط جعلى از برنامه وارد مى شــوند  که نشان مى دهد کاربر هیچ فایل 

ویدئویى و یا تصویرى را مخفى نکرده است.

اگر چه ایده کاشت تراشه در زیرپوست انسان ها جدید نیست 
اما اســتفاده از آن در سطح ســازمانى و براى پیشبرد امور 
حرفه اى تازگى دارد. مدتى است این کار با اهداف درمانى یا 

براى ردگیرى وضعیت حیوانات و دیگر امور پژوهشى صورت 
 Epicenter مى گیرد اما یک شرکت نوپاى ســوئدى به نام

ریزتراشه هایى را در زیر پوســت کارمندان خود کاشته که علت این 
کار تسهیل امور کارى است.این ریزتراشه به عنوان رمز عبور و دسترسى 

براى کارمندان عمل مى کند و کارمندان بدون وجود آن قادر به ورود به محل کار خود 
نیستند. همچنین براى استفاده از چاپگرها و خرید برخى کاالها مى توان از ریزتراشه هاى یاد شده استفاده کرد.

ایــن ریزتراشــه باعــث مى شــود تــا کاربــران بــراى ورود بــه محــل کار تنهــا دســت خــود را در برابر 
درب حرکــت بدهن ــد تــا در بــاز شــود. مزیــت ایــن ریزتراشــه عــدم امــکان ســرقت یــا گم شــدن 

آن است. هر چند نگرانى هایى در مورد نقض حریم شخصى افراد در صورت استفاده از آن وجود دارد.

کارشناســان امنیتى به تازگى اعــالم کرده اند گروه 
هکرى کامًال پیشرفته تورال براى آنکه بتوانند حمالت 
خود موســوم به نام Watering hole را به شکل 
دقیقى پیاده سازى کنند، از زیرساخت شبکه اجتماعى 
اینستاگرام استفاده مى کنند. این گروه از سه سال پیش 
حمالت watering hole (گونــه اى از حمالت 
کامپیوترى اســت که تنها گروه خاصى از کاربران را 
هدف قرار مى دهد) را به گونه اى اجرا کرده تا قربانیان 
را به سمت زیرساخت هاى کنترل و فرمان دهى مخرب 
خود هدایت کند. کارشناسان امنیتى ESET هشدار 
داده اند گــروه هکرى تورال اکنون به ســراغ افرادى 
مى رود که تمایل دارند سایت متعلق به سفارتخانه ها 
را بازدید کنند. گروه هکــرى تورال در حال راه اندازى 
کمپین هاى فیشــینگ مختلفى هســتند. این گروه 
ایمیل هایى را با ضمیمه هاى مخرب (اسناد ورد) براى 

مؤسسات مختلفى در سراسر جهان ارسال مى کند. 
زمانى که کاربر فایل مخرب ورد را باز مى کند در گام 
اول یک درب پشــتى روى سامانه او نصب مى شود. 
در مرحله بعد یک افزونه فایرفاکس روى ســامانه 
قربانى نصب مى شود. این افزونه قادر است اطالعات 
حســاس را از روى دســتگاه کاربر جمع آورى کند ،

 فایل هاى مختلــف را دانلود کرده یــا فایل هایى را 
بارگــذارى کنــد. فایل هایى که به منظــور اجراى 
کدهاى مخرب روى سامانه قربانى مورد استفاده قرار

 مى گیرد. افزونه فوق به اندازه اى پیشرفته است که 
قادر اســت دســتورات مورد نیاز خود را از درون 

نظراتى که درون پســت هاى اینستاگرام 
ارســال مى شــوند دریافت کرده و در 

ادامه با سرور کنترل و فرماند هى خود 
ارتباط برقرار کند. 

پست هاى اینستاگرامى، به هکرها در اتصال به سرور کنترل و فرمان  کمک مى کنند
ن ارسال مى کند. 
گام باز مى کند در
 اونصب مى شود.

س روى ســامانه 
در است اطالعات 
ر جمع آورى کند ،

 یــا فایل هایى را 
ه منظــور اجراى 
 مورد استفاده قرار

یشرفته است که 
خود را از درون

ستاگرام 
و در
د

شرکت سوئدى
 در زیر پوست کارمندانش 

تراشه مى کـــارد

اپلیکیشن مخفى سازى و رمزگذارى
 تصاویر و فایل هاى ویدئویى اندروید

زى در نظر 
ه کامپیوتر 

خاب 
رجه 
مى 
ده و 
سى 
ا به 

ــاند. 
گــى هــاى

ک» مىتوان به سیســتم
ــاره کرد؛ به گونه اى که افراد پس از وارد کردن یک رمز اشتباه 
جعلى از برنامه وارد مى شــوند  که نشان مى دهد کاربر هیچ فایل 

ى
د

براى ظاهر 
کردن صفحه آیفون 

روى ویندوز نیز 
اپلیکیشن هاى 

مختلفى وجود دارد 
اما ما استفاده از خود 

قابلیت AirPlay و 
نرم  افزار 

ساده و رایگان 
LonelyScreen را 
پیشنهاد مى کنیم که 
یک دریافت کننده 
جهت نصب روى 
ویندوز حساب
 مى شود
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

خشکى زاینده رود 
جریان آب در بستر زاینده رود پس از حدود 100 روز دوباره قطع و باعث خشکى این رودخانه شد. خروجى سد زاینده رود، نهم فروردین سال جارى براى کشت پاییزه کشاورزان و آبیارى 

باغ هاى اطراف، افزایش و آب در زاینده رود جارى شده بود. خروجى سد زاینده رود از روز جمعه 19 خرداد کاهش یافت و به تبع آن جریان زاینده رود در شهر اصفهان خشک شد. 

دریچـه
منبع:ایرنا 

@nesfejahanclub




