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4 چالش روى میز شوراى مدیریت بحران

قتل خیابانى بخاطر چپ چپ نگاه کردنهجوم موریانه ها به بناى تاریخى امامزاده احمد(ع)چرا گردشگران روس به ایران نمى آیندمنع قانونى براى ورود زنان به ورزشگاه ها وجود ندارد حوادثاستاناجتماع
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ترکیب منتخبان شوراى پنجم 
در اصفهان تغییر مى کند؟!

اگر با خودروهاى لوکس 
تصادف کردید...!

اولین کامپیوتر را 
چه کسى 

به ایران آورد؟

درحاشیه مرد خاکسترى 
تلویزیون 

نیم میلیون سهامدار عدالت 
شماره اشتباه دادند!
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11 ماده غذایى را هرچقدر 
بخورید، چاق نمى شوید

هیچ خودروى داخلى
 زیر 50 میلیون تومان امنیت ندارد

دولتخانه صفوى در اصفهان تا حد امکان احیا مى شوددولتخانه صفوى در اصفهان تا حد امکان احیا مى شود
4

مرکزپژوهش هاى مجلس گزارش داد

جهان نما

فقط 25 درصد 
کودکان 
ایرانى به 
مهدکودك 
مى روند
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معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور گفت: 
فقط 20 تا 25 درصد کودکان 

ایرانى تا پایان پنج سال به 
مهدکودك مى روند؛ این 

درحالى است که
 جامعه پذیرى 

کودکان در مهدها 
رشد قابل

 مالحظه اى پیدا 
مى کند.
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سرمربى یونایتد نشدم 
و به پرتغال رفتم

155

شونایتدنشدمونایتد نشدم  ما ی تدنشدمو ونایتدنشدمنا
فتل رفتم ملرفتملرفتل لر

سرمربى تیم ملى فوتبال ایران در گفتگو با روزنامه پرتغالى درباره 
حضور در پرافتخارترین تیم انگلیس و کار با «الکس فرگوسن» و 

البته فوق ستاره وقتش، «کریستیانو رونالدو» صحبت کرد. 
به  گزارش  ایسنا، «کارلوس کى روش» که در ایران به سر مى برد 
با نشریه «EXPRESSO » پرتغال به صحبت پرداخت و درباره 
دوران حضورش در منچستریونایتد و رئال مادرید و رابطه اش با 

کریستیانو رونالدو گفت .
کى روش درباره جدایى از منچستریونایتد و پیوستن به رئال 

مادرید به عنوان سرمربى، گفت : فرگوسن با رفتن من به رئال 
موافق نبود و به من گفت  که ناراحت هستم از اینکه مى خواهى به 

رئال بروى.

مدیریت شعب استان اصفهان

شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 573 مورخ 
96/3/27 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش یک قطعه زمین 
به متراژ حدوداً 562 مترمربع واقع در شهرك صنعتى سلیمان صباحى بیدگلى

- بلوار نشاط- فرعى 2 طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 4/700/000 
ریال اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع 
از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا 
هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد. (کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد) 

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

آگهى مزایده آگهى مزایده   (مرحله اول)(مرحله اول) نوبت اول

  پیرو آگهى مزایده شماره 5058 مورخ 96/3/11 شهردارى آران  و بیدگل به استناد 
مصوبه شماره 398 مورخ 96/2/28 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر دارد 
نسبت به اجاره بهره بردارى مجموعه غسالخانه و یک دستگاه آمبوالنس مزدا 2000 
جهت حمل و نقل متوفیات متعلق به این شهردارى به مدت یکسال با اجاره بهاى 
ماهانه 16/379/000 ریال با شرایط موجود در شهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید تا حداکثر ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط شرکت در مزایده 
به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه انتشار آگهى به عهده برنده 

مزایده است و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

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

نوبت اول   آگهى مزایده      آگهى مزایده   (مرحله دوم)(مرحله دوم)

اهمیت نگهدارى از اطالعات با ارائه 
راهکارهایى جامع و کاربردى

اه

کمبود آب و برق و آخرین وضعیت بیمارى هاى تب کریمه و آنفلوآنزاى مرغى با حضور استاندار  بررسى شد

على شمخانى نماینده مقام معظم رهبرى و 
دبیر شوراى عالى امنیت ملى گفت: در 

جلسه اخیر هیئت نظارت بر اجراى 
برجام مصوبه مجلس سناى آمریکا 

به دقت مورد بررسى قرار گرفت 
و تصمیمات الزم 

در خصوص 
انجام اقدامات و 

فعالیت هاى...

تصمیم الزم 
درباره مصوبه 
سناى آمریکا 
اتخاذ شد
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نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه هیچ منع قانونى براى ورود زنان به ورزشگاه ها 
وجود ندارد تأکید کرد: نظرات همه نهادهاى فرهنگى، 
مذهبى و سیاسى دریافت شده است و بنابر قانون، ورود 

به ورزشگاه ها حق زنان است.
طیبه سیاوشى شــاه عنایتى در گفتگو با ایلنا با اشاره به 
انتشار بیانیه شوراى مرکزى حزب ا... و جمع  آورى امضاى 
دانشجویان حزب اللهى براى جلوگیرى از ورود زنان به 
ورزشــگاه ها اعالم کرد: کســانى که این بیانیه را امضا 
کرده اند، در واقع گروهى از مردم هستند که با ورود زنان 
به ورزشگاه ها مخالف هستند و براى تأیید ادعایشان به 

وصیتنامه حضرت امام(ره) اســتناد کرده اند. حال آنکه 
بسیارى از شهروندان نیز با این مسئله موافق بوده و طبیعتًا 
مى توانند به نوعى دیگر بــه وصیتنامه حضرت امام (ره) 
استناد کنند. نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شوراى 
اسالمى تصریح کرد: آنچه حائز اهمیت است، این است 
که زنان تا همین سه سال قبل بدون هیچ مشکلى وارد 
سالن هاى بسکتبال و والیبال مى شدند و هیچ منع قانونى 
هم وجود نداشــت. نماینده اصالح طلب مردم تهران در 
مجلس خاطرنشان کرد: تالش خواهیم کرد روند ورود 
زنان به ورزشــگاه ها همچنان پیش بــرود؛ چرا که این 

مسئله نه منع قانونى دارد و نه منع شرعى!

علــى شــمخانى نماینــده مقــام معظم رهبــرى و 
دبیر شوراى عالى امنیت ملى گفت: در جلسه اخیر هیئت 
نظارت بر اجراى برجام مصوبه مجلس ســناى آمریکا 
به دقت مورد بررســى قرار گرفت و تصمیمات الزم در 

خصوص انجام اقدامات و فعالیت هاى متقابل اتخاذ شد.
شمخانى انجام این گونه اقدامات از سوى آمریکا را فارغ از 
نسبت حقوقى آن با برجام، رفتارى خصمانه و غیر قانونى 
علیه جمهورى اسالمى ایران عنوان کرد و افزود: تداوم 
مسیر غیر ســازنده دولت قبلى ایاالت متحده آمریکا بر 
علیه ایران نشان مى دهد که حکام این کشور بدون توجه 
به هنجارهاى پذیرفته شده بین المللى بدنبال بهانه جویى 

براى افزایش تنش و بى ثباتى در منطقه هستند.
دریابان شمخانى افزود: افراط گرایان آمریکا و داعش دو 
روى یک سکه اند که با هدف مشترك و ابزارهاى متفاوت 
به دنبال تأثیر گذارى منفى بر محیط داخلى کشور و امنیتى 

کردن شرایط جمهورى اسالمى ایران هستند.
دبیر شوراى عالى امنیت ملى اظهارات ستیزه جویانه وزیر 
امورخارجه آمریکا را مصداق بــارز توحش مدرن عنوان 
کرد و اظهارداشت: متأسفانه امروز در منطقه و در عرصه 
بین الملل افراد و کشــورهایى صحبت از ثبات و امنیت 
مى کنند که خود ریشــه و ثمره ناامنى، شرارت و توسعه 

تروریسم هستند.

منع قانونى براى ورود زنان 
به ورزشگاه ها وجود ندارد

تصمیم الزم درباره مصوبه 
سناى آمریکا اتخاذ شد

نصیحت رهبرى به امیر قطر
  جام جم آنالین | عبدا... ســهرابى، ســفیر 
پیشین ایران در قطر با ذکر خاطره اى گفت:  به یاد دارم 
در آخرین دیدارى که امیر وقت قطر (پدر امیر فعلى در 
زمان سفارت بنده در قطر) با مقام معظم رهبرى داشتند، 
وى به امام خامنه اى گفتند تــا وى را نصیحتى کند، 
رهبرى انقالب به امیر قطر فرمودند؛ اعتماد خود را به 
قطر زیاد کنید. وقتى امیر قطر از اتاق بیرون آمدند بسیار 

به هم ریخته شدند و گفتند آقا جمله عجیبى گفتند. 

پاسخ معاون رئیس جمهور 
به یک ادعا

  تابناك | در پى انتشــار برخى مطالب مبنى 
بر اعمال سانســور در انتشــار اخبار مربوط به یکى از 
سخنرانى هاى رئیس جمهورى از سوى دفتر روحانى، 
معاون ارتباطــات و اطالع رســانى رئیس جمهورى 
این موضوع را تکذیب کرد. پرویز اسماعیلى با انتشار 
تصویرى از سایت ریاســت جمهورى مربوط به قرار 
داشتن ویدئوى ســخنرانى رئیس جمهور در ضیافت 
افطار با وزرا، معاونان، استانداران و رؤساى سازمان هاى 
دولتى در کانال تلگرامى خود نوشــت: «براى اثبات 
سانسور اخبار رئیس جمهور در دفتر رئیس جمهور، از 
فیلم کاملى که همان شب در سایت ریاست جمهورى 

منتشر شده، استفاده نمى کنند!»

آتش به اختیار 
در محیط زیست

معصومه ابتــکار رئیس ســازمان    تابناك |
حفاظــت محیط زیســت اظهــار داشــت: یکى از 
مصداق هاى فرمایــش مهم رهبر معظــم انقالب 
در خصــوص آتش به اختیــار بودن، حــوزه محیط 
زیست است که مردم مى توانند با حضور و مشارکت 
خــود در حفاظت از محیــط زیســت و جلوگیرى از 
تخریب ها و آلودگى ها در چارچوب قوانین و مقررات 

نقش داشته باشند.

مانور مشترك ایران و چین
  آنا| ناوگروه نیروى دریایــى ارتش جمهورى 
خلق چین که ظهر روز پنج شنبه در منطقه یکم نیروى 
دریایى ارتش جمهورى اسالمى ایران در بندرعباس 
پهلوگرفته بود، دیروز تمرین مشترك خود را در آب هاى 
جمهورى اسالمى ایران با ناوهاى نیروى دریایى ارتش 
ایران آغاز کرد. این تمرین مشترك در «تنگه هرمز» 
برگزار مى شود و در آن، دو طرف توان نظامى خود را به 
نمایش گذاشته و تجربیاتشان را به اشتراك مى گذارند.
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  عصر ایران |  اسحاق جهانگیرى معاون اول 
رئیس جمهور در صفحه شــخصى خــود در توییتر 
عکسى قدیمى از مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
را به همراه خود و جمعى از اعضاى دولت ســازندگى 
منتشر کرده و درباره آن نوشته اســت: «در بازدید از 
اولین کامپیوتر وارد شده به ایران.» با توجه به حضور 
چهره هایى چون مرحوم دکتر محســن نوربخش و 
على محمد بشارتى در تصویر مى توان حدس زد که 
این عکس مربوط به اوایل دهه 70  است و به احتمال 
زیاد سال 72 چون بشارتى در آن سال وزیر کشور شد 
و حتى اگر حضور او را به خاطــر وزارت ندانیم قطعًا 
مربوط به دوران ریاســت جمهورى هاشمى و بعد از 
68 اســت. بر این پایه مى توان گفت عبارت «اولین 
کامپیوتر وارد شــده به ایران»، هم درست است هم 

نادقیق.
درست است اگر گفته شــود اولین کامپیوتر از اولین 
ســرى که به صورت انبوه و براى استفاده عمومى و 
نه شخصى وارد کشور شد. چون براى نخستین بار در 

سال 70 یا 71 خورشیدى بود که کامپیوتر به صورت 
انبوه و در حد 200 هزار دســتگاه وارد کشور شد و در 
اختیار ادارات و سازمان ها قرار گرفت. از سوى دیگر 
دقیق نیست چون اولین کامپیوتر در آغاز دهه 40 وارد 
شد و در دهه هاى  50 و 60 هم وارد مى شد اما بسیار 
معدود و براى مصارف خاص و نه عام. گفته مى شود 
نخستین کامپیوتر در ســال 1341 و طبعًا در ابعادى 
بسیار بزرگ تر از نسل هاى بعد وارد ایران شد هر چند 
استفاده چندانى از آن صورت نمى پذیرفت و در اختیار 

افراد خاصى بود. 
در دهه 50 اما با افزایش درآمدهاى نفتى استفاده از آن 
در برخى دستگاه ها آغاز شد و تصویرى از امیر عباس 
هویدا نخست وزیر وقت که در سال 1354 ثبت شده 
او را در حال کار با کامپیوتر نشان مى دهد اگر چه باز 
روشن نیست او واقعًا تا چه اندازه از کامپیوتر استفاده 
مى کرده و «جیمز بلر» عکاس «نشنال جئوگرافیک» 
این لحظه را شکار کرده یا خود هویدا خواسته است با 
این ژست عکس بگیرد چرا که هویدا عالقه بسیارى به 

ژست هاى خاص خود داشت. اما در اینکه آن سال ها 
شرکت هایى کامپیوتر داشته و از آن استفاده مى کردند 

تردیدى وجود ندارد منتها خودشان وارد مى کردند.
در این ســال هاســت که  شــرکت «آى بــى ام» 
فعال مى شــود منتها با پیروزى انقــالب نام آن به 
شــرکت «داده پردازى ایــران» تغییر مــى کند و با 
محدودیت هایى که بر سر واردات کامپیوتر به وجود 
مى آید چند ســال متوقف یا محدود مى شود تا اینکه 
در میانه دهه 60 یک شــرکت خصوصى مبادرت به 
این کار کرده و پیش بینى مى کند در سال 70 نیاز به 

70 هزار دستگاه خواهد بود.
ذهنیت مدیران و جریان داشــتن جنگ اما ســبب 
مى شود چندان به این موضوع توجه نشود و با پایان 
جنگ و شــروع دولت ســازندگى بود که اولین موج 
کامپیوترها به صورت انبوه وارد مى شوند و جالب اینکه 
معــاون اول وقت رئیس جمهورى که خود ریاســت 
فرهنگستان زبان و ادب فارسى را هم بر عهده داشت 
(مرحوم دکترحسن حبیبى) اصرارى براى واژه معادل 

(رایانه) نشــان نمى دهد و همه جــا از واژه کامپیوتر 
استفاده مى شود.

با این توضیحات روشن مى شود که اگر بگوییم اولین 
کامپیوتر در ســال 1370 وارد کشور شد و هاشمى در 
مقام رئیس جمهور و رئیس دولت ســازندگى در حال 
بازدید است  دقیق نیست زیرا کامپیوتر 30 سال قبل 
وارد شده بود و دو تصویر مشهور وجود دارد که نشان 
مى دهد نخست وزیر وقت در سال 1354 و نویسنده و 
شاعر مشهور –احمد شاملو- در سال هاى پایانى دهه 

60 پاى کامپیوتر نشسته اند.
اساسًا یکى از جاذبه هاى خانه شاعر فقید در دهکده 
فردیس کرج در دهه 60 وجود همین کامپیوتر و کار 
کردن شاملو با آن خصوصاً براى تهیه فیش هاى کتاب 

«کوچه» بود.
اما اگر منظور آقاى جهانگیرى این باشــد که رئ یس 
جمهور اســبق از یکى از اولین کامپیوترهایى که به 
صورت انبوه و براى اســتفاده عام وارد شــد بازدید 

مى کند سخن درستى است.

به بهانه یادآورى تاریخى 
اسحاق جهانگیرى

اولین 
کامپیوتر 

را چه 
کسى

 به ایران 
آورد؟

در پى اعالم خبرى مبنى بر شلیک تیر هوایى از سوى مأموران انتظامى در حرم مطهر امام خمینى(ره) در حین مراسم احیاى بامداد یک شنبه، کالنترى 205 صحن مطهر توضیحاتى در 
این خصوص اعالم کرد.

به گزارش مهر، روابط عمومى آســتان امام خمینى(ره) اعالم کرد نیروهاى انتظامى حاضر در حرم مطهر امام خمینى(ره) پس از مشکوك شدن به یک نفر از عکاسان خبرى اقدام به
 شلیک هوایى کردند. در همین راستا کالنترى 205 صحن مطهر حرم امام (ره) به ایسنا اعالم کرد که هیچگونه تیراندازى و شلیک تیر هوایى از سوى مأموران انتظامى در حرم مطهر امام 
خمینى(ره) و اطراف آن انجام نشده است. کالنترى 205 حرم مطهر امام خمینى(ره) اعالم کرد که در پیگیرى هاى پلیس مشخص شده است که شلیک تیر هوایى از سوى عوامل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى که در محدوده حرم مستقر هستند، انجام شده و ماجرا از این قرار بوده است که این افراد به یکى از عکاسان حاضر در محل مشکوك شده و دستور ایست به او داده اند 
اما این عکاس متوجه دستور نشده و به مسیر خود ادامه داده است که در این حین عوامل سپاه اقدام به شلیک تیر هوایى کرده اند اما در ادامه با کنترل کردن مدارك عکاس مشخص شد که 
فرد داراى مجوز بوده است. کالنترى 205 حرم مطهر امام خمینى (ره) تأکید کرد که عوامل پلیس در این محدوده حضور داشته و استقرار و آماده باش  آنها تا پایان مراسم ادامه داشت و هیچ 

مورد امنیتى در این محدوده گزارش نشد و مراسم در آرامش کامل برگزار  شد.

مدیرکل دفتر امور مرزى وزارت کشور توضیحاتى درباره 
جزئیات انهدام تیم هاى تروریستى در مناطق جنوب شرقى 

کشور ارائه کرد.
مجید آقابابایى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار 
داشت: در روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه (24 و 25 خرداد 
ماه) دو درگیرى مسلحانه با دو گروه تروریستى در جنوب 
شرق کشور اتفاق افتاد. در عصر روز چهارشنبه 24 خرداد ماه 
با محوریت نیروهاى وزارت اطالعات، درگیرى شدیدى با 
گروه تروریستى موسوم به الفرقان در چابهار صورت گرفت.

وى ادامه داد: پنج گروه تروریستى در جنوب شرق در خاك 
پاکستان فعال هستند و در برخى از مواقع امکان ورود به 
کشــورمان را به صورت جزئى پیدا کردند، الفرقان یکى 
از گروه هایى است که از ســال ها قبل در خاك پاکستان 
فعال است و در برخى از مواقع توانسته از مرزهاى ما نفوذ 
کندو با برخى از عوامل بسیار کمى که در کشور دارد ارتباط 

برقرار کند.
آقابابایى گفت: همانطور که وزیر اطالعات اعالم کرد آنها 
با هدایت سرویس هاى اطالعاتى برخى کشورهاى منطقه 
وارد شده بودند و قصدشان برهم زدن امنیت عمومى مردم 
چابهار بود اما تحت رصد کامل اطالعاتى قرار داشتند و پس 
ورودشان تمام عوامل عملیاتى و پشتیبانى شان شناسایى و 

منهدم شدند.
مدیرکل دفتر امور مرزى وزارت کشور با بیان اینکه در این 
عملیات دو نفر از گروه تروریستى الفرقان به هالکت رسیدند 

و پنج نفر هم دستگیر شدند، افزود: عالوه بر این مقدارى 
هم مواد منفجره مثل جلیقه انفجارى و سالح هاى مختلف 
مثل کلت کمرى، فشــنگ جنگى و نارنجک و همچنین 

تجهیزات ارتباطى کشف شد.
وى اظهار داشت: عملیات بعدى صبح روز پنج شنبه حدود 
ساعت 10 صبح بود که در منطقه قصرقند صورت گرفت؛ 
محوریت درگیرى با نیروى زمینى ســپاه بود که این نیرو 
تسلط کاملى به منطقه و گروه تروریستى داشتند و در یک 

موقعیت خاصى گروه تروریستى مورد هدف قرار گرفت.
آقابابایى با بیان اینکه تا ظهر روز پنج شنبه ارتفاعات قصر 
قند محاصره و درگیرى ها شروع شد، عنوان کرد: تعدادى از 

تروریست ها کشته و تعداد کمى زخمى شدند.
وى افزود: این درگیرى ها چند ســاعتى طول کشــید و 
در نهایت یک دســتگاه خودروى بمب گذارى شــده با 
حدود 600 کیلوگــرم مواد منفجره و بمب هــاى آماده و 
همینطور ده ها هزار فشنگ و تعدادى سالح و مهمات به 

دست قرارگاه قدس نیروى زمینى سپاه افتاد.
مدیرکل دفتر امور مرزى وزارت کشــور خاطرنشان کرد: 
درگیرى هایى که در روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه اتفاق 
افتاد با محوریت وزارت اطالعات و نیروى قرارگاه قدس 
نیروى زمینى سپاه بود که دوســتان انتظامى و مرزبانى 

همکارى بسیار نزدیکى با یکدیگر داشتند .

علت شلیک تیرهوایى در حرم امام(ره)

به یک عکاس مشکوك شدند

 از کارزار داعش علیه ایران تا انتصاب مایک دى اندریا

کدام تهدید براى ایران جدى تر است؟
جزئیات جدید از انهدام تیم هاى تروریستى در جنوب شرقى کشور

کشف خودروى بمب گذارى شده با 600 کیلو بمب   آماده
حمالت تروریستى در تهران نشان مى دهد که داعش 
تهدیدى جدى براى ایران اســت با این حال، ســایت 
«میدل ایست اى» اشاره مى کند که تهران نگرانى اى 
عمده اى از تشدید تهاجم هاى تازه از سوى سازمان سیا 

یا سازمان اطالعات مرکزى آمریکا دارد. 
به گزارش آفتاب نیوز، این سایت مى نویسد: «حمالت 
داعــش در هفته هاى اخیــر در ایران شــدت گرفت. 
پنج سال پیش مشخص شــده بود که افسران موساد 
ســعى کرده بودند تا اعضاى گروه تروریستى جندا... 
را جذب کنند. عملیــات اخیر داعش امــا در مقیاس 

گســترده ترى انجام 
شده و کمتر از سه ماه 
پس از انتشار ویدئویى 
به زبان فارســى بود. 
در آن ویدئو خواســته 
شده بود که با حمالت 
تروریستى علیه دولت 
مرکزى ایــران اقدام 

شود.»
میدل ایست اى افزود: 
«خطر حمالت دوباره 
و  ترور، یــک نگرانى 
روشن براى مقام هاى 
ایرانى اســت. داعش 
یک کارزار جنگ روانى 
خشونت را علیه ایران 
به راه انداخته است. با 

این حال، از نظر امنیتى ایران با خطر بالقوه بزرگ ترى 
در مقایسه با داعش مواجه است؛ خطرى از جانب سیا. 
در اوایل این ماه اعالم شد که "مایکل دى اندریا" رئیس 
تازه منصوب شــده بخش عملیات ایران در ســازمان 
سیا بوده اســت. در آن زمان پیش بینى شد که عملیات 
تهاجمى سیا علیه ایران افزایش یابد. مدیریت تهدیدات 
متوجه از جانب داعش و سیا براى ایران آن هم در بستر 
تنش هاى منطقــه اى آزمونى براى ایــران به منظور 

استقرار نظم و امنیت خواهد بود.» 
این سایت در ادامه مى نویسد: «سازمان سیا سابقه اى 
طوالنى از فعالیــت در مورد ایران دارد. این ســازمان 

در خط مقدم برکنارى دولت منتخــب و دموکراتیک 
ایران در ســال 1952 میــالدى بود. حوادث ســال 
1953میــالدى و پیامدهاى آن منبــع اصلى رویکرد 
ضدآمریکایى ایران هســتند. با این حال، در دهه هاى 
گذشته ســیا بیش از پیروزى در ایران شکست خورده

 است.»
سایت میدل ایست اى مى نویســد: «با جانشینى اخیر 
مایکل دى اندریا به احتمال زیاد سیا تمرکز کمترى روى 
جاسوسى سنتى خواهد داشت و بیشتر در فعالیت هاى 
خرابکارانه ســرمایه گذارى مى کند تا موفقیت کسب 
کند. در زمینه بدافزار 
نــت"  "اســتاکس 
نیــز حمله ســایبرى 
تأسیســات  علیــه 
هســته اى ایــران در 
همــکارى مشــترك 
نیروهاى آمریکایى و 
ئیلى  کارشناسان اسرا
روى داد. عالوه بر آن 
مقام هــاى ایرانى به 
مدت طوالنى دســت 
سیا و اسرائیل را در ترور 
دانشمندان هسته اى 
خــود دیده انــد و بیم 
آن را دارنــد که موج 
ترورهاى مجددى آغاز 

شود.»
این ســایت در بخش پایانــى گزارش خــود با طرح 
پرسشــى تحت عنــوان داعــش و آمریــکا دو روى 
یک ســکه؟ مى نویســد: «بالفاصله پس از حمالت 
تروریستى در ایران، ســپاه با انتشار بیانیه اى میان این 
حمالت و عربستان ســعودى ارتباط برقرار کرد. البته 
پیش زمینه هایى براى صحت این ادعا وجود دارد. براى 
مثال، چندیــن هفته پیش از آن وزیر دفاع عربســتان 
ســعودى ایران را تهدید به جنگ در داخل آن کشــور 
کرد. در چنین محیط تب دارى اســت که سازمان سیا 
عملیــات تهاجمى خــود را علیه ایــران افزایش داده 

است.»
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معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر از کشف 13 تن و   336 کیلوگرم انواع مواد مخدر و 

روان گردان طى یک هفته اخیر خبر داد. 
اســدا... هادى نژاد با اعالم این خبر گفت: بیشــترین 
حجم مواد مکشوفه از نوع تریاك به میزان 121 هزار و 
41کیلوگرم بوده است که 91 درصد از مجموع کشفیات را 
شامل مى شود. وى افزود: در این مدت نیز 1071 کیلوگرم 
حشیش، 20 کیلوگرم هروئین و   14 کیلوگرم شیشه   و 88 

کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.
هادى نژاد اظهار داشــت: در این مــدت 64 هزار و 80 
عدد قرص روانگردان در سطح کشــور کشف شده که 

بیشترین تعداد با 30 هزار عدد مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان است. 

 وى در ادامه با بیان اینکه بالغ بر 85 درصد کشفیات این 
دوره زمانى مربوط به شش استان کشور مى باشد،  افزود: 
بیشترین حجم کشــفیات با 4086 کیلوگرم مربوط به 
استان سیستان و بلوچستان  است که معادل 30/6 درصد 
کشفیات کشور مى باشد و استان هاى کرمان، هرمزگان، 
فارس، تهران و اصفهان به ترتیــب در رتبه هاى بعدى 
قرار دارند. هادى نژاد گفت: همچنین در این مدت  169 
دستگاه خودرو، 44 دستگاه موتور سیکلت و چهار قبضه 

سالح  و 674 دستگاه تلفن  توقیف شد.

معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور گفت: 
فقط 20 تا 25 درصد کودکان ایرانى تا پایان پنج سال به 
مهدکودك مى روند؛ این درحالى است که جامعه پذیرى 

کودکان در مهدها رشد قابل مالحظه اى پیدا مى کند.
حبیب ا... مسعودى فرید اظهار داشت: تمام کودکان به 
ویژه کودکان در خانواده هاى دهک هاى پایین درآمدى، 
باید به آموزش مهدها، دسترسى داشــته باشند و الزم 
است که پوشــش آموزش کودکان در مهدهاى کودك 

افزایش یابد.
وى افزود: همچنین باید به آموزش خانواده ها نیز توجه 
داشت تا در ساعاتى که کودکان در مهد نیستند و در خانه 

به سر مى برند از آموزش هاى الزم برخوردار شوند.
مســعودى فرید در ادامه گفت: تعداد لغاتى که کودکان

 مى آموزند در مهدهاى کودك بیشــتر از سایر کودکان 
است و بنابراین امسال با همکارى صدا و سیما و خیرین 
در نظر داریم خدمات آموزشى مهدها را به کودکانى که در 
این مراکز نیستند، ارائه دهیم و اعتبارهاى الزم براى این 

کار نیز تأمین شده است.
معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیســتى کشور ابراز 
داشــت: آموزش هاى مهد یا والدین تأثیر بســزایى در 
رشد ذهنى و فکرى، تعامالت اجتماعى و جامعه پذیرى 

کودکان دارد.

فقط 25 درصد کودکان ایرانى 
به مهدکودك مى روند

کشف 13 ُتن مواد مخدر
 در کشور طى یک هفته

11 شناگاه مازندران 
تعطیل شد

درتابستان سال جارى 51 شــناگاه در ساحل 338 
کیلومترى مازندران ساماندهى شده که طبق بررسى 
زیســت محیطى حدود 25 درصد از این شناگاه ها 
به دلیل ورود پســماند واحدهاى صنعتى و شیرآبه 
زباله هاى انباشت شده در حاشیه رودخانه ها به عنوان 
مناطق شــنا ممنوع اعالم شد. شــناگاه هاى آلوده 
درساحل خزر با پرچم زرد و شناگاه هایى که مشکلى 

ندارند نیز با پرچم آبى نشانه گذارى مى شود.

تهرانى ها 
چقدر آب مصرف مى کنند؟!

در روزهاى گرم ســال و در اوج مصرف، 4/5میلیون 
مترمکعب آب در اســتان تهران مصرف مى شود که 
این رقم معادل 52 هزار لیتر بر ثانیه یعنى معادل 52 
هزار بطرى یک لیترى در هر ثانیه است. از این رقم 
مصرف شهر تهران سه میلیون و 300 هزار مترمکعب 
بر ثانیه تخمین زده شده، به عبارتى معادل 38 هزار 
بطرى یک لیترى در ثانیه در شهر تهران آب مصرف 

مى شود.

اعالم نتایج امتحانات 
تا هفته آینده

رئیس مرکز ســنجش وزارت آمــوزش و پرورش با 
اشاره به پایان امتحانات نهایى، از اعالم نتایج اولیه 
امتحانات نهایى دانش آموزان تا هفته آینده خبر داد. 

عبدالرســول عمــادى  دربــاره نحــوه اعتــراض 
دانش آموزان بــه نتایج امتحانات خــود گفت: اگر 
دانش آموزان پس از رؤیت نمرات خود تصور کردند 
نمره شان واقعى نیست مى توانند تا یک هفته پس از 
اعالم نتایج به مدرسه خود مراجعه کنند و درخواست 
بررســى مجدد را ارائه دهند تــا برگه هاى امتحانى 

مجدداً مورد بازبینى قرار گیرند.

زنده گیرى 334 سگ ولگرد 
334 سگ ولگرد با تالش اکیپ هاى زنده گیرى در 
سطح محدوده منطقه 19 تهران از ابتداى سال جارى 
زنده گیرى شد. اجراى عملیات جمع آورى سگ هاى 
ولگرد با مراجعه اکیپ هاى زنده گیرى به شکل روزانه 

صورت مى گیرد.

سرانه بیابان در ایران 
خداکرم جاللى رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزدارى کشــور با بیان اینکه بیش از 20 درصد 
مساحت ایران تحت تأثیر بیابان زایى قرار دارد، گفت: 
سرانه بیابان در کشــور ما 4300 متر مربع است، این 
در حالى است که ســرانه بیابان در جهان 2000 متر 

مربع است.

دریافت سوابق بیمه  
روى موبایل

بعد از دریافت سوابق بیمه از طریق مراجعه به شعبه 
یا سایت ســوابق بیمه، ســازمان تأمین اجتماعى 
اپلیکیشــنى طراحى کرده اســت که با نصب این 
اپلیکیشــن روى گوشــى تلفن همراه مى توان از 
آخرین واریزى حق بیمه و ثبت و مشــاهده سوابق 
مطلع شد. قرار است در هفته تأمین اجتماعى از این
 آپ موبایلى رونمایى شود و به صورت رسمى فعالیت 

این اپلیکیشن موبایلى آغاز مى شود.

دولت چند نفر کارمند دارد؟
آمار کارمندان دولت در ابتداى ســال 1395 حدود 
دو میلیون و 341 هزار و 726 نفر اســت و هزینه هر 
کارمند دولتى حدود 2/5میلیون تومان در ماه است. 
در قانون برنامه چهارم تأکید شد که باید 10 درصد از 
حجم نیروهاى دولت کاسته شده و 5 درصد استخدام 

انجام شود.

چرك نویس

معاون وظیفه عمومى پلیس ایالم گفت: مشموالنى که در 
آزمون ورودى دانشگاه ها ثبت نام کرده اند و تاریخ اعزام 
آنها تیرماه 96 است، مى توانند براى تمدید تاریخ اعزام به 

دفاتر پلیس 10+ مراجعه کنند.
ســرهنگ امیر رضا حیدرى اظهار داشــت: با توجه به 
همزمانى اعالم نفــرات برگزیده کنکور دانشــگاه ها و 
مراکز آموزشى این امکان فراهم شده است که مشموالن 
براى پذیرش و ثبت نام در دانشگاه ها تاریخ اعزام خود را 

تمدید کنند. 

وى ادامه داد: مشموالن دیپلم، پیش دانشگاهى و کاردانى 
که تاریخ اعزام آنهــا  19 تیر اســت و در آزمون ورودى 
دانشگاه ها در سال جارى شرکت کرده اند و امکان قبولى 
در کنکور را دارند، مى توانند براى تمدید تاریخ اعزام خود 
به دفاتر پلیس  10+ مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. 
معاون وظیفه عمومى ایالم  تأکید کرد: براى این کار نیاز 
نیست مشموالن به سازمان وظیفه عمومى ناجا و یا معاونت 
وظیفه عمومى در اســتان ها  مراجعه کنند و مى توانند از 

طریق مراکز پلیس 10+اقدام کنند.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى با منشأ 
گیاهى ســازمان غذا و دارو گفت: طبیعتًا وقتى آبلیمو با 
افزودنى هایى ترکیب مى شود، دیگر نمى توان به آن عنوان 

100درصد طبیعى را اطالق کرد.
نســترن محمدى در این باره افــزود: وقتــى آبلیمو با 
افزودنى هایى ترکیب مى شود دیگر نمى توان به آن عنوان 
100 درصد طبیعى اطالق کرد و اینکه عبارت 100 در صد 
طبیعى براى آبمیوه خالص و غیر بازســازى شده به کار 
مى رود و عنوان طبیعى براى محصوالتى که مواد افزودنى 
سنتتیک به آنها اضافه نشده باشد، کاربرد دارد و معموًال 
قیمت محصوالت 100 در صد طبیعى گران تر هم هست.

وى ادامه داد: یکى از معضالت امروز ارگان هاى نظارتى 
در سراسر دنیا برخورد با تقلب در فرآورده هاى غذایى است؛ 
چراکه پیشرفت علم و بهره مندى از آن در تولید، چالشى را 
نیز از سوى متقلبان براى این حوزه به وجود مى آورد؛ یعنى 
برخى ها به طمع کسب سود بیشتر، هنرشان کاهش قیمت  
تولید با تقلب است و البته که شناسایى این تقلب ها خیلى 

هم سهل نیست.
محمدى اظهار داشــت: اما با همه این تفاســیر، نظارت 
ســازمان غذا و دارو بر تولیدکنندگان مســتمر است و 
دســتگاه هاى نظارتى مانند ما اهتمام خود را در مبارزه با 
متخلفان و متقلبانى قرار مى دهند که به انحاى مختلف 

مى خواهند از نظارت ها بگریزند.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى با منشأ 
گیاهى ســازمان غذا و دارو افزود: البتــه در برخى موارد 
هم افراد غیرمســئول و ناآگاه مطالبى مطرح مى کنند با 
این توجیه که آبلیموهاى موجود در بازار از مواد شیمیایى 
ساخته شده اند و آبلیمو نیستند و با  چنین اظهاراتى موجب 
تشویش اذهان مى شوند، اما به پشتوانه نظارت هاى جدى 
معاونت هاى غذا و داروى دانشــگاه هاى علوم پزشکى 
سراســر کشــور به عنوان مجریان سیاست هاى کالن 
سازمان غذا و دارو، نباید بر آنها وقعى نهاد و سخنان شان 

را جدى تلقى کرد.

رئیس جامعه تورگردانان ایران درباره سفر گردشگران روسیه 
به ایران گفت: تعدیل کردن نرخ بســته سفر از موضوعات 
مهمى است که باید پیگیرى شود، چرا که در حال حاضر 45 تا 

50 درصد هزینه سفر به ایران مربوط به هتل است.
ابراهیم پورفرج در نشست فعاالن بازار گردشگرى روسیه 
اظهار داشت: بازار روسیه بســیار بزرگ و مهم است و براى 
موفقیت در این حوزه باید برنامه هاى جدى و هدفمند داشته 
باشیم. وى ادامه داد: شناخت مردم کشــور روسیه از ایران 
بسیار کم است و به همین دلیل برگزارى «فم تور» یکى از 

موضوعاتى است که باید با جدیت به آن توجه کرد.
رئیس جامعه تورگردانان ایران عنوان کرد: همچنین شرکت 
در نمایشگاه ها از دیگر موضوعاتى است که مى تواند زمینه 
آشنایى مردم روســیه را با جاذبه ها و ظرفیت هاى کشور ما 
فراهم کند. پورفرج اضافه کرد: ما بــراى ورود به بازار مهم 
روسیه به یک سرمایه گذارى اولیه براى تبلیغات و معرفى 

ایران نیاز داریم که باید دولت برعهده بگیرد.

لغو روادید بین ایران و روسیه، فعالً هیچ
معاون سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
هم در این نشست گفت: فرآیند اجراى لغو روادید در کشور 

روسیه زمانبر است.
مرتضى رحمانى موحد در نشست فعاالن بازار گردشگرى 
روسیه اظهار داشت: روسیه یکى از کشورهایى است که در 
فهرست کشورهاى هدف گردشگرى ایران قرار دارد. معاون 
سازمان میراث فرهنگى گفت: در سه سال اخیر جریان توسعه 
گردشگرى بین ایران و روسیه به عنوان یکى از موضوعات 

مهم در تعامالت بین دو کشور مطرح شده است.
وى ادامه داد: امضاى برنامه اقدام مشترك با رئیس آژانس 
فدرال گردشگرى روسیه و برگزارى جلسات براى اجرایى 
کردن این برنامه مشترك از اقدامات مهمى است که براى 
توسعه گردشــگرى بین دو کشور انجام شــده است و این 
جلسات در نهایت به عزم براى لغو روادید گروهى بین ایران 
و روسیه منجر شد اما طى فرآیند اجراى لغو روادید در کشور 

روسیه زمانبر است.
رحمانى موحد خاطرنشان کرد: با رایزنى هایى که با سفارت 
ایران در روسیه داشــتیم، مالقات با مدیر اجرایى انجمن 
تورگردانان روســیه انجام شــد  و در این مالقات مقرر شد 
تورگردانان روسى، اکتبر 2017، براى آشنایى با ظرفیت ها 

و جاذبه هاى ایران به کشورمان سفر کنند. 

امتحانات خرداد دانش آموزان در شرایطى تمام شد که برخى 
از آنها نسبت به لو رفتن سئواالت امتحانات نهایى معترض 
هستند، همین مســئله منجر به ورود پلیس فتا به ماجرا و 

دستگیرى برخى افراد در این رابطه شد.
به گزارش تسنیم، ســال تحصیلى گذشته بود که ماجراى 
فروش ســئواالت امتحانات نهایى خبرساز شد. همچنین 
شائبه هایى مبنى بر لو رفتن سئواالت امتحان آمادگى دفاعى 
که به صورت هماهنگ استانى برگزار مى شد، مطرح بود و 
کار تا جایى پیش رفت که پاى پلیس فتا نیز به ماجرا باز شد. 

امسال نیز بازار فروش سئواالت امتحانات نهایى در فضاى 
مجازى حســابى داغ بود و در یک مــورد، کانالى با عنوان 
فروش امتحانات نهایى 96، سئواالت هر درس عمومى را 
به قیمت صد هزارتومان و اختصاصى را به قیمت 180 هزار 
تومان به فروش مى رساند. این کانال چند ساعت مانده به 
برگزارى امتحانات نهایى اقدام به انتشار سربرگ سئواالت در 
فضاى تلگرام مى کرد و با این کار به مخاطبان خود در رابطه 
با داشتن سئواالت امتحانات نهایى اطمینان خاطر مى داد. با 
پایان یافتن امتحانات نهایى، تعدادى از دانش آموزان نسبت 

به لو رفتن سئواالت امتحانات در دروس مختلفى همچون
 عربى 3، زمین شناسى و زیست معترض هستند.

عبدالرســول عمــادى رئیــس مرکز ســنجش وزارت 
آموزش وپرورش معتقد اســت که این کانال ها و صفحات 
کامًال شیادى است و از شرایط زمان امتحانات دانش آموزان 
سوءاستفاده مى کنند چرا که امتحانات نهایى از ضریب امنیت 
باالیى برخوردار بوده و احتمال  لو رفتن سئواالت صفر است.  

حمایت میرزاده سخنگوى کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس نیز معتقد است که سیستم نظارت و ضریب امنیت 
امتحانات نهایى در آموزش وپرورش بسیار قوى بوده و امکان 
لو رفتن سئواالت نهایى وجود ندارد و این مسائل سال هاست 

که در فصل امتحانات مطرح مى شود.
پس از ورود پلیس فتا به ماجــرا و پیگیرى موضوع خرید و 
فروش سئواالت امتحانات نهایى، کانال هایى که اقدام به 
خرید و فروش سئواالت مى کردند تمام محتواى خود را پاك 
و کانال را حذف کرده اند و هنوز نتیجه قطعى بررسى هاى 
پلیس فتا و وزارت آموزش وپرورش به افکار عمومى به ویژه 

دانش آموزان گزارش نشده است.

دوســتداران طبیعت و اهالى روســتاهاى همجوار 
تاالب میانکاله در شــرق مازندران هفته گذشــته، 
از شــنبه تــا پنج شــنبه، به طــور مداوم شــاهد 
آتش ســوزى در این منطقه حفاظت شده بودند که 
هربار چندین هکتار از پوشــش گیاهــى و درختى 
را تبدیل به خاکستر مى کرد. مســئوالن محلى و 
برخى منابــع در حفاظت محیط زیســت مازندران 
هم هر بار به صورت پوشــیده از عمدى بودن این

 آتش سوزى ها سخن به میان آوردند ولى جزئیاتى 
ارائه نکردند.

منابــع محلى در روســتاى «زاغمرز» در حاشــیه 
تــاالب میانکاله کــه در خاموش کــردن تمامى

 آتش سوزى هاى هفته گذشــته پیشگام بودند، به 
ایرنا گفتند که علت اصلى این آتش سوزى ها ناشى 
از اختالف قاچاقچیان گراس بوده است. آنان مدعى 
هستند که قاچاقچیان در بخش هایى از این منطقه 
گیاه گراس کشت کردند و اکنون بخاطر بروز اختالف 
درونى دست به آتش زدن محوطه کشت شده کردند 
که در نتیجــه آن به درختان انار و پوشــش گیاهى 

سازیل نیز سرایت کرد.
طبق آمار محیط زیســت مازنــدران در پنج مرحله 
آتش سوزى هفته گذشته دستکم 14 هکتار از اراضى 
جنگلى شــامل درخت انار و ســازیل که جان پناه 
پرندگان مهاجر براى تخم ریزى است، از بین رفت. 
مدیرکل محیط زیست مازندران علت اصلى این آتش 

سوزى ها را عامل انسانى دانست. 
حســینعلى ابراهیمى احتمال عمدى بــودن این
 آتش سوزى را رد نکرد ولى دست داشتن قاچاقچیان 
را نیازمند بررسى هاى بیشــتر دانست . وى گفت: 
البته تعــدادى درختچه گراس در منطقه توســط 
نیروهاى حفاظت کشف شــد ولى چگونگى رشد 
این درختچه ها و سایر مسائل پشــت پرده آن نیاز 
به بررسى بیشتر دســتگاه هاى امنیتى و انتظامى 
دارد. مدیرکل محیط زیست مازندران اظهار داشت: 
پرونده این آتش ســوزى با رویکرد منشأ انسانى و 
عمدى به دستگاه قضائى استان ارسال شد و به نظر 
مى رسد به دلیل برخى مسائ ل مطرح از جمله موضوع
 درختچه هاى گراس کشــف شده، براى تحقیقات 
بیشــتر در اختیــار نیروهــاى امنیتــى و انتظامى

 قرار گیرد.

کدام آبلیموها 100 در صد طبیعى هستند؟

2 کارشناس پاسخ مى دهند

چرا گردشگران روس به ایران نمى آیند

صحت و سقم خرید و فروش سئواالت امتحانى

کنکورى ها مى توانند 
اعزام به خدمت را به تعویق بیاندازند

ردپاى قاچاقچیان گراس 
در حریق   

جنگل هاى مازندران

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که اگر با خودرویى 
گرانقیمت همانند پورشه، ب  ام و، مازراتى ویا بنز تصادف 
کنید، بیمه شــخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالى براى 
جبران خسارت به خودروى خسارت دیده را تقبل مى کند؟ 
با نگاهى به قیمت قطعات این خودروها در بازار این پرسش 
بیش از پیش برجسته مى شــود. براساس قیمت هاى بازار 
چراغ جلوى مازراتى به تنهایــى 18 میلیون تومان قیمت 
دارد. از سوى دیگر چراغ جلوى بى ام و ایکس 1 به همراه 
متعلقات بیش از 14میلیون تومان است. براى تعویض چراغ 
جلوى بنز اس 500، حدود ده میلیون تومان باید هزینه کرد. 
تعویض چراغ جلوى پورشه پانامرا نیز هشت تا ده میلیون 
بســته به نوع چراغ هزینه برمى دارد. قیمت چراغ جلوى 
خودروى لکســوس نیز حدود هشت میلیون تومان است. 
بنابراین در صورتى که یک پراید با خودرویى از این دست 
تصادف کند اگر شانس بیاورد و تنها به چراغ این خودروها 
آسیب وارد کند باید هزینه هاى میلیونى بابت خسارت به این 

خودروها پرداخت شود. 
 براساس قوانین و مقررات در سال هاى گذشته در صورتى که 

شما با خودرویى گرانقیمت تصادف مى کردید، بیمه گذار تنها 
بخشى از خسارت تصادف که مربوط به تعهدات مالى درج 
شده در بیمه نامه شخص ثالث بود را تقبل مى کرد. بنابراین 
خســارت زننده موظف بود طبق قانون مابقى خسارت را 
پرداخت کند. نحــوه کار نیز به این صورت بــود که ابتدا 
خسارت باید از سوى کارشناســان رسمى برآورد مى شد و 
مبلغ غرامت تا سقف بیمه مورد نظر که در سال 94 حداقل 
5/ 5 میلیون تومان بود را پرداخت مى کرد و پرداخت مابقى 
خسارت را به عهده شخصى که خسارت را وارد کرده بود، 
مى گذاشت. به طور مثال در صورت تصادف یک پراید با یک 
پورشــه، در صورتى که 40 میلیون خسارت به پورشه وارد 
مى شد و راننده پراید مقصر بود، بیمه تنها به میزان تعهدات 
مالى درج شده در بیمه نامه خسارت را تقبل مى کرد و مابقى 
خسارت باید از سوى شخصى که خسارت را وارد کرده بود، 

پرداخت مى شد.
اگر فرد مبلغ تعیین شده براى خسارت را پرداخت نمى کرد، 
شخص خســارت دیده مثًال صاحب پورشه، مى توانست 
به دادگاه صالحه شکایت کند و کارشناسان دادگاه مجدداً 

میزان خسارت به خودروى وى را بررسى مى کردند و حکم 
به پرداخت خسارت مى دادند؛ در اینجا حکم توقیف اموال 
فرد خسارت زده صادر مى شد. اگر وى اموال در دسترسى 
داشت، به عنوان خسارت توقیف مى شــد و اگر اینچنین 
نبود، به دلیل محکومیت مالى حکم جلب وى صادر مى شد. 
در این بین اگر خســارت زننده واقعاً اســتطاعت پرداخت 
خسارت را نداشت، اگر چهار شــاهد شهادت مى دادند که 
خسارت زننده تنها مالش همین خودروى تصادفى است که 
با آن امرار معاش مى کند، قاضى براى او مبلغ خسارت را با 
توجه به درآمدش قسط بندى مى کرد. از آنجا که این موضوع 
مشکالت بسیارى را هنگام تصادف یک خودروى معمولى 
با خودرویى گرانقیمت ایجاد مى کرد و انتقادات بسیارى را 
متوجه نقش شرکت هاى بیمه به عنوان حامى حقوق مردم 
مى کرد، بنابراین در سال گذشته دولت در این بخش از قانون 

بازنگرى انجام داد.
بدین ترتیب، طى سال گذشته بند جدیدى به قانون بیمه 
شخص ثالث اضافه شد؛ بر این اساس در صورتى که یک 
خودروى معمولى با خودرویــى گرانقیمت تصادف کند، 

شــرکت بیمه تعهد دارد، متناظر با 50 درصد دیه یک مرد 
مسلمان در ماه هاى حرام خسارت وارد شده را جبران کند. در 
این قانون بیمه گذار یک خودروى متعارف را به عنوان مبنایى 
براى تعیین سقف پرداخت خســارت در نظر گرفته است؛ 
قیمت خودروى متعارف نیز 50 درصد دیه یک مرد مسلمان 
در ماه هاى حرام در نظر گرفته شده است. از آنجا که دیه در 
ماه هاى حرام در سال جارى 280 میلیون تومان تعیین شده 
است بنابراین 50 درصد این مبلغ یعنى 140 میلیون تومان 
حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروى گرانقیمت از نظر 
قانون است. بنابراین اگر کسى با این نوع خودروها تصادف 
کند متناظر با 140 میلیون تومان باید خســارت پرداخت 
کند. به طور مثال اگر خودرویى 560 میلیون تومان قیمت 
داشته باشد و در تصادف به آن 50 میلیون تومان خسارت 
واقع شود از نظر این قانون چون 140 میلیون تومان یک 
چهارم 560 میلیون تومان محاسبه مى شود بنابراین تعهد 
و مسئولیت مقصر در قبال این خســارت تنها 12 میلیون 
و 500 هــزار تومان یعنى یک چهــارم 50 میلیون تومان 

است.
در حالى براساس این قانون شرکت هاى بیمه و فرد مقصر 
در قبال خودروهاى گرانقیمت در حد متناظر 140 میلیون 
تومان نســبت به پرداخت خسارت مســئولیت دارند که

 رئیس کل بیمه مرکزى به همه دارنــدگان خودروهاى 
گرانقیمت در کشور توصیه مى کند حتمًا بیمه بدنه کامل 
داشته باشند تا بتوانند مابقى خسارت وارد شده به خودروى 
خود را از طریق بیمه بدنه جبران کنند. از آنجا که قوه قضائیه 
هر سال نرخ دیه را اعالم مى کند اگر نرخ دیه در سال هاى 
آینده افزایش پیدا کند طبعاً مبناى تعیین قیمت خودروهاى 
متعارف گرانقیمت نیز تغییر خواهد کرد. هر چند این قانون 
هم اینک در حال اجراست اما بسیارى از مردم از آن اطالع 
ندارند. در این بین یک پرســش وجود دارد اینکه تبصره 
جدیدى که در بیمه شــخص ثالث مدنظر قانونگذار قرار 
گرفته اســت چه مزایا و معایبى دارد. به گفته کارشناسان 
مهمترین و اصلى ترین مزیت این بند جدید که در قانون بیمه 
شخص ثالث گنجانده شده، این است که این قانون نگرانى 
و مشکالت مالکان خودرویى که با خودروهاى گرانقیمت 
تصــادف مى کردند را مرتفــع کرده و امر بســیار مثبتى

 اســت. چرا که در بســیارى از تصادفات چــون مالک 
خــودرو توانایــى پرداخت مابقى خســارت را نداشــت 
بــه زندان مى رفــت و مشــکالت بســیارى را متحمل

 مى شد.

قانونى که باید حتماً از آن مطلع باشید

اگر با خودروهاى لوکس تصادف کردید...!
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مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهــان در رابطه با احیاى دولتخانــه صفوى گفت: یک 
مجموعه عظیمى در اصفهان وجود داشــته که متأسفانه 
این مجموعه نابود شده که مکان آن حدفاصل میدان امام 
حسین(ع) امروزى تا محور شرقى خیابان چهارباغ و میدان 
امام(ره) بوده است و کاخ هاى ســالطین صفوى در اینجا 

وجود داشته است.
فریدون اللهیارى در گفتگو با فارس ابراز داشت: از زمان شاه  
عباس اول تا زمان ســقوط اصفهان به دست افاغنه دولت 
صفوى در مجموعه اى به نام دولتخانه صفوى در کاخ هاى 
عظیمى ســاکن بودند که برخى اعتقاد دارند، 40 مجموعه 

ســلطنتى در این مجموعه وجود داشته اســت.وى افزود: 
کاخ چهلســتون، موزه هنرهاى تزئینى، تاالر اشرف و کاخ 
هشت بهشــت باقیمانده مجموعه دولتخانه صفوى است.
اللهیارى گفت: خیابان هاى استاندارى، سپه و... در اصفهان 
در دوره پهلوى در اصفهان ایجاد شدند که مجموعه دولتخانه 
صفوى در آن زمان از بین رفتند، اما امروز قطعاً امکان حذف 
خیابان سپه و استاندارى دیگر براى احیاى مجموعه دولتخانه 
صفوى وجود ندارد اما در حد امکان تالش داریم تا بناهاى از 
بین رفته را از دولتخانه صفوى بازسازى کنیم که یکى از آنها، 
راه شاهى واقع در پشت عالى قاپو، محور اصلى میدان امام(ره) 

به دولتخانه صفوى است. 

دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: بررسى هاى 
به عمل آمده حاکى از آن است که از ده جرم اول استان 
جرم ایراد صدمه بدنى غیرعمدى ناشـى از تصادفات در 

صدر قرار دارد.
حسن رحیمى در اولین جلسه سـتاد پیشگیرى از جرائم 
خاص استان در سـال جارى اظهار داشت: ایراد ضرب و 
جرح عمدى، سرقت مسـتوجب تعزیر، توهین، رانندگى 
بدون پروانه، تهدیـد، نگهدارى و مالکیـت مواد مخدر، 
تخریب،  صدور چک بالمحل و خیانت در امانت جرائمى 
هسـتند که به ترتیـب در رده هـاى بعد قـرار دارند. وى 
افزود: بررسى آمار مقایسه اى جرائم، کاهش 7 درصدى 

جرائم خشن و سرقت مستوجب تعزیر در دو ماهه ابتداى 
سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشانگر 
است.دادسـتان عمومـى و انقالب اصفهـان عزم جدى 
تمامى سازمان ها و نهادهاى مسئول را در کاهش جرائم 
ده گانه یاد شده ضرورى دانست و گفت: دستگاه قضائى 
بـا مدیریـت و برنامه ریـزى و برگـزارى نشسـت هاى 
تخصصى و کارشناسانه و انجام اقدامات پیشگیرانه روند 

کاهشى جرائم خاص را در سال جدید رقم خواهد زد. 
بنا بر اعالم پزشـکى قانونى در سـال 95، یکهـزار و 46 
نفر در حوادث ترافیکى اسـتان اصفهان جـان خود را از 

دست دادند. 

دولتخانه صفوى در اصفهان 
تا حد امکان احیامى شود

جرم اول در استان اصفهان 
چیست؟

مدیــرکل تعزیرات حکومتــى اســتان اصفهان از 
محکومیت دو پزشــک فوق تخصــص جراحى به 
اتهام دریافت زیرمیزى و تعطیلى یک واحد درمانگاه 
دندانپزشکى به دلیل نداشــتن مسئول فنى در شهر 

اصفهان خبر داد.
به گزارش پایگاه اینترنتى تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان، پرونده دو پزشــک فوق تخصص جراحى 
که از شــاکى بابت جراحى مبالغى بیشــتر از تعرفه 
قانونى(زیرمیزى) اخذ کرده بودند با شکایت شاکى و 
اعالم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
و تأیید کمیسیون ماده 11 دانشــگاه علوم پزشکى، 

در شعبه ششــم بدوى ویژه رســیدگى به تخلفات
 بهداشتى و درمانى این اداره کل مورد رسیدگى قرار 

گرفت.
غالمرضا صالحى گفت: با احراز تخلف توسط شعبه 
رسیدگى کننده، دو پزشــک متخلف پس از کسب 
رضایت شــاکى، به طور مشــترك به پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریــال جریمه نقــدى در حق دولت 

محکوم شدند.
وى اظهار داشــت: همچنیــن با اعــالم گزارش 
دانشگاه علوم پزشکى مبنى بر فعالیت یک درمانگاه 
دندانپزشــکى بدون حضور مسئول فنى، پرونده این 
درمانگاه متخلف به شــعبه رســیدگى به تخلفات 
بهداشــتى و درمانى تعزیرات حکومتى استان ارجاع 

شد.
صالحى افزود: با احراز تخلف توســط رئیس شعبه 
رســیدگى کننده، حکم بر تعطیلى ایــن درمانگاه تا 

معرفى مسئول فنى واجد صالحیت صادر شد.
بر اســاس ضوابــط تأســیس درمانــگاه عمومى 
دندانپزشــکى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى، حضور مســئول فنى یا جانشین نامبرده در 

ساعات فعالیت درمانگاه دندانپزشکى الزامى است. 

روابط عمومى بانک پارسیان شایعه تجمع مردم در مقابل 
یکى از شعب بانک پارسیان و نهایتاً تعطیلى این شعبه در 

اصفهان را تکذیب کرد.
به دنبال انحالل تعاونى اعتبــار ثامن الحجج(ع)، بانک 
پارســیان به عنوان بانک عامل از سوى بانک مرکزى 
براى پرداخت ســپرده هاى این تعاونى انتخاب شد و در 
حال حاضر نیز 99 درصد سپرده هاى سپرده  گذاران این 
قرض الحسنه تعیین تکلیف شدند و بانک پارسیان منتظر 

تصمیم جدید بانک مرکزى است.
اما از روزهاى گذشــته در شبکه هاى مجازى، تصاویر و 

ویدئوهایى منتشر شد که نشان 
مى دهد تجمعى مقابل شعب 
پارسیان شکل گرفته و مردم 
براى دریافت ســپرده هاى 
خود تالش مى کنند، درحالى 

که این تصاویر منتشــر شد ه 
مربوط به یکســال و نیم پیش است 

و به دوره زمانى که بانک پارسیان عاملیت 
رســیدگى به تعهدات تعاونى اعتبارى منحل شده را بر 

عهده داشته است، برمى گردد.

نایب رئیس اتحادیه گوشت ســفید اصفهان با اشاره به 
افزایش هزارو700 تومانى نرخ جوجه از ابتداى امســال 
گفت: به دلیل شیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، شمار 

بسیارى از جوجه ها و مرغ ها در استان معدوم شده است.
محمدعلى فروغى ابرى در پاســخ به اینکه در دى ماه 
سال گذشــته ده میلیون قطعه جوجه ریزى در اصفهان 
انجام شد، چرا اکنون توقف جوجه ریزى در استان داریم؟ 
اظهار داشت: به دلیل شیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در استان اصفهان شمار بسیارى از جوجه ها و مرغ ها در 

استان معدوم شده است.
وى پیرامون اینکه قیمت جوجه چرا به یکباره با افزایش 
بیش از دو برابر روبه رو شــده اســت؟ افزود: دلیل این 
موضوع را نمى دانم؛ باید از دست اندرکاران و جوجه ریزان، 

این مسئله مهم را بپرسید.

نایب رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان با بیان اینکه 
اســتان اصفهان جوجه ریزى ندارد، گفت: این استان به 
دلیل نداشتن دستگاه جوجه کشى، بیشتر جوجه ها را از 

تهران، تبریز و شمال کشور وارد استان مى کند.

وى در پاسخ به اینکه کاهش قیمت جوجه تا چه میزانى 
بر نرخ مرغ تدثیرگذار است، اظهار داشت: چنانچه بهاى 
جوجه یکهزار تومان کاهش یابد، یکهزار و 500 تومان 
بر قیمت مرغ اثرگذار است، البته این موضوع بستگى به 

نرخ نهاده ها هم دارد.
وى با بیان اینکــه طى 50 روز جوجه ریزى در اســتان 
اصفهان نداشــته ایم، گفت: اکنون جوجه ها را از تهران، 
تبریز، اردبیل و شــمال کشور وارد اســتان مى کنیم و 

هزینه هاى سنگینى را هم باید تقبل کنیم.
نایب رئیس اتحادیه گوشــت ســفید اصفهان پیرامون 
اینکه چرا در استان اصفهان جوجه کشى انجام نمى شود، 
افــزود: آب و هــواى اصفهان اجــازه ایــن فعالیت را 
در اســتان نمى دهــد و شــرایط جوى  مناســب براى 

جوجه کشى ندارد.

در نزدیکى چهارســو مقصود محله حسن آباد اصفهان 
بناى قدیمــى امامزاده احمــد(ع) قرار دارد کــه بنا به 
نوشــته مورخین و محققین، مقبره یکى از فرزندان امام 

محمدباقر(ع) است.
به گزارش تســنیم، مســئله اى کــه دربــاره این بنا 
نگران کننده اســت هجوم موریانه هاست که نگرانى را 
حتى براى زیارت کنندگان فراهم کرده اســت. هجوم 
موریانه به این بنا به قدرى بــوده که جداى از خوردگى 
بیشــتر بنا که ســبب سست شــدن آن شــده هر روز 
گوشــه هاى دیگر بنا را مورد هجوم خود قرار داده اند، در 
واقع کل بنا در حال حاضر دچار موریانه زدگى شدید است.

موریانه به این بنا رخنه کرده و نه تنها محوطه امامزاده 
احمد(ع) را مورد هجوم قرار داده است بلکه مقبره دختر 
امیرکبیر نیز از گزنــد آن در امان نمانده اســت. این در 
حالى بوده که سال هاست این بناى تاریخى مورد هجوم 
موریانه ها قرار گرفته است و مسئوالن مربوطه نیز راه حل 

جدى براى این بنا در نظر نگرفته اند.

موریانه هایى که به چشم مى آید
محمدعلى شاه على مســئول هیئت امناى امامزاده در 
این باره به تسنیم گفت: ســال 78 وضعیت خراب تر بود 
االن گل سر سبد امامزاده را مى بینید. پشت بام استحکام 
بخشى شــده و ضریح که تکه پاره و ســوراخ  شده و به 
سرقت رفته بود هفت میلیون تومان هزینه کردیم مرمت 
شد؛ همچنین وضعیت ارسى ناجور بود که با 25 میلیون 

تومان هزینه مرمت شد.
وى با اشــاره به اقداماتى که براى مبارزه با موریانه در 
این بناى تاریخى و مذهبى شــده است بیان کرد: چهار 
مرحله در مقطع هاى زمانى با کپسول هاى ضد موریانه 
داخل دیوارها سمپاشى کردیم اما این کار اساسى نیست 
زیرا ابتدا باید ملکه موریانه از بین برود؛ اگر کف امامزاده 
را ببینید مورچه هاى زرد رنگى هستند در حالى که اینها 
مورچه نیستند بلکه موریانه هســتند؛ آنقدر موریانه زیاد 
شــده که کف حیاط نیز راه مى روند و به چشم مى توانید 
ببینید اگرچه این اقدامات تنها به عنوان مسکن بوده است.

شاه على خاطرنشــان کرد: با دو کارشــناس در تهران 
صحبت کردیم و در بازدیدى که از بنا داشتند گفتند براى 

ریشه کنى موریانه رقم 200 میلیون تومان نیاز است.
مسئول هیئت امناى امامزاده احمد(ع) اظهار داشت: به 
دلیل حمله موریانه، گنبد را سال 86 یکبار به طور کامل 
عوض کردیم چندبار پنجره ها به دلیل موریانه زدگى پودر 
شــد و ریخت، چون قبًال عکس پنجره را داشتم مجدداً 
همان را با طرح قبلى ســاختیم و نصب کردیم؛ اینها را 
میراث و نه اوقــاف خبر دارد و هیچ کــدام به ما کمکى 

نکرده اند.

مشکل آنقدرها هم بزرگ نیست
اما حجت االسالم والمســلمین رضا صادقى مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در گفتگو با تسنیم 
با اشــاره به وضعیت امامزاده احمــد(ع) در اصفهان و 
موریانه هایى که درب هاى این امامزاده را از بین برده اند، 

گفت: چندى پیش، از همین بنا به دلیل همین مسئله اى 
که مطرح شــده بود بازدید داشته ام مسئله به این شدت
 نیســت که در رســانه ها مطــرح شــود. وى افزود: 
مقدارى از پاشــنه درب را قبًال موریانه خورده بود، خود 
هیئت امنا پیگیرى کرد و حل شده، درب ها قدیمى بوده 
اســت و ارزش تاریخى دارد و ما اگر هم بخواهیم کارى 
انجام دهیم باید تحت نظارت میراث فرهنگى هم قرار 

بگیرد. 

قبول داریم امامزاده احمد(ع) موریانه دارد
از ســوى دیگر مدیرکل میراث فرهنگى ، صنایع دستى 
و گردشــگرى اســتان اصفهان نیز حمله موریانه ها به 
بناى تاریخى امامزاده احمــد(ع) را مورد تأیید قرار داد و 
به تسنیم گفت: قبول داریم این بنا موریانه و آسیب هاى 

محیطى دارد و مقبره هاى دیگر را نیز تحت الشعاع داده 
اما در این مورد هرگونه اقدامى براى حفاظت آن باشــد 

انجام مى دهیم.
 وى افزود: با توجه بــه اینکه اوقاف متولــى این بناى 
تاریخى اســت اگر به ما اعالم کند ما آمادگى همکارى 

را داریم.
فریدون اللهیارى بیان کرد: در اصفهــان پنج امامزاده 
داریم که بناى تاریخى داراى ارزش معمارى و ساختارى 

و هنرى دارند و داراى اهمیت هستند. 
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان اظهار داشت: 
سال ها بود که بناى امامزاده احمد(ع) که مقبره آقا نجفى 
و مقبره دختر امیرکبیر هم آنجا قرار دارد دچار مشکالت 
عدیده اى بود، اما وضعیت االن این بنا با پنج سال گذشته 

180 درجه تفاوت کرده اما باز هم جاى کار دارد.

فروریختگى دریچه هاى بنا 
به گفته شاهدان و مردمى که هر روز به این مکان براى 
زیارت مى آیند چندین بار دریچه ها فروریخته که سبب 
هراس و نگرانى مردم شده اســت، ممکن است با روند 
هجوم موریانه ها به این بناى تاریخى، به دلیل سســتى 
بیش ازحد به دلیــل موریانه زدگى هر لحظه بنا بر ســر 
مردم آوار شــود که جداى از خســارت هاى ساختمان 

خسارت هاى جانى نیز در پى دارد.
جداى از این مسئله، نکته دیگرى نیز باید در نظر گرفته 
شود، افرادى که به زیارت مى آیند ممکن است موریانه 
که یک حشره بوده روى پوشاك آنه ا نشسته و به صورت 
ناخودآگاه همان افراد این حشره مخرب را با خود به خانه 
و سایر مکان ها ببرند و این فاجعه اى است که بزرگ تر و 

عمق آن بیشتر مى شود.

ورود 6000 گردشگر 
فرانسوى به کاشان

مسئول کمیته اسـتخراج و پردازش آمار و اطالعات 
کاشـان با بیان اینکـه اهالى 68 کشـور جهـان این 
شهرسـتان را بـراى دیـدن انتخـاب کردنـد، گفت: 
فرانسـوى هـا بـا شـش هـزار گردشـگر، سـهم 
37 درصـدى بیشـترین بازدیـد کننـده را بـه خـود 
اختصـاص دادنـد. علیرضـا عبـدا... زاده در گفتگـو با 
خبرنگاران اظهار داشـت: کشـورهاى فرانسـه، آلمان، 
ایتالیـا و هلند به ترتیـب درصدر آمـار بازدیدکنندگان از 
مکان هاى تاریخى شهرسـتان کاشـان قرار دارند. وى 
افـزود: گردشـگران کشـورهاى اسـپانیا، چیـن، هنگ 
کنـگ، بلژیـک، سـوئیس، انگلیـس و تایلنـد نیـز در

 جایـگاه هـاى بعـدى ورود به شهرسـتان کاشـان قرار 
گرفته اند.

«همبازى همشهرى» 
تا آخر خرداد

جشـنواره «همبـازى همشـهرى» در شـب هـاى 
ماه رمضـان در مناطـق مختلف شـهر اصفهـان در 
حال اجراسـت. به گـزارش روابط عمومى سـازمان 
فرهنگى-تفریحى شـهردارى اصفهـان، به منظور 
پرکردن اوقات فراغت خانواده ها و داشـتن روزهاى 
شـاد و با نشـاط برنامـه «همبـازى همشـهرى» در 
مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان برگزار مى شود. 
این جشنواره با ارائه بازى هاى گروهى شامل جنگا، 
اعصاب سـنج، فوتبالدسـتى و... در قالب یک بسـته 
تفریحى برنامه ریزى شده و میزبان عموم شهروندان 

خواهد بود. 
سـومین دوره جشـنواره «همبازى همشـهرى» در 
تاریـخ هـاى 29، 30 و 31 خردادمـاه بـه ترتیب در 
فرهنگسـراى باران، پارك ترافیک واقع در شهرك 
رسـالت 1 و پـارك مجاور مسـجد جامع بابـوکان از 

ساعت 20 تا 23 برگزار مى شود.

آزادى 273 زندانى 
جرائم مالى غیرعمد

مدیر عامل ستاد دیه اسـتان اصفهان گفت: با کمک 
خّیران اصفهانى از ابتداى ماه مبارك رمضان تاکنون 
زمینـه آزادى 273 زندانـى جرائم مالـى غیرعمد در 
اسـتان فراهم شـده اسـت. ایرج نحـوى درگفتگو با 
تسـنیم اظهار داشـت: در بیسـت و دومین شـب ماه 
مبارك رمضـان دو زندانـى جرائم مالـى غیرعمد با 
کمک خّیران اسـتان اصفهان آزاد شدند و به آغوش 
خانواده هاى خود بازگشـتند. وى افزود: خّیران براى 
آزادى این دو زندانى بیش از 70 میلیون ریال کمک 
کردند و با گذشت شاکیان، این زندانیان از بند رهایى 
یافتند. نحوى گفت: با وجود کمک خّیران و گذشت 
شـاکیان، تاکنون بیـش از 700 زندانـى جرائم مالى 
غیرعمد در زندان هاى استان اصفهان به سر مى برند.

پرواز تا آبادان
 با هواپیماى جدید

مدیـرکل فرودگاه هـاى اسـتان اصفهـان گفـت: با 
خریـدارى هواپیمـاى جدیـد ATR72همـا، پرواز 
در مسـیر آبادان-اصفهان-آبادان از فرودگاه شـهید 
بهشـتى اصفهان با این هواپیما برقرار شـد. حسـن 
امجـدى اظهار داشـت: ایـن هواپیمـا کـه به تازگى 
خریـدارى و وارد کشـور شـده از ایـن پـس در ایـن 
مسـیر از طرف شـرکت هواپیمایى ایران  ایر به پرواز 

در مى آید.
 وى با بیان اینکه پرواز آبـادان- اصفهان- آبادان با 
هواپیماى ATR72 و با ظرفیت 48 نفر از روز جمعه در 
اصفهان انجام شده است، افزود: این پرواز به صورت 
هفتگـى در روزهـاى جمعـه و سه شـنبه در سـاعت 
17و30 دقیقـه خروج مـى یابد و در سـاعت 21و15 

دقیقه برگشت آن انجام مى شود.
مدیرکل فرودگاه هاى اسـتان اصفهان خاطرنشـان 
کرد: هواپیماى ATR72 هما همچنین در مسیرهاى 
تهران - اصفهان - شـیراز و برگشـت این مسیر در 
روزهاى دوشـنبه، و رفت و برگشت مسـیر تهران-
اصفهان-اهـواز در روزهـاى یک شـنبه هـم پرواز 

خواهد داشت.

خطر تخریب گنبد، جدى است

هجوم موریانه ها به بناى تاریخى امامزاده احمد(ع)

هجوم موریانه به این 
بنا به قدرى بوده که 

جداى از خوردگى بیشتر 
بنا که سبب سست 

شدن آن شده هر روز 
گوشه هاى دیگر بنا را 
مورد هجوم خود قرار 
داده اند، در واقع کل 
بنا در حال حاضر دچار 

موریانه زدگى
 شدید است

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى اســتان 
اصفهان اعالم کرد: در راستاى استفاده مؤدیان 
مالیاتــى (صاحبان مشــاغل) از تســهیالت 
ســازمان امور مالیاتــى در خصــوص ارائه 
اظهارنامه هــاى مالیاتى، مؤدیــان مى توانند 
با مراجعــه بــه ادارات امور مالیاتى ســطح 
اســتان نســبت به پیگیرى مراحل دادرسى 
و اخذ برگ قطعــى مالیات ســال 94  اقدام 

نمایند. 
شایان ذکر است با توجه به برنامه ریزى هاى به 
عمل آمده، ادارات امور مالیاتى سطح استان در 
روزهاى پایانى خردادماه سال جارى تا ساعت 

20 پاسخگوى مؤدیان مالیاتى مى باشند. 

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: تعداد 
عمل هاى جراحى در سه بیمارستان ملکى استان در سال 

95 به بیش از 49 هزار و 758 عمل رسید. 
على اعتصام پور افــزود: مدیریت درمــان اصفهان در 
سال گذشته موفق شد با 28 مرکز ملکى مشتمل بر سه 
بیمارستان و 25 درمانگاه عمومى و تخصصى در سطح 
استان،11میلیون و261هزارو821 بیمار سرپایى (اعم از 
ویزیت پزشــکان ، مراجعات داروخانه و سایر واحدها) و 
79هزارو129 بیمار بسترى در بخش درمان مستقیم و 
با چهارهزار و342 مرکز طرف قرارداد در بخش درمان 
غیر مســتقیم26میلیون و826هزار و 149بیمار (اعم از 

نسخ پزشکان و داروخانه و...) را پذیرش و درمان کند.
وى تعداد عمل هاى جراحى در ســه بیمارستان استان 
را بیش از 49هزارو758 عمل اعالم کرد و گفت: از این 
میان21هزار و741 عمل در بیمارستان دکتر شریعتى  و 
18هزار و227 عمل در بیمارستان دکتر غرضى و9هزار 
و790 عمل در بیمارســتان حضرت فاطمه الزهرا (س) 

نجف آباد انجام شده است.
اعتصام پور با بیان اینکه استان اصفهان داراى دومیلیون 
و956هزارو954 نفر بیمه شــده تأمین اجتماعى اصلى 
وتبعى اســت که بیش از 65 درصد جمعیت اســتان را 
تشــکیل مى دهند، افزود: در ســال گذشته،38میلیون 
و87هــزارو970 نفر بــه مراکــز درمانى مســتقیم و 

غیرمستقیم مراجعه کرده اند.

انجام 49 هزار و 700 عمل جراحى در 3 بیمارستان

محکومیت 2  جراح و تعطیلى یک درمانگاه دندانپزشکى

افزایش ساعت پاسخگویى
 به مؤدیان مالیاتى 

افزایش 1700 تومانى نرخ جوجه در اصفهان از ابتداى امسال

تعطیلى شعبه بانک پارسیان اصفهان تکذیب شد
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جمع آورى 349  کودك کار
معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
در ســال 95 مرکز کودکان خیابانى اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان حدود 349 نفر پذیرش داشته است. مرضیه 
فرشاد اظهار داشت: در ســال 95 مرکز کودکان خیابانى 
اداره کل بهزیستى استان اصفهان حدود 349 نفر پذیرش 
داشته است که از این تعداد 78 درصد پسر و 13 درصد آنها 
دختر بودند. وى با بیان اینکه همچنین از بین این 349 نفر، 
40 درصد کودکان ایرانى و 60 درصد اتباع خارجى بودند، 
افزود: تعداد این کودکان در اصفهــان با توجه به اینکه 
کالنشهر است، آنقدر تعداد زیاد نیست، گرچه همه آرزو 

داریم تا این تعداد کم هم وجود نداشته باشد.

چرا گوشت ارمنستان 
به اصفهان نرسید؟

مدیرکل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان درباره 
علت گرانى گوشت قرمز، بیان داشت: هر ساله در اوایل 
فصل بهار و اردیبهشت عشایر دام هاى خود را براى کشتار 
روانه بازار مى کردند اما امسال به دلیل بارش باران این کار 

با تأخیر انجام مى شود. 
على اکبرنجفى تأکید کرد: ما به دنبال واردات گوشــت 
از کشــورهاى آســیاى مرکزى همچون ارمنستان و 
تاجیکســتان به اصفهان هستیم اما متأســفانه به دلیل 
نبود پرواز مستقیم از این کشورها به اصفهان این مسئله با 
مشکل مواجه است. وى گفت: ما از هر فردى که استطاعت 
واردات گوشت گوسفندى دارد حمایت و مجوزات الزم را 

براى واردات این فرآاورده صادر خواهیم کرد.

افزایش تولید ُکلزا در استان
کارشناس دانه  هاى روغنى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان پیش بینى کرد تولید ُکلزا در این استان نسبت به 

سال زراعى گذشته 80 درصد افزایش یابد. 
کیوان بنى  اسدى  اضافه کرد: در سال زراعى جارى 1200 
هکتار از زمین هاى این استان زیر کشت ُکلزا رفت و سطح 
زیر کشت این محصول در استان اصفهان نسبت به سال 
گذشته سه برابر افزایش یافت.  وى تصریح کرد: متأسفانه 
به دلیل ســرمازدگى و وجود علف  هاى هرز پهن برگ، 
حدود 600 هکتار مزارع اســتان اصفهان از چرخه تولید 

کلزا خارج شدند.
 

اجراى طرح جامع حمل و نقل 
در نیمه دوم سال 

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان از اجراى طرح 
جامع حمل و نقل این استان در نیمه دوم امسال خبر داد.

حجت ا... غالمى گفت: این طرح با رویکرد یکپارچگى و 
هماهنگى طرح هاى توسعه و عمران در این خطه در حال 
تهیه است و کار تهیه آن تا شهریور امسال تمام مى شود. 
وى افزود: طرح جامع حمل ونقل استان اصفهان پس از 
تصویب در شــورایعالى معمارى و شهرسازى و شوراى 
حمل و نقل و ترافیک کشور، نیمه دوم امسال در استان 
اصفهان اجرا مى شــود. غالمى اظهار داشت: باتوجه به 
اهمیت یکپارچگى حمل و نقل در استان در طرح یاد شده، 
اتصال سیستم حمل و نقل عمومى درون شهرى و برون 

شهرى مورد توجه قرار گرفته است.

مالیات، ترمز ساخت و ساز 
 رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با اشاره به ماده 
77 قانون مالیات هاى مســتقیم و اخذ 10 درصد مالیات 
از انبوه ســازان گفت: اجراى این قانون در شرایط رکود 
بازار مسکن نتیجه خوبى نخواهد داشت، زیرا ناخواسته

 10 درصد به هزینه هاى ساخت و ساز اضافه مى شود.
رسول جهانگیرى در گفتگو با ایســنا در خصوص اخذ
10 درصد مالیات از انبوه سازان اظهار داشت: در حال حاضر 
این موضوع را هیئت دولت تصویب کرده و قرار اســت 
به زودى اجرایى شود.وى افزود: اگر در حین کار و فعالیت 
براى فردى ارزش افزوده اى ایجاد مى شود، پرداخت مالیات 
آن به نفع دولت است، زیرا باید بناى اقتصاد کشور بر اساس 
دریافت مالیات  گذاشته شــود. اما در حال حاضر دولت 
به صورت یک باره بر ارزش افزوده  بخش ســاخت و ساز
 10 درصد مالیات وضع کرده و این درصد هزینه اى است 
که به مصرف کننده تحمیل مى شود و بخش ساخت و ساز 

را دچار شوك مى کند.

دیدگاه

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
با اجراى طرح «هماى رحمت» داوطلبان جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان از ابتداى ماه مبارك رمضان به یارى 
پنج هزار نیازمند شتافتند.به گزارش روابط عمومى جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان، علیرضا سلیمى اظهار داشت: 
در این مدت هزار و 900 سبد غذایى به ارزش یک میلیارد 
و 900 میلیون ریال در قالب این طرح بین نیازمندان توزیع 
شده است.وى با اشاره به اینکه این سبدهاى غذایى شامل 
اقالمى همچون برنج، روغن، گوشــت، پنیر، حبوبات و 
خرما بود که در نیمه نخست ماه مبارك رمضان توزیع شد، 
افزود: با اجراى طرح «هماى رحمت» در استان نیازمندان، 

محرومان، خانواده هاى زندانیان و بیماران سخت درمانى که 
توان پرداخت هزینه هاى درمانى خود را نداشتند از مزایاى 
آن بهره مند شــدند.معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان به مشارکت خّیران اصفهانى در اجراى این 
طرح اشاره و خاطرنشان کرد: در این طرح داوطلبانه  محور، 
بیش از 800 خّیر داوطلب در سراســر اســتان اصفهان 
همکارى کردند.وى گفت: همــه هزینه هاى این طرح از 
کمک خّیران و داوطلبان تأمین شــده و نه تنها اعتبارى از 
جمعیت هالل احمر هزینه نشــده که بیشتر کارکنان این 
جمعیت هم با پرداخت مبالغى و یا با درخواست کسرمبلغى 

از حقوقشان در این کار خیر شریک شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
طرح حمایت غذایى شــامل افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و سازمان بهزیستى توســط اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعى استان اصفهان اجرا شد.
محســن نیرومند در گفتگو با تســنیم دربــاره مرحله 
نخست طرح حمایت غذایى امســال، ویژه ماه مبارك 
رمضان اظهار داشــت: طرح حمایت غذایى شامل افراد 
تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستى 
است که از سوى کمیته امداد و ســازمان بهزیستى به 

وزارت کار و رفاه اجتماعى اعالم شده است.
وى با اشــاره به میزان ســهمیه هر خانوار بیان کرد: در 

پرونده هاى مســتمرى بگیر، براى خانوار یک نفره مبلغ 
300 هزار ریــال، براى خانوار دو نفــره 600 هزار ریال 
و براى خانوار سه نفره و بیشــتر، صدهزار ریال به ازاى 
هر نفر به دو نفر نخست و تا ســقف یک میلیون و 200 
هزار ریال پرداخت مى شــود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان تصریح کرد: مبلغ این سبد کاال 

براى پرونده هاى موردى 300 هزار ریال است.
وى درباره نوع پرداخت  به مشموالن گفت: این سهمیه 
به صورت ریالى بوده و کارت افراد مشمول، شارژ ریالى 
مى شود و آنها مى توانند نسبت به خرید کاال برحسب نیاز 

خود اقدام کنند.

حمایت غذایى از افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستى  

دستگیرى داوطلبان هالل احمر 
از 5000 خانواده 

رویش- این روزها اصفهان داغدار اســت. داغى 
که هرساله به گونه اى اصفهان را مى سوزاند. این 
روزها اصفهان زاینده رود را از دست داده است. آن 
هم در حالى که روزهاى قبل جریان زاینده رود در 
شهر جارى بود. اما مبحثى که قصد مطرح کردن 
ان را در اینجا داریم موضوعى است که در روزهاى 
پایانى ماه رمضان و خرداد ماه اصفهانى ها را درگیر 

خودش کرده است.
اصفهان در حالى که دیگر زاینــده رود را در خود 
جارى نمى بیند این روزها و دوباره با رسیدن فصل 
گرما با مشــکالتى در زمینه آب آشامیدنى مواجه 
اســت. در حالى که هنوز به طور کامل وارد فصل 
گرما و تابســتان نشــده ایم این روزها مشکالت 
قطعى آب و یا افت فشــار آب در نقــاط مختلف 
اصفهان به چشــم مى خورد. مشکلى که هر چند 
اصفهانى ها به آن عادت کرده بودند اما این اتفاق 
در سال هاى گذشته در روزهاى میانى تابستان رخ 

مى داد و این اتفاق که 2 ماه زودتر از گذشته شاهد 
مشکالتى در زمینه آب آشــامیدنى هستیم شاید 
نشان دهنده این باشــد که اصفهانى ها تابستان 

سختى را پیش رو خواهند داشت.
تابســتان ها عالوه بر این که اصفهان زاینده رود 
را از دســت مى دهد بلکه آب آشــامیدنى مردم 
نیز به تــاراج رفته و مــردم براى اســتفاده از آب 
آشامیدنى به مشقت مى افتند، هر چند که شایعاتى 
پیرامــون وضعیت کیفى آب مصرفــى نیز مطرح

 است.
چه مى شــود که مردم اصفهان همه ساله شاهد 
چنین مشکالتى هســتند ولى هیچ اتفاق مثبتى 
از سوى مسئولین براى حل آن نمى افتد. چرا این 
مشکالت باید تکرار شود. آن طور که به نظر مى 
رسد مردم امسال هم باید طعم افت فشار و قطعى 
آب گاه و بى گاه را بچشند و فکرى براى حل این 

مشکل نشده است.

تابستان نیامده
اصفهان دچار کم آبى شد!

کمیسیون حمایت از سرمایه گذارى،تأمین مالى 
و توســعه روابط خارجى اتاق بازرگانى اصفهان 
با حضور رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان، رئیس اتاق بازرگانى و اعضاى کمیسیون 
در سالن اجتماعات اتاق بازرگانى اصفهان برگزار 

شد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان 
اصفهان در این جلسه گفت: طرح توسعه استان 
اصفهان بــه شــش منطقــه قابل برنامه ریزى 
تقسیم شده است که براى هر شهرستان بر اساس 
منطقه بندى سند توسعه محلى تنظیم شده است.

نعمت ا... اکبرى اظهار داشت: این طرح بر اساس 
مزیت ها و قابلیت هاى هر شهرستان تنظیم شده 

است.
وى بودجه یکهزار میلیارد تومان را متناسب استان 
اصفهان ندانست و اضافه کرد: این عدد در برابر 
استانى که به عنوان  پیشران اقتصاد ایران به شمار 

مى آید، اندك است.
اکبرى با تأکید بر اینکه اگر دولت تا ســال آینده 
نتواند بخــش خصوصــى فعال را بــه صحنه 
سرمایه گذارى بیاورد با بن بست روبه رو مى شود، 
افزود: با اتمسفر موجود در اقتصاد ایران نمى توان 
مســائل داخلى را برطرف کــرد.وى تأکید کرد: 
مسائل اقتصادى با اشــراق و ماوراءالطبیعه حل 

نمى شود. 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان 
اصفهان اصالح نگاه مدیــران را مهمترین گام 
استان در راستاى توسعه بخش خصوصى برشمرد 
و گفت:روند واگذارى به بخش خصوصى پروژه ها 
در استان با موانع ذهنى متعددى روبه رو است که 
حتى در واگذارى یک سالن ورزشى بالاستفاده در 

یک روستاى کم جمعیت مشاهده مى شود.
اکبــرى در ادامــه تأکید کــرد: بــراى جذب 
ســرمایه گذارى خارجــى ابتــدا بایــد انگیزه 
ســرمایه گذاران داخلى را دوچندان ســازیم تا 
سرمایه گذارى خارجى تشویق به سرمایه گذارى 

شود.
وى اضافه کرد: توسعه بخش خصوصى بایستى 
هدف و رویکرد استان باشد و صدر تا ذیل مدیران 
دولتى بایستى پیرو این سیاست باشند تا بتوانیم 

مسائل اقتصادى استان را برطرف کنیم.

مسائل اقتصادى با 
ماوراء الطبیعه حل نمى شود

4 چالــش پیــش روى اســتان اصفهان در جلســه 
شــوراى هماهنگى مدیریت بحران اســتان اصفهان 
با حضــور اســتاندار و مقامات مربوطه مورد بررســى

 قــرار گرفــت. در ایــن جلســه رســول زرگرپــور 
دســتورات الزم به منظور مقابله با ایــن چالش ها را 

صادر کرد.

چالش اول: تب کریمه 
اســتاندار اصفهان دربــاره این چالش اســتانى گفت: 
آزمایش هاى طبى نشــان مى دهد تاکنون چهار نفر در 
استان به بیمارى تب کریمه کنگو مبتال شده اند که یک 

نفر فوت کرده است. 
رسول زرگرپور با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص 
وضعیت بیمارى تب کریمه کنگــو در اصفهان اظهار 
داشت: بر اســاس آمار در طول 50 ســال گذشته این 
بیمارى وجود داشته است و هرسال بخش هاى مختلفى 
را درگیر مى کند. وى اظهار داشــت: بــه مجردى که 
این بیمارى در کشــور گزارش شد بخش هاى مختلف 
مدیریت بحران اســتاندارى، دامپزشــکى، بهداشت و 
دیگر دستگاه هاى مرتبط سلســله اقدامات مقابله اى 

خود را شروع کردند.
اســتاندار اصفهان به آمار مبتالیان در استان اصفهان 
اشــاره کرد و افزود: علیرغم آمار ضد و نقیضى که در 
شبکه هاى مجازى عنوان شد، آزمایش هاى طبى نشان 
مى دهد تا کنون چهار نفر در استان به این بیمارى مبتال 

شده اند که یک نفر فوت کرده است.
وى بر اقدامات الزم براى پیشــگیرى مــداوم از این 
بیمارى تأکید کــرد و افزود: جهاد کشــاورزى باید با 
محوریت دفتر امور روستایى استاندارى و با یک برنامه 
زمانبندى شــده حداکثر طى ســه ماه آینده نسبت به 
ســیمان کارى تمامى جایگاه هاى دام سنتى روستایى 

اقدام کند.
زرگرپور گفــت: وجود تجهیزات پیش ســرد به میزان 
زیادى در کاهش بیمارى و انتقال آن به انسان تأثیرگذار 
است و باید طى دوماه آینده 20 کشتارگاه استان که این 
تجهیزات را در اختیار ندارند با هماهنگى شهردارى ها 

مجهز شوند.

چالش دوم: آنفلوآنزاى مرغى 
اســتاندار اصفهان در ادامه به گزارش ارائه شــده در 

خصوص وضعیــت بیمــارى آنفلوآنــزاى مرغى در 
اصفهان اشــاره کرد و افزود: بر اســاس آخرین آمار از 
ابتداى اردیبهشــت ماه تاکنــون هیچگونه موردى از 
این بیمارى گزارش نشــده و به نوعــى تحت کنترل 
است. زرگرپور افزود: خوشــبختانه با اقدامات صورت 
گرفته این بیمارى که مى توانســت خســارات و ابعاد 
بزرگى داشته باشد به خوبى کنترل شد و از 24 میلیون 
قطعه مرغ در اســتان تنها ســه میلیون معدوم شد که 
این اقدامات قابل قدردانى اســت. وى با بیان اینکه در 
برخى از استان هاى مجاور همچنان این بیمارى فعال
 اســت، گفت: روند مقابله با این بیمارى باید همچنان 
ادامه داشــته باشــد و کارگروه مقابله بــا آنفلوآنزاى
فوق حــاد پرنــدگان نیز بــه فعالیــت خــود ادامه

دهد.
زرگرپور اضافه کرد: پرنــدگان مهاجر، انتقال پرندگان 
از اســتان هاى دیگر و مراکز فروش غیرمجاز پرندگان 

از منابع مهــم انتقال ایــن بیمارى مى باشــند که در 
خصوص انتقال پرندگان از اســتان هاى دیگر نیروى 
انتظامى باید کنترل الزم را داشته باشد و با قوت ادامه 

دهد.
اســتاندار اصفهان به مراکز فروش غیرمجاز پرندگان 
اشــاره کرد و افزود: ســاماندهى مراکز عرضه و توزیع 
پرندگان در ســطح شــهر باید مورد توجه قرار گیرد و 
اتحادیه و اتاق اصناف و شهردارى موظف هستند محل 
مناســبى را براى تمرکز این مراکز در نظر بگیرند. وى 
تأخیر در این رابطه را جایز ندانسته و بر مسئولیت اصلى 

شهردارى اصفهان تأکید کرد.

چالش سوم: آب
اســتاندار به گزارش آب و فاضالب استان در خصوص 
منابع و مصارف منابع آبى استان اشاره کرد و افزود: آب 
و فاضالب باید بسته پیشنهادى اضطرارى خود را براى 

کنترل مصرف آب در تابستان آماده کند تا در جلسه آتى 
مورد بررسى قرار گیرد گر چه این بسته بایستى حداقل 
شش ماه پیش ارائه مى شد، به  هر حال تأمین آب شرب 

شهروندان بایستى با جدیت پیگیرى شود.

چالش چهارم: برق
در ادامــه جلســه، شــرکت بــرق منطقــه اصفهان 
گزارشى از روند تأمین برق اســتان در شرایط اوج بار 
مصرف تابستان ارائه کرد و اســتاندار اصفهان در این 
خصوص اظهار داشــت: دســتگاه هاى دولتى موظف 
هســتند ژنراتورهاى اضطرارى خود را بــراى تأمین 
مصرف برق در ســاعات اوج مصرف مورد اســتفاده 
قرار دهند. وى افزود: هماهنگى که با صنایع در خصوص 
کاهش مصرف برق در طول تابستان صورت گرفته است 
وباید تفاهمات الزم با دســتگاه هاى دولتى نیز صورت 

گیرد تا صرفه جویى را در مصرف برق داشته باشند.

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى اصفهان گفت: به دنبــال اجراى برنامه هاى بیابان زدایى در 
اصفهان 42 هزار واحد مسکونى در 20 شهر و 216 روستا از خطر مدفون شدن، مصون ماند.

حسینعلى نریمانى در گفتگو با مهر 
با اشاره به اینکه 30 درصد و معادل 
ســه میلیون و 200 هزار هکتار از 
مساحت استان اصفهان را بیابان ها 
تشــکیل مى دهند، اظهار داشت: 
آخرین بــرآورد صــورت گرفته 
در خصوص توســعه بیابان ها در 
استان اصفهان سال 89 انجام شد 
و این در حالى است که باید توجه 
داشته باشــیم با توجه به اقدامات 
صورت گرفته شاهد افزایش سطح 

بیابان ها در استان اصفهان نبودیم.
وى با تأکید بر اینکه در سال هاى اخیر و به دلیل عوامل انسانى و تغییرات اقلیمى شدت بیابان زایى افزایش 
یافته است، افزود: باید توجه داشته باشیم در استان اصفهان در یک میلیون و 92 هزار هکتار از مساحت بیابانى 
کانون بحرانى فرســایش بادى وجود دارد که مدیریت و کنترل این کانون ها در دستور کار اداره کل منابع 

طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان قرار دارد.
رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه کانون هاى 
فرسایش بادى منجر به خسارت هاى زیست محیطى و اقتصادى در محیط هاى اطرافشان مى شود، ابراز 
داشت: در این راستا یادآور مى شوم که 16 کانون بحرانى فرســایش بادى در هشت شهرستان اصفهان، 
آران و بیدگل، خور و بیابانک، نایین، اردستان، نطنز، کاشان و برخوار وجود دارد که از سال 49 فعالیت هاى 

بیابان زدایى، در این بخش انجام شده است.
وى با اشاره به اینکه طى 47 سال گذشته با اقدامات صورت گرفته 305 هزار هکتار از کانون هاى بحران 
فرسایش بادى در استان اصفهان تثبیت شده است، اضافه کرد: در حال حاضر نیز بخش زیادى از فعالیت هاى 
بیابان زدایى در استان اصفهان در شهرستان هاى اصفهان، نایین، برخوار و آران و بیدگل متمرکز شده است.

نریمانى با اشاره به اینکه فعالیت هاى کانون هاى بحران فرسایش بادى منجر به مهاجرت ساکنان، ایجاد 
مشکالت تردد، تهدید کننده مزارع کشــاورزى و مدفون شدن منازل مســکونى مى شود، تصریح کرد:

 بر این اساس با فعالیت هاى صورت گرفته در استان در حوزه ساماندهى کانون هاى بحرانى فرسایش بادى 
در هشت شهرستان استان 730 کیلومتر جاده ترانزیتى از خسارت مصون ماند.

کمبود آب و برق و آخرین وضعیت بیمارى هاى تب کریمه و آنفلوآنزاى مرغى با حضور استاندار  بررسى شد

4 چالش روى میز شوراى مدیریت بحران

 42 هزار خانه در اصفهان
 از خطر مدفون شدن، مصون ماند

در حالى که اســتاندار اصفهان در نشست 
خبرى خود بعد از برگــزارى انتخابات 29 
اردیبهشت ماه در اصفهان خبر از برگزارى 
در نهایت صحت و ســالمت این انتخابات 
داد اما شــنیده ها حاکى از اعتراض برخى 
اعضاى فعلى شوراى شهر اصفهان به نتایج 
انتخابات شــوراى پنجم اســت که ممکن 
است در صورت ترتیب اثر، نتایج انتخابات 
در اصفهــان تغییر کند. یک منبــع آگاه در 
گفتگو با تابناك این اعتراضات را تأیید کرد 
و از بررسى نهایى آن خبر داد. او از اعتراض 
چند تن از اعضاى اصولگراى شوراى چهارم 
اصفهان به نتایج دوره پنجم خبر داد و گفت: 
هنوز مشــخص نیســت که اعتراض آنها، 

تغییرى را در نتایج نهایى ایجاد کند یا خیر.
وى همچنین در خصوص صحت انتخابات 
شوراى شهر اصفهان که تاکنون اعالم نشده 
است نیز اظهار داشت: ما تا پایان خردادماه 
فرصت داریم که صحت نتایج انتخابات در 
اصفهان را اعالم کنیم و قطعاً تا آن زمان این 

کار را خواهیم کرد.
روز شنبه نیز عدنان زادهوش در نطق پیش 
از دستور خود در صحن علنى شوراى شهر 
گفت: اعضاى شــوراى اســالمى استان 
اصفهان  از نحوه و نتیجه انتخابات در شهرها 
و روستاهاى اصفهان شاکى بودند و از اینکه 
تخلفات و عدم نظارت صحیح و دقیق و عدم 
رعایــت قوانین انتخابات مــورد توجه قرار 

نگرفته است اعتراض خود را اعالم کردند.

ترکیب 
منتخبان شوراى پنجم 

در اصفهان تغییر
 مى کند؟!
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ابالغ راى
دادنامه شوراى حل اختالف شعبه پنجم کالسه پرونده: شــماره دادنامه:160-96/02/07 مرجع رسیدگى 
کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى ســفرى به نشــانى:صالح آباد-بلوار 
منتظرى جنوبى-کوى سلیمان عباسى پ2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد-خ امام کوى 
ارشاد-مقابل حسینیه ارشاد-کوى موحدى مجتمع ارشاد. خوانده:على حسین سحاب احمدفیضى به نشانى 
مجهول المکان به خواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا حل اختالف درخصوص دعوى آقاى مجتبى سفرى بوکالت آقاى 
مجتبى حقیقى بطرفیت آقاى على حسین سحاب احمد فیضى بخواسته صدورحکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهارده میلیون و پانصدهزار تومان بابت صدور پنج فقره چک بشــماره هاى 621970 مورخ 
94/11/30 و 185423 مــورخ 94/11/30 و 870460 مــورخ 94/11/25 و 870455 مورخ 94/11/30 و 
870453 مورخ 94/12/25 به انضمام هزینه هاى دادرســى و تاخیرتادیه و حق الوکالــه وکیل. نظربه بقاء 
اصول و مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده على 
رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن یــا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به 
صحت تلقى و مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهــارده میلیون و پانصد هزار تومان بابت 
اصل خواسته و مبلغ دویست و هجده هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ هاى 
سررســید 94/11/30 و 94/11/30 و 94/01/25 و 94/11/30 و 94/12/25 و حــق الوکالــه وکیل درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین 
شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4771 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/1083
حصر وراثت

معصومه رحیمى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 442 بـه شـرح دادخواست به کالسه 192/96 ش 2  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین ابراهیمى بشناسنامه 
110 در تاریخ 94/7/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- ســمیه ابراهیمى به ش.ش 38،  2- فاطمه ابراهیمى به ش.ش 5750079732،  3- مرضیه ابراهیمى 
به ش.ش 91،  4- ســمیرا ابراهیمى به ش.ش 189،  5- آرزو ابراهیمى بــه ش.ش 755 (دختران متوفى) 
6- معصومه رحیمى به ش.ش 442 فرزند حسن (همســر دائمى متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37 ناظمى هرندى قاضى 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/3/1086
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002141000116/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9500273 شــماره ابالغیه: 
139605102141000122 بدینوسیله به بدهکار پرونده اجرایى آقاى ایرج تجلى فرزند سیف اله بشناسنامه 
1199 صادره خوزستان داراى کدملى 1817039059 و کدپستى 831381516 به نشانى شاهین شهر خانه 
کارگر خیابان مهارت جنوبى فرعى 3 غربى اعالم میگردد برابر گزارش مامور مربوطه ابالغ آدرس متن سند 
شناسایى نگردیده ابالغ میگردد که برابر ســند رهنى 12726 مورخ 93/4/30 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى 
408 شاهین شهر بستانکار بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر مبادرت به صدور اجراییه به کالسه فوق را 
نموده که برابر آن مبلغ 1,600,000,000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 503,368,480 ریال بابت سود و مبلغ 
470,199,977 بابت جرایم تاخیر جمعاً به مبلغ 2,573,568,457 ریال تا تاریخ 95/7/15 و از تاریخ 95/7/16 
روزانه مبلغ 2,044,942 ریال جریمه به کل طلب بانک اضافه میشود بدهکار مى باشید که تا روز تسویه حساب 
نیز طبق مفاد سند رهنى به آن اضافه میگردد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب فقط 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهى در روزنامه اجرائیه 
ابالغ شده محسوب مى گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 
و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت به بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد 
وثیقه شش دانگ پالك هاى 60079 و 69882 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و قطعیت 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى و با برگزارى مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
دولتى اقدام خواهد شد و جزء آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 553 سلطانیان مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/3/1142
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002141000161/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9500397 شــماره ابالغیه: 
139605102141000116 بدینوسیله به بدهکار پرونده اجرایى خانم شوکت کیانى دسفاردى فرزند قربانعلى 
بشناسنامه 981 صادره اردل داراى کدملى 4689271607 به نشانى شاهین شهر خیابان عطار مابین فرعى 8 و 9 
شرقى اعالم میگردد برابر گزارش مامور مربوطه ابالغ آدرس متن سند شناسایى نگردیده  ابالغ میگردد که برابر 
سند رهنى 10974 مورخ 1392/09/17 تنظمى در دفتر اسناد رسمى 226 شاهین شهر بستانکار بانک مسکن 
شعبه عطار شاهین شهر مبادرت به صدور اجراییه به کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 400/000/000 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 576/338/522 ریال بابت سود و مبلغ 15/381/514 ریال بابت جرایم تاخیر تا تاریخ 
95/08/11 جمعا به مبلغ 991/720/036 ریال تا تاریــخ 1395/08/11 و از آن به بعد روزانه مبلغ 596/651 
ریال جریمه به مبلغ کل اضافه میشود بدهکار مى باشید که تا روز تسویه حساب نیز طبق مفاد سند رهنى به آن 
اضافه میگردد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی مراتب فقط در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهى در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب مى گردد 
چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 34  اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت 
به بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه شش دانگ پالك 40273 
فرعى از 301  اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و قطعیت حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى 
و با برگزارى مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد شد و جزء آگهى مزایده آگهى 

دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 552  مسئول واحد اجراي اسناد رسمی شاهین شهر/3/1143
ابالغ راي

شماره و تاریخ دادنامه: 14- 96/1/20 خواهان: آقاى مهرداد کرد زنگنه به نشانى: شاهین شهر پاساژ ملت فاز 
دوم واحد 108 و 109، خوانده: خانم توران ضرغامى به نشــانى: شاهین شهر هشت بهشت فرعى 10 پالك 
121، خواسته: مطالبه مبلغ بیســت و نه میلیون ریال 29/000/000 ریال بابت 5 سفته به شماره 560925- 
560931- 172184- 172183- 842350 و هزینه دادرسى 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 به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا 
ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید. راي شورا: در خصوص دادخواست آقاى مهرداد 
کرد زنگنه به طرفیت خانم توران ضرغامى به خواسته مطالبه بابت اصل خواسته به مبلغ بیست و نه میلیون ریال 
29/000/000 ریال استناد پنج فقره سفته به شماره 842350- 560925- 560931- 172184- 172183 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 باینکه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته 
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 بیست و نه میلیون ریال 29/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون 
و یکصد و سى و هفت هزار و پانصد ریال 1/137/500 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 90/000 نود هزار 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 باشد. م الف: 557   اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1144
ابالغ راي

شماره پرونده: 106/95 ش 11 ح  شماره دادنامه: 162- 95/12/25 ، خواهان: زهرا رمضانى جمکردانى فرزند 
عباس به نشانى : شاهین شهر خ فردوسى پاســاژ ملت طبقه دوم فاز دوم موبایل آرمان، خوانده: سید روح اله 
طاهرى قهفرخى فرزند آقامیرزا  به نشــانى: مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه چک. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل  قانونى در وقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر و ارائه 
نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى 
شورا: در خصوص دادخواست  زهرا رمضانى جمگردانى به طرفیت سید روح اله قهفرخى به خواسته مطالبه مبلغ 
(دو میلیون و پنج هزار تومان) بیست میلیون و پنجاه هزار ریال به استناد یک فقره چک به شماره (639534) 
عهده بانک پاسارگاد شعبه حکیم نظامى اصفهان و مطالبه مطلق هزینه دادرسى و تاخیر تادیه، نظر به اینکه 
خوانده على رقم ابالغ قانونى اخطاریه و ضمائم دادخواست در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت 
دین یا برائت ضمه خویش ارائه ننموده است شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عناست به گواهى 
عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص 
داده و مستندا به مواد 198، 515، 519، 522، قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313، و 314 ناظر به ماده 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه  تبصره مذکور مصوبه سال 
77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
(بیست میلیون و پنجاه هزار ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ (دویست و هشتاد  و یک هزار) بابت هزینه 
دادرسى و مبلغ 95/000 ریال –نود و پنج هزار ریال – بابت هزینه الصاق تمبر و ضمائم دادخواست خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ( 2/ 10 /92 ) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمى از سوى یانک 
جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد در خواهان صادر و اعال م مینماید. راي صادره 
غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر میباشد. م الف: 555  طباطبایى قاضى شعبه یازدهم  حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/3/1145 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973759200174 شــماره پرونده: 9509983759201076 شــماره بایگانی شعبه: 
951093 خواهان: آقاى رمضانعلى یزدانى  فرزند عباسعلى به نشانى: اصفهان-برخوارو میمه- مرکزى-شاهین 
شهر- گز برخوار خ فردوسى ك شهید حســن آخوندى پ 9 ،  خواندگان: 1- آقاى علیرضا یزدانى به نشانى 
شاهین شهر خ ژاندارمرى پ140 جنوبى  2- خانم سولماز واحدیان فرزند شکراله 3-آقاى محمد على واحدیان 
4- خانم سونیا واحدیان همگى به نشانى مجهول المکان ، خواســته : الزام به تنظیم سند رسمى ملک ، رأى 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى رمضانعلى یزدانى  فرزند عباسعلى  به طرفیت  1-محمد على 2- سونیا 
3-سولماز شهرت همگى واحدیان فرزند شکور 4- علیرضا یزدانى فرزند عباسعلى به خواسته تقاضاى صدور 
حکم مبنى بر الزام خواندگان به انتقال قطعى ششدانگ پالك ثبتى 301/12882 واقع در بخش 16 حوزه ثبت 
اصفهان بدین توضیح از سوى خواهان: به موجب وکالت نامه ى شماره 13170 مورخ 1381/11/15 تنظیمى در 
دفترخانه شماره 80 شاهین شهر شش دانگ پالك ثبتى 301/12882 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان از 
سوى مرحوم شکور واحدیان به آقاى حسن متقى زاده منتقل و مطابق سند شماره 13232 مورخ 1381/11/20 
وکالت به آقاى علیرضا یزدانى تفویض میگردد و از   طرفى مطابق رونوشت مبایعه نامه ى مورخ 81/11/15 
با عقد بیع پالك ثبتى مذکور به نامبرده منتقل میگردد و نهایتا آقاى علیرضا یزدانى مطابق ظهر قرارداد فوق 
الذکر آنرا به خواهان انتقال میدهد. و خوانده ردیف چهارم نیز با حضور در جلسه رسیدگى نسبت به وقوع بیع 
فى ما بین خویش و خواهان اذعان و اقرار نموده است على هذا دادگاه با توجه به رونوشت مصدق استشهادیه 
پیوست دادخواست که به موجب آن وارث مرحوم شکور واحدیان خواندگان ردیف اول تا سوم معرفى شده اند 
و در عرف معموال وکالت نامه با اختیارات تام بعد از انتقال مورد معامله با یکى از عقود تنظیم میگردد و تعویض 
وکالت و تنظیم مبایعه نامه بعد از آن و تصرف مالکانه خواهان در ملک تحت پالك ثبتى موضوع دعوى موید 
این موضوع و دلیل به مالکیت نامبرده میباشد. و از طرفى خواندگان ردیف اول تا سوم در دادگاه حضوط پیدا 
ننموده اند و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اند لذا دادگاه با مالحظه پاســخ استعالم ثبتى به 
شــماره 103/95/3377/26 مورخ 95/10/27 که مالک پالك ثبتى موضوع دعوى مرحوم شکور واحدیان 
اعالم شده دعوى خواهان را حمل بر صحت تلقى و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 
قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خواندگان ردیف اول تا سوم به 
حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال ششدانگ پالك ثبتى 301/12882 واقع در بخش 16 حوزه ثبت 
اصفهان به نام خواهان صادر و اعالم میگردد و اما در خصوص دعوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم 
آقاى علیرضا یزدانى دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق اســتعالم ثبتى مالک مرحوم شکور 
واحدیان اعالم گردیده لذا دعوى مطروحه متوجه نامبرده نبوده و مستندا به بند 4 از ماده 84 و ماده 89 قانون 
آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مینماید و  رأى 
صادره درقسمت اول غیابى  و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف 
همین مدت و همچنین نسبت قسمت به دوم راى  قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 559  اسالمیان رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و 

میمه/3/1146

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/96/1004/26- 95/3/21 خانم اعظم نظرى فرزند محمدرضا باستناد یکبرگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره  656141  را که به میزان ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 301/55925 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در ص354 دفتر 774 
ذیل ثبت 173324  بنام اعظم نظرى فرزند محمدرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 183301 
مورخ 92/2/18 دفترخانه 33 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  قرار داشته و 
نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 516 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/3/1147
فقدان سند مالکیت

شماره:  103/96/1006/26- 95/3/21 خانم گل بهار حاتمى غریب وند باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت 
و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره  970001 ب/93 را که به میزان ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 301/68298 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 528 دفتر 
747   به نام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردید و به موجب سند قطعى192620مورخ 1393/12/13 دفترخانه 
33 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده و به موجب سند شماره 181892مورخ 
1391/10/28 دفترخانه 33 شاهین شهر در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى قرار داشته و سابقه بازداشت هم ندارد 
و و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف:571  صیادى صومعه رئیس ثبت اسناد و امالك 

واحد شاهین شهر/3/1148
دعوت به افراز 

شماره: 103/96/1010/26- 95/5/31 احتراماً نظر به اینکه خواهان آقاى حسن حکیمیان فرزند قلى دادخواستى 
مبنى بر افراز مقدار 7 سهم از دو هزار سهم ششدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت و در دو قطعه به آدرس 
پشت بند حافظ شمالى نموده که از سوى هیات امنا حافظ شمالى براى نامبرده قطعات شماره 340 و 2 منظور نموده 
که به علت معلوم نبودن اقامتگاه سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است، لذا باستناد ماده 9 آئین نامه 
قانون افراز و فروش امالك مشاع بشرح لیست ذیل اعالم مى دارد: خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز 
جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، 
على کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى 
جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، 
هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى 
خوزستانى، کشور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشــک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، 
اسماعیل بیدرام، افسر 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 جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله  
حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، 
عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى 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، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، 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 نقاشى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، 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 مرادیان، 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 شیانى، 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 عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید 
عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى و ملک السادات نژاد حسینى 
وصریقه حکیمیان و علیرضا حکیمیان و حسین کاظمى و مبالد باقرى گورتانى و حبیب صدیقى و مهدى مرادمند 
جزى و مهدى هادیان 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 ششــدانگ پالك 301/43 واقع در پشت بند حافظ شمالى بخش 
16 ثبت اصفهان در تاریخ 96/4/17 راس ساعت 9 صبح صورت مى پذیرد لذا در محل حضور بهم رسانید و متذکر 
مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم میدارد عدم 
حضور شرکاء و مالکین مشاعى مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد بود، این آگهى وفق 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 استناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى وحئدت رویه شماره 
3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشور مراتب مزبور، توسط نمایندگان به واحد ثبتى محل وقوع 
ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى محل وقوع ملک صادر شود این آگهى صرفاً در یک نوبت منتشر 

مى گردد. م الف: 573  صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/1149
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973640701535 شماره پرونده: 9509983640700421 شماره بایگانی شعبه: 950432 
خواهان: آقاى محمد صادقیان فرزند حسنعلى به نشانى اصفهان خیابان رودکى مدرسه محسنیه سرایدار، خوانده: 
آقاى محمدرضا رحیمى فرزند صفقلى به نشانى زرین شهر خیابان امام شمالى بن بست الله پالك50، خواسته : الزام 
به فک پالك خودرو، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان آقاى محمد صادقیان به والیت قهرى ازسجاد 
صادقیان به طرفیت خوانده آقاى محمدرضا رحیمى فرزند صفقلى مبنى بر فک پالك به شماره انتظامى 53-234 و 
38 که به نام سجاد صادقیان خواهان مى باشد و بر سوارى پیکان الصاق مى باشد به انضمام خسارت دادرسى دادگاه 
با بررسى محتویات پرونده، از توجه به اینکه بر اساس پاسخ استعالم از پلیس راهور پالك مذکور به نام مولى علیه 
خواهان است ولیکن پس از فروش خودرو پالك آن فک نگردیده است و پالك خودرو قایم به شخص است از این 
روى دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و با استناد ماده 198  از قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 29  از 
قانون رسیدگى به تخلفات رانندگان مصوب 1390 حکم به فک زوج پالك انتظامى 53-234 و 38 که بنام خواهان 
مى باشد و پرداخت هزینه دادرسى در حق خواهان را صادر مى کند. راى دادگاه غیابى است و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این مرجع و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
درمحاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 322  قاسمى دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/1151 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى رحیم ناشورى دادخواستى به مبلغ انتقال سند اتومبیل 
پیکان بطرفیت آقاى هاشم شهنى زند که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 98/96 در شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 96/5/2 ساعت 4/30 بعدازظهر در جلسه شورا 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 320 شعبه هشتم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/1152
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103640702502 شماره پرونده: 9609983640700091 شماره بایگانی شعبه: 960092 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى احمد دادور خواهان حیدر رنجبر دادخواستی به طرفیت خوانده احمد دادور به 
خواسته فک پالك خودرو به تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9609983640700091 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/4/31 و ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 336 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان(زرین شهر)/3/1153
ابالغ

شماره: 111/84 ح 3- 96/3/13 نظر به اینکه شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان نسبت به دادنامه شماره 513 
مورخه 86/4/7 صادره از شعبه ســوم حقوقى دادگسترى زرین شــهر اعتراض نموده است و تجدیدنظرخوانده 
شرکت mmc با مدیریت و نمایندگى آقاى شهباز خمریان پور مجهول المکان میباشد فلذا مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار چاپ تا تجدیدنظرخوانده ظرف مهلت ده روز پس از نشر آگهى نسبت به گرفتن ضمائم 
و نسخه دوم دادخواست از دفتر دادگاه نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید. م الف: 326 شعبه سوم حقوقى دادگسترى 

زرین شهر/3/1154
احضار

شماره: 952636- 1396/3/8 آگهى احضار متهم بدینوسیله به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى به حفیظ اله محمدى فرزند نبى مجهول المکان که متهم به ترك انفاق و تهدید 
مى باشد ابالغ مى گردد که در ساعت 9 مورخ 1396/6/1 در شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به 
اتهام خود حاضر گردد نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 345 عرب سعیدى دادرس 

دادگاه عمومى باغبهادران/3/1155
حصر وراثت

قدیر کرمى ورنامخواستى داراي شناسنامه شماره 92 به شرح دادخواست به کالسه 129/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن کرمى ورنامخواستى به شناسنامه 26 در تاریخ 
1396/3/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اقدس کرمى 
ورنامخواستى فرزند نادعلى ش.ش 75 ت.ت 1336 صادره از لنجان(مادر متوفى) 2- قدیر کرمى ورنامخواستى 
فرزند محمد ش.ش 92 ت.ت 1325 صادره از لنجان(پدر متوفى) 3- محمدحســین کرمى ورنامخواستى فرزند 
محسن ش.ش 1160434832 ت.ت 1381 صادره از لنجان(پسر متوفى) 4- فاطمه صبورى فرد فرزند ماشاء اله 
ش.ش 300 ت.ت 1360 صادره از لنجان(همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 339 توانگر رئیس 

شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف لنجان/3/1156
احضار

شماره: 941049- 1396/3/8 آگهى احضار متهم بدینوسیله به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى به حیدر نوروزى فرزند غالمحسین مجهول المکان که متهم به سرقت مى باشد 
ابالغ مى گردد که در ساعت 11/30 مورخ 1396/6/22 در شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به 
اتهام خود حاضر گردد نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 344 عرب سعیدى دادرس 

دادگاه عمومى باغبهادران/3/1157
مزایده

شماره درخواســت: 9610463742200005 شــماره پرونده: 9109980352400619 شماره بایگانى شعبه: 
920107  نظر به اینکه در پرونده کالســه 920107 و به موجب نیابت واصله به شماره 910582 صادره از شعبه 
24 حقوقى دادگسترى شهرستان اصفهان محکوم علیه امید محمدى کرد عبدالهى فرزند جمشید به پرداخت مبلغ 
5/867/173/489 ریال در حق بانک ســینا و مبلغ 142/500/000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت محکوم گردیده است و نظر به اینکه در این خصوص یک قطعه زمین به پالك ثبتى به شماره 1393 فرعى 

694/1 اصلى بخش 9 متعلق به آقاى امید محمدى کرد عبدالهى توقیف گردیده که مشخصات آن طبق نظر هیات 
کارشناس به شرح ذیل مى باشد: ملک موصوف یک قطعه زمین مى باشــد که در خیابان پوریاى ولى، روبروى 
ورزشگاه جنب مجتمع مسکونى جام 2 واقع مى باشــد پالك مذکور دوبر، یکى از شمال که خیابان پوریاى ولى 
روبروى ورزشگاه و از جنوب به کوچه 8 مترى راه دارد . پالك مذکور خاکبردارى و داراى یک فنداسیون (میلگرد دو 
بتون) و چندین ستون در حال تخریب و قابل بارگزارى روى آن ها نمى باشد و حتما باید تقویت شود و به مساحت 250 
متر مربع مى باشد این ملک طبق اقرار نامه شماره 91/20899213 مورخ 91/10/19 از طرف آقاى رجبعلى مختارى 
کرچگانى به مالکیت آقاى امید محمدى کرد عبدالهى در آمده است ارزش این ملک طبق نظر هیئت کارشناسى 
1/750/000/000 ریال معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان مى باشد که همین قیمت پایه مزایده مى باشد.
این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک فوق جلسه مزایده اى در تاریخ نوزدهم تیرماه سال 96 برابر 1396/4/19 
راس ساعت 9 صبح برگزار نماید طالبین مى توانند سه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از ملک مذکور به 
این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از مزایده 
باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. 

م الف: 338   اجراي احکام مدنى دادگسترى بخش باغ بهادران/ 3/1158
حصر وراثت

آقاى محسن حقیقى فرزند سهراب به شناسنامه شماره 368  به شرح دادخواست مطروحه به کالسه96/209 این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت عظیمى به شماره شناسنامه 8 
به تاریخ 93/06/23 بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى ذیل: 1- سهراب 
حقیقى فرزند شکر اهللا به شماره شناسنامه/ملى 25 نسبت به متوفى همسر، 2- ایران حقیقى فرزند سهراب به شماره 
شناسنامه/ ملى 38 نسبت به متوفى فرزند، 3- حسین حقیقى فرزند سهراب به شماره شناسنامه/ملى 101 نسبت به 
متوفى فرزند 4- امیر مجاهد حقیقى فرزند سهراب به شماره شناسنامه/ ملى 36 نسبت به متوفى فرزند5- محسن 
حقیقى فرزند سهراب به شماره شناسنامه/ ملى 368 نسبت به متوفى فرزند 6- على حقیقى فرزند سهراب به شماره 
شناسنامه/ ملى 106 نسبت به متوفى فرزند 7- سرافراز حقیقى فرزند سهراب به شماره شناسنامه/ ملى 75 نسبت 
به متوفى فرزند8- حسنعلى حقیقى فرزند سهراب به شماره شناسنامه/ ملى74  نسبت به متوفى فرزند 9- شهناز 
حقیقى فرزند سهراب به شماره شناسنامه/ ملى 50 نسبت به متوفى فرزند 10- توران حقیقى فرزند سهراب به شماره 
شناسنامه/ ملى 106 نسبت به متوفى فرزند 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:  96/183  علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه/3/1161
حصر وراثت

نجاتعلى جعفرى اراضى فرزند حسنعلى به شناسنامه شــماره 2 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه96-176 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا اسماعیلى اراضى – فرزند 
: رمضان ، به شماره شناسنامه 204 در تاریخ 94/09/14 بدرود  زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى ذیل: 1- نجاتعلى جعفرى اراضى فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه/ ملى 2 و نسبت به متوفى 
فرزند 2- شهربانو جعفرى اراضى فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه/ ملى 252 نسبت به متوفى فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 96/180 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه/3/1162
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609973641000335 شماره پرونده: 95099836423301198 شماره بایگانى شعبه: 960032، 
1- علیرضا سلیمیان ریزى فرزند محمد شاکى و متهم، به نشانى زرین شهر – خ کاشانى- جنب امالك شفیعیان 
منزل على اصغر عسگرى 2- آقاى ابوالفضل گل همیشه بهار متهم، به نشانى شیراز، اتهام ها: 1- رانندگى بدون 
پروانه رسمى 2- ایراد صدمه بدنى غیر عمدى بر اثر تصادف رانندگى در خصوص اتهام آقایان 1- علیرضا سلیمیان 
فرزند محمد40 ساله دایر بر رانندگى موتورسیکلت بدون گواهینامه2- عباس (ابوالفضل) گل همیشه بهار فرزند 
مجید 22 ساله دائر بر ایراد صدمه بدنى غیر عمدى ناشى از بى احتیاطى در امر رانندگى از حیث جنبه عمومى جرم 
موضوع شکایت اولیه آقاى علیرضا سلیمیان دادگاه با عنایت شاکى به شکایت گزارش مرجع انتظامى نظریه افسر 
کاردان فنى راهنمایى و رانندگى و گواهى پزشکى قانونى توجها به کیفر خواست صادره و اقرار متهم ردیف اول در 
محضر دادگاه و اینکه متهم ردیف دوم با وصف ابالغ قانون وقت رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاعى 
از خود بعمل نیاورده است بزه انتسابى به آن ها را محرز دانسته لذا به استناد مواد 717 و 723 قانون تعزیرات اسالمى و 
بند 1 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت با رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسالمى بلحاظ فقد سابق 
کیفرى متهم ردیف اول نامبرده را به پرداخت یک میلیون ریال جزاى نقدى و متهم ردیف دوم را بپرداخت سه میلیون 
ریال جزاى نقدى در حق دولت محکوم مى کند این راى نسبت به متهم ردیف اول حضورى ظرف مدت روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و نسبت به متهم ردیف دوم غیابى ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان مى باشد. م الف: 325 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 کیفرى دو لنجان/3/1163
حصر وراثت

مصطفى صدیقى به شناسنامه شماره11482 به شرح دادخواست به کالسه 39/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم مرتضى صدیقى به شناسنامه شماره 4 در تاریخ 96/3/1  
اقامتگاه دائمى خود را بدرود  زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:عبارتند از: 1- ســمیه 
صدیقى به ش ش 11 فرزند متوفى 2- مهدى صدیقى به ش ش 38 فرزند متوفى 3- محمد صدیقى به ش ش 
1160154007 فرزند متوفى 4- مصطفى صدیقى به ش ش 11482 فرزند متوفى 5- فرخنده صدیقى به ش ش 3 
همسر متوفى 6- فرنگیس صدیقى به ش ش 122 مادر متوفى. 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: 346  هدایتى رئیس شعبه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان باغبهادران/3/1164 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113640800367 شماره پرونده: 9609983640800189 شماره بایگانى شعبه: 960192 
خواهان: امیر حسین ابوترابیان الیادرانى دادخواستى  به خواســته به طرفیت خوانده عبدالرضا ثروتى به خواسته 
مطالبه وجه دادگاه هاى عمومى شهرســتان زرین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان(زرین شــهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالســه 960192 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/05/10 و ساعت 00: 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور  مدنى و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت آگهى مى شود تا خوانده  پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف:347 شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/1165
ابالغ راي

شماره دادنامه: 227 شماره پرونده:  204/95 شاکى: برز و جمال پوربیرکانى فرزند سلطان حسین به نشانى فوالد 
شهر – سى 5- بلوار معلم- پ 52  متهم: شرکت توان راه پیمانکارى شهردارى ورنامخواست با نمایندگى حمید 
محمدى به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه. گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید.  راى دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقاى برزو جمال پور بیرکانى فرزند سلطان حسین بطرفیت شرکت توان راه پیمانکارى 
شهردارى ورنامخواست با نمایندگى آقاى حمید محمدى به خواسته مطالبه چهل و سه میلیون ریال خسارت وارده 
به اتومبیل پژو به شماره 171ه17-43 و مبلغ نه میلیون ریال بابت فاکتور مبلغ نه میلیون ریال بابت فاکتور و مبلغ دو 
میلیون ریال بابت هزینه کارشناسى جمعا مقوم به پنجاه و چهار میلیون ریال و مطلق خسارات دادرسى قاضى شورا با 
بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مانده است خواسته خواهان 
را محرز دانسته و مستندا به مواد 197 و 515و 519و 522 قانون آیین دادرسى مدنى با توجه به نظریه کارشناس که 
پیمانکار مربوطه را پنجاه درصد مقصر دانسته است حکم به محکومیت خوانده و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد 
پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست هزار تومان بابت هزینه کارشناس و پرداخت هشتاد 
و هشت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسى در حق خواهان را صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهى در محاکمه عمومى حقوقى لنجان مى باشد و در خصوص مازاد درخواست خواهان مبنى به پرداخت دو 
میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان و بابت خسارت و مبلغ نهصد هزار تومان مبلغ فاکتور با توجه به نظریه کارشناس 
خواسته خواهان را محرز ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به حقى خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى لنجان مى باشد. 

م الف: 332 بهمن پور قاضى  شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/1166
اجراییه

به موجب راي شماره741 تاریخ 95/07/30 حوزه لنجان شوراي حل اختالف شهرستان زرین شهر که قطعیت 
یافته است محکوم علیهم 1- محمد قلى سلطان پور فرزند نادر قلى 2- امید على ابدالى فرزند محمد  به نشانی1-  
مجهول المکان 2- زرین شهر، خیابان سجاد، کوچه قدس، 6 پالك 10 محکوم اند به پرداخت مبلغ 66/672/430 
ریال بابت اصل خواسته به صورت تضامنى بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک 
94/12/25  تا زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ 1/750/086 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر ضمائم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت هاجر رضویان به نشانى: نجف آباد ، خیابان شریعتى، 
ك افالکیان، ك عرب ها، پالك 41 و پرداخت هزینه ى نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت ، رأى صادره غیابى 
است.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 331  شعبه سوم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/3/1167
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى خواهان مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت حمید قدیمى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ثبت به شماره 128/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/02 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 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: 4772 شعبه  5  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/1168
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731501538 شماره پرونده: 9609983731500264 شماره بایگانى شعبه: 960265 
خواهان: حمیدرضارحیمى فرزند على دادخواستى بطرفیت خوانده حسین مددى به خواسته محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960265 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/05/25 و 
ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى میشود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4773 شعبه پنجم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/1169
نظریه کارشناسى

ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد-باسالم احتراماً پیرو گزارش کارشناسى تقدیمى در 
پرونده شماره 950613 موضوع دعوى بهروزمختاریان بطرفیت بهرام یزدانى بخواسته الزام به تنظیم سندرسمى 
مالکیت بمیزان سهم االرث از پالکهاى ثبتى 1248 و 1249 بخش 11 ثبت اصفهان. بدینوسیله با مالحظه جوابیه 
هاى استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد و دستورقضائى صادره اعالم میدارد باتوجه به 
تفکیک پالك 1248 و 1249 موضوع نوشته عادى 12/6 1366 به پالکهاى ثبتى 1249/1 1248 و 1249/2 1248 
و 1249 1248 باقیمانده طبق جوابیه هاى استعالم واصله بهرام یزدانى ناقل عادى مالک رسمى دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى 1249/1 1248 و 1249 1248 باقیمانده است. با اوصاف مزبور مورد معامله نوشته عادى 12/6 
1366 قابل انتقال رسمى به خواهان معادل دو دانگ مشاع از ششدانگ پالکهاى تفکیکى 1249/1 و 1248 و 1249 
و 1248 باقیمانده واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان خواهد بود. وقت تجدیدنظر به طرفین ابالغ با 
حصول نتیجه یا حلول وقت به نظریه م الف: 4778 شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/1171

تحدید حدود اختصاصی
شماره صادره: 1396/08/378941- 1396/3/25 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 
40/412 واقع در باغکومه بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام عباسعلى نوروزى باغکومه 
فرزند على در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 96/4/19 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 

ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 250 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/3/1316

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 9 و بخش 10 
ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان لنجان
بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه 
ذیل واقع در حوزه ثبتی لنجان از ســاعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد ؛ لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم 
می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر یک از 
صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک آنها باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود 
فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترض ثبتی ، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید .
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - اصلی و فرعی هاي ذیل :
324 فرعى – زهرا ادیبى سده فرزند مانده على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 284,23 مترمربع .
2143 فرعى – حمید رضا ادیبى سده فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 157,71 مترمربع .
2148 فرعى – طال بلیوند فرزند رسول نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

267,97 مترمربع .
2150 فرعى – سید مجتبى حسینى سده فرزند سید جالل نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 585,57 مترمربع .
براى روز  شنبه  مورخ  96/04/24

2 - ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شماره 103 - اصلی و فرعی ذیل :
1822 فرعى – زهرا افرازه فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

345,93 مترمربع .
2037 فرعى – شهناز رمضانى چمگردانى فرزند محمد على نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 239,74 مترمربع .
2707 فرعى – على حیدرى چمگردانى فرزند عبدالعلــى و خانم عزت ربیعى 
چمگردانى فرزند نجفقلى بالسویه نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

340,85 مترمربع .
براى روز یک شنبه  مورخ  96/04/25

3 - امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی هاى ذیل :
637 فرعى – عباس ایزدى فرزند عبدالرسول نسبت به چهارو نیم دانگ مشاع و 
آرش اشنودى فرزند على اصغر نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

درب باغ به مساحت 465,95 مترمربع .
1531 فرعى – اکبر صدرائى بیســتگانى فرزندمیرزآقا نسبت به ششدانگ یک 

قطعه ملک .
2502 فرعى – فرشته طیورى فرزند جهانگیر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 156,01 مترمربع .
براى روز  دوشنبه  مورخ  96/04/26

4 - امالك واقع در اردال باغبهادران به شماره 132- اصلی و فرعی ذیل :
153 فرعى – مهرداد خسرویان چم پیرى فرزند بهروز نسبت به ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعى .
براى روز  سه شنبه  مورخ  96/04/27

5 - امالك واقع در مزرعــه اله آباد باغبادران به شــماره 156- اصلی و فرعی 
هاى ذیل :

26 فرعى – کرم آقــا صدیقى قلعه آقایــى فرزند محمد آقا و غیره نســبت به 
ششدانگ یک قطعه ملک .

35 فرعى – کرم آقــا صدیقى قلعه آقایــى فرزند محمد آقا و غیره نســبت به 
ششدانگ یک قطعه ملک .

39 فرعى – کرم آقــا صدیقى قلعه آقایــى فرزند محمد آقا و غیره نســبت به 
ششدانگ یک قطعه ملک .

42 فرعى – کرم آقــا صدیقى قلعه آقایــى فرزند محمد آقا و غیره نســبت به 
ششدانگ یک قطعه ملک .

براى روز  شنبه  مورخ  96/04/31
6 – ابنیه و امالك واقع در سعید آباد به شماره 255- اصلی و فرعی ذیل :

19 فرعى – عزت الســادات صفوى همامى فرزند باقر نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1266,56 مترمربع.

براى روز یک شنبه  مورخ  96/05/01
7- امالك واقع در برنجگان لنجان به شماره 268- اصلی و فرعى ذیل :

300 فرعى – بهجت محمدى برنجگانى فرزند سلمان نسبت به ششدانگ یک 
بابخانه به مساحت 183,44 مترمربع. 

براى روز  دوشنبه  مورخ  96/05/02
8- امالك واقع در کله مسیح به شماره 352- اصلی و فرعى ذیل :

10 فرعى – مرتضى شهریارى کله مســیحى فرزند اله یار نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 613,20 مترمربع . 

براى روز  سه شنبه  مورخ  96/05/03
9- امالك واقع در کچوئیه به شماره 354- اصلی و فرعى ذیل :

2723 فرعى – محمد عطائى کچوئى فرزند شیرعلى نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین . که در آگهى قبلى ، مواعد انتشــار آگهى رعایت نشده است (ضمنًا 
پالك فرعى ، طبق آیین نامه استاندارد سازى از 782,1 به 2723 فرعى تبدیل 

شده است ) .
براى روز  چهارشنبه  مورخ  96/05/04

دوم : بخش 10  ثبت اصفهان
1 - امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلی و فرعی ذیل :

57 فرعى – محمد على عابــدى چرمهینى فرزند مانده على و حســن عابدى 
چرمهینى فرزند ماند على بالســویه نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 420,93 مترمربع .
براى روز  پنج شنبه  مورخ  96/05/05

2 - امالك واقع در مبارك آباد چرمهین به شــماره 368- اصلی و فرعی هاى 
ذیل :

171 فرعى – مهین عزیزى چرمهینى فرزند حســین نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 173,12 مترمربع .

172 فرعى – مهین عزیزى چرمهینى فرزند حســین نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانه و بهاربند به مساحت 163,81 مترمربع .

براى روز شنبه  مورخ  96/05/07
تاریخ انتشار : روز دوشنبه مورخ 96/03/29 م الف: 353 محمدرضا رئیسى زاده 

رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/3/1197      
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فروش باالى ساعت هاى 
هوشمند در ایران

سـاعت هاى هوشـمند زیـادى از برندهـاى مختلف با 
قیمت هایـى از 150 هزار تومان تا بیـش از پنج میلیون 
تومـان وارد بـازار ایران شـده اسـت امـا در ایـن میان 
ساعت هاى نسـبتًا گرانقیمت شـرکت اپل یعنى «اپل 
واچ» فروش بسیار خوبى در بازار ایران دارد.یک فروشنده 
محصوالت اپل از جمله اپل واچ به ایلنا گفت: اپل واچ به 
دلیل جذابیت و تنوع رنگ، بند، لوازم جانبى و مخصوصًا 
الکچرى بودن توانسته انتخاب اول دختران و پسرانى 
باشـد که مى توانند بیشـتر از 1/5 میلیون تومان هزینه 
کنند و باال بودن تعداد این خریداران باعث شـده تا اپل 
واچ پرفروش ترین ساعت هوشمند بازار ایران باشد. بعد 
از آن  به ترتیب ساعت هاى شرکت سامسونگ، هواوى، 

سونى، ال جى و سایر برندها قرار دارند.
این در حالى است که بازار موبایل و ساعت هاى هوشمند 

باعث کاهش فروش ساعت کالسیک شده است.

مرجوع شدن هندوانه ها از عمان؟!
سید محمدرضا میر، مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات 
درباره ماجراى مرجوع شـدن هندوانه ها و خربزه هاى 
صادراتـى از عمـان اظهارداشـت: این مسـئله مربوط 
به سـازمان غذا و دارو اسـت و ربطى بـه وزارت جهاد 
کشـاورزى ندارد. طى روزهاى گذشـته برخـى منابع 
خبرى اعالم کرده اند: چند محمولـه هندوانه و خربزه 
ایرانى بـه وزن 300 تن از بندر سـلطان قابوس عمان 
مرجوع شـده اسـت؛ دلیل عدم مجوز واردات آن، باال 
بودن باقیمانده سـموم دفع آفات نباتى نسـبت به حد 

مجاز  است.  

ویترین

آمارهاى جدید از سامانه سهام عدالت حاکى است که در 
مدت دو ماه گذشــته که از فعالیت این سامانه و دریافت 
شماره شبا بانکى از مشموالن ســهام عدالت مى گذرد 
تاکنون تعداد 27 میلیون شباى بانکى توسط مشموالن در 

سامانه سهام عدالت به ثبت رسیده است.
همچنین از این تعداد شــماره شــباى وارد شده توسط 
مشموالن، تعداد 23/5 میلیون شماره شبا بانکى پس از 
بررسى به تأیید رسیده و تأییدیه آن در سامانه سهام عدالت 
قابل مشاهده است.افزون بر این پس از بررسى هاى انجام 
شده تعداد 500 هزار شــماره شبا بانکى نیز تأیید نشده و 
اعالم عدم تأیید آن در سامانه قابل مشاهده است که در این 

زمینه براى این دسته از افراد پیامکى جهت اطالع ارسال 
شده است تا دوباره یک شماره شــباى جدید در سامانه 
سهام عدالت به ثبت برســانند. این گزارش مى افزاید: 
تعداد سه میلیون شباى بانکى وارد شده توسط مشموالن 
سهام عدالت نیز در دست رسیدگى نزد سیستم بانکى و 
بانک هاى کشور اســت که به زودى نتیجه تأیید آن در 

سامانه اعالم خواهد شد.
بنابر اعالم سازمان خصوصى سازى هیچگونه تأخیر در 
فرآیند بررسى شباى بانکى مشموالن وجود ندارد و راستى 
آزمایى شماره هاى شباى مشموالن طبق زمانبندى پیش 

بینى شده در حال انجام است.

رئیس اتحادیه مشــاورین امالك گفــت: دوران رکود 
مسکن به پایان رسیده است و از مهر ماه فصل رونق این 

بخش آغاز خواهد شد.
حســام عقبایى در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهار 
داشت: در تهران حجم معامالت در حال افزایش است و با 
توجه به اینکه در ماه رمضان کاهش نسبى معامالت وجود 

دارد، پیش بینى مى شود حجم معامالت افزایش یابد.
وى افزود: آخرین آمارها از معامالت اینگونه است که تا 
خرداد ماه 96  درکشــور بیش از 42 هزار و 850 قرارداد 
خرید و فروش و 201 هزار و57 قرارداد اجاره منعقد شده 
و در تهران نیز 13 هزار و 598 قرارداد خرید و فروش و 16 

هزار و 449 قرارداد اجاره منعقد شده است.
رئیس اتحادیه مشاورین امالك با بیان اینکه بازار مسکن 
از ابتداى خرداد تا اواخر شــهریور دوران پیش رونق را 
طى خواهد کرد، گفت: در این مدت در حوزه اجاره قطعًا 
افزایش معامالت را شاهد خواهیم بود،خرید و فروش هم 

افزایش مى یابد.
وى بیان کرد: اصالح نظام بانکى و تغییر در روند اعطاى 

تسهیالت موجب رونق بازار مسکن خواهد شد. 
عقبایى در پایان تأکید کرد: رکود چهارســاله مسکن به 
پایان رسیده اســت و از مهرماه سال جارى دوران رونق 

بازار مسکن فرا خواهد رسید.

حجم معامالت مسکن
 افزایش یافت

نیم میلیون سهامدار عدالت 
شماره اشتباه دادند!

حصر وراثت
رونوشت آگهى حصر وراثت بهجت کاوه سامانى داراى شناسنامه شــماره 165 به شرح دادخواست به کالسه 
290/96 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرامرز سلیمانى 
دهکردى بشناســنامه 689 در تاریخ 95/05/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-ژینوس ســلیمان دهکردى ش ش 4151، 2-ویدا ســلیمان دهکردى ش ش 
4610071924، (فرزندان متوفى) 3-بهجت کاوه سامانى ش ش 165، (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 شد.  م الف: 4779 رئیس شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1172
حصر وراثت

رونوشت آگهى حصر وراثت مرتضى ابراهیم زاده داراى شناسنامه شماره 1151 به شرح دادخواست به کالسه 
274/96 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مندعلى ابراهیم زاده 
بشناسنامه 32 در تاریخ 94/12/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-مرتضى ابراهیم زاده ش ش 1151، 2-مصطفى ابراهیم زاده ش ش 12، 3-احترام ابراهیم زاده ش 
ش 1102، 4-زهرا ابراهیم زاده ش ش 781، 5-محترم ابراهیم زاده ش ش 333، 6-زهره ابراهیم زاده ش ش 
623، 7-رضوان ابراهیم زاده ش ش 2926، (فرزندان متوفى) 8-طاهره خانم کمالى نجف آبادى ش ش 357، 
(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 شد. م الف: 4776 رئیس شعبه 14  حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/3/1173
اجراییه

اخطار اجرایى- شــماره776/95 به موجب راى شــماره 1151 تاریخ 95/12/14 حوزه 4 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه:تورج احمدى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 95/02/13 
لغایت اجراى حکم و هزینه یک میلیون و دویست و بیست و پنج هزارریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه 
نیم عشر دولتى مى باشند. مشخصات محکوم له بانک مهراقتصاد با وکالت ژاله رمضانى به نشانى نجف آباد خ 
شریعتى روبروى کوچه بهمن. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. م الف: 4777 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1174
اجراییه

اجرائیه شماره:9610423731500095 شماره پرونده: 9509983731500833 شماره بایگانى شعبه: 950845 
مشخصات محکوم له: على منصورى شورابى نام پدر: فرامرز نشانى: اصفهان-نجف آباد-یزدانشهر-خ سى مترى 
منتظرى شرقى پ50 مشخصات محکوم علیه: آزاده نجفى پور نجف آبادى نام پدر: احمد نشانى: اصفهان-نجف 
آباد-امام خمینى مشــخصات محکوم علیهم:1.ابوالفضل قندهارى فرزند جعفر 2.حمیدرضا یزدانى. 3. جالل 
حیدرى فرزند غالمرضا به نشــانى همگى مجهول المکان. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى 
حکم غیابى مربوطه به دادنامه شماره 9509973731501295 محکوم علیهم محکوم اند به نحو تضامنى به 
پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه اززمان تقدیم دادخواست (95/10/23) 
تازمان اجرا و هزینه دادرسى درحق محکوم له اجرایى و پرداخت پانزده میلیون ریال بعنوان نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف: 4743 شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/1175
اجراییه

شماره 186/95 به موجب راى شماره 1367 تاریخ 95/12/25 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه:على قدیرى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 265/000ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
94/04/25 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم بــه پرداخت مبلغ 750/000 ریال بعنوان نیم 
عشر دولتى مى باشند. مشخصات محکوم له حسین سهرابى به نشانى فالورجان-داردگان-روستاى بجگرد-خ 
اصلى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4764 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1176
ابالغ راى

دادنامه شوراى حل اختالف شعبه پنجم کالسه پرونده:1103/94 شماره دادنامه:84-95/01/28 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمدعلى سلطانى به نشانى:صالح آباد-تیرچه بلوك1 
فوالد سقف خ الر 85139338420 خوانده:حمیدحسینى معدنى به نشانى مجهول المکان به خواسته: مطالبه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 

اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا حل 
اختالف درخصوص دعوى آقاى محمدعلى سلطانى بطرفیت حمیدحسینى معدنى بخواسته مطالبه مبلغ شش 
میلیون تومان وجه چک بشماره 707835 مورخ 91/04/14 به انضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیرتادیه. شورا 
نظربه اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى درجلسه حاضرنگردیده و دفاعى ننموده است و باعنایت به دادخواست 
تقدیمى خواهان و محتویات پرونده و نظربه بقاء اصول و مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
داشته و لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و پانصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 91/04/14 لغایت 
پرداخت درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
درهمین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد 

مى باشد. م الف: 4775 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1177
ابالغ راى

دادنامه شوراى حل اختالف شعبه پنجم کالسه پرونده: 1955/95شماره دادنامه:85-96/01/28 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى:صالح آباد-بلوار منتظرى 
جنوبى-کوى سلیمان عباسى پ2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد-خ امام کوى ارشاد-مقابل 
حسینیه ارشاد-کوى موحدى مجتمع ارشاد. خوانده:وحید نامى سارى نصیرلو به نشانى مجهول المکان به خواسته: 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا حل اختالف درخصوص دعوى آقاى مجتبى سفرى بوکالت آقاى مجتبى حقیقى بطرفیت آقاى وحیدنامى 
سارى بخواسته حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون و پانصدهزار تومان بابت صدور یک 
فقره چک بشماره 776482 مورخ 93/06/20 به انضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. 
نظربه بقاء اصول و مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به 
صحت تلقى و مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ 307/000 تومان (سیصدوهفت هزارتومان) بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
93/06/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4770 شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 3/1178
ابالغ راى

دادنامه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شــماره دادنامه:138-96/02/07 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى:صالح آباد-بلوار منتظرى جنوبى-کوى سلیمان 
عباسى پ2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد-خ امام کوى ارشاد-مقابل حسینیه ارشاد-کوى 
موحدى مجتمع ارشاد. خوانده:ناصر فنایى به نشانى مجهول المکان به خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا حل اختالف درخصوص دعوى 
آقاى مجتبى سفرى بوکالت آقاى مجتبى حقیقى بخواسته صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت 
میلیون و نهصدوپنجاه هزارتومان بابت صدور دوفقره چک بشماره هاى 408477 مورخ 91/04/20 و 606478 
مورخ 91/04/20 به انضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول و مستندات در 
ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صدوهفتادوپنج هزار 
تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ هاى سررسید 91/04/20 و حق الوکاله وکیل درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهى درهمین 
شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4769 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1179
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730100156 شماره پرونده: 9509983730101027 شماره بایگانى شعبه: 951040 
خواهان: محمدرضا خطیبى فرزند محمود به نشانى استان خراسان رضوى- شهرستان نیشابور- بخش زبرخان 
شهرستان نیشابور-دهستان زبرخان-روستاى حصاربوژان-منزل محمودخطیبى، خواندگان:1.محمدعزیزیان 
به نشانى: اصفهان-نجف آباد خ15خردادشمالى ك نورمحمدى پ62، 2.مجتبى امیرى زاده به نشانى: بندرعباس 
بین فلکه شاه حسینى و خورشهناز جویبار چهار اول ساختمان طبقه1 خواسته: اعتراض ثالث اصلى. دادگاه با اعالم 
ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه اعتراض ثالث اجرایى آقاى محمدرضاخطیبى بطرفیت 
آقایان محمدعزیزیان و مجتبى امیرى زاده نسبت به توقیف اتومبیل خودرو پژو206 بشماره انتظامى 525-84 
ج31 باتوجه به کپى قرارداد ارائه شــده و وجود اصل کارت اتومبیل و بیمه نامه شخص ثالث به نام معترض و 
درتصرف معترض ثالث و ازتوجه به تصویر دادنامه شــماره 0983-95-95/12/24 صادره از شعبه 10 دادگاه 
حقوقى بندرعباس که قرینه اى به صحت ادعاى معترض است ونظربه اینکه آقاى محمدعزیزیان دلیلى در رد 
دالیل و قرائن ابرازى ارائه نکرده است دادگاه مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى ضمن پذیرش 
دعوى معترض ثالث حکم به رفع توقیف اتومبیل پژو206 بشماره انتظامى 84-525ج31 درحق معترض ثالث 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به آقاى مجتبى امیرى زاده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف همین مدت نسبت به ایشان و سایرین قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 4754 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/1180

ابالغ راى
کالسه پرونده:327/95 شــماره دادنامه: 318-96/03/03 تاریخ رسیدگى: 96/01/29 مرجع رسیدگى: شعبه 
یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بانک مهراقتصاد به مدیریت زمانى به نشانى: اصفهان-ابتداى 
خیابان توحید وکیل: مرضیه امیرنیرومند به نشانى: نجف آباد-خ 15خردادمرکزى- بن بست گلریز پ52. خوانده: 
1.حبیب سلیمانى2.سیداسماعیل موسوى به نشانى هردومجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ یکصدوپانزده 
میلیون ریال بابت یک فقره چک بشماره 659127 مورخ 95/10/26 عهده بانک سپه به مبلغ یکصدوسى میلیون 
ریال به انضمام خسارات تاخیرتادیه،مطلق خسارات قانونى وارده ناشى از دادرسى و حق الوکاله. گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 

شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى 
بانک مهراقتصاد به مدیریت آقاى علیرضازمانى باوکالت مرضیه امیرنیرومند بطرفیت آقایان حبیب سلیمانى 
2.سیداسماعیل موسوى بخواسته مطالبه مبلغ یکصدوپانزده میلیون ریال بابت یک فقره چک بشماره 659127 
مورخ 95/10/26 عهده بانک سپه به مبلغ یکصدوسى میلیون ریال به انضمام خسارات تاخیرتادیه مطلق خسارات 
قانونى وارده ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل. نظربه اینکه خوانده ردیف اول اقدام به دریافت وام ازبانک 
مهراقتصاد نموده و جهت ضمانت پرداخت اقساط یک فقره چک به مبلغ یکصدوسى میلیون ریال صادرنموده و 
خوانده ردیف دوم نیز بعنوان ضامن ظهر آنرا امضاء نموده و خواندگان علیرغم نشرآگهى درجلسه حاضر نگردیدند 
والیحه دفاعیه ارائه ندادند و لذا طبق استعالم ازبانک مهراقتصاد که اعالم نموده خوانده ردیف اول حبیب سلیمانى 
بابت وام مبلغ 113/387/523 ریال بدهى دارد لذا دعوى مطروحه را موجه و ثابت تشــخیص و مستنداً به مواد 
198،502،515،519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به مبلغ 
113/387/523 ریال و هزینه دادرسى به مبلغ 1/532/500 ریال و حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسید 95/10/27 تا اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد ودرخصوص مازاداصل خواسته باتوجه 
به استعالم ازبانک مهراقتصاد مستنداً به ماده 1257 قانون مدنى حکم به بى حقى خواهان نسبت به مازاد اصل 
خواسته صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى درهمین 
شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4756 

قاضى شوراى حل اختالف شعبه یازدهم حقوقى نجف آباد/3/1181
ابالغ راى

کالسه پرونده:95/96 شماره دادنامه: 352-96/03/20 تاریخ رســیدگى: 96/03/17 مرجع رسیدگى: شعبه 
یازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: حسن جعفرى به نشــانى: نجف آباد- جوزدان-خ امام کوى 
شهیدغالمحسین جعفرى پ29 خوانده: على فتحى به نشانى مجهول المکان خواسته: فک پالك اتومبیل پراید 
هاچ بک مشکى بشماره انتظامى 53ایران713ن18 و دستور موقت مبنى بر توقیف اتومبیل هاچ بک مشکى مقوم 
به یک میلیون تومان. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى حسن جعفرى فرزندقربانعلى بطرفیت آقاى على فتحى مبنى بر خواسته فک 
پالك خودرو بشماره انتظامى 53ایران713ن18 و دستور موقت مبنى بر توقیف اتومبیل هاچ بک مشکى مقوم 
به یک میلیون تومان. نظربه اینکه حسب ادعاى خواهان طبق دادخواست تقدیمى یک خودروى پراید بشماره 
انتظامى 53ایران713ن18 به آقاى على فتحى فروخته است و طبق جوابیه استعالم راهور مالک رسمى خودرو 
آقاى حسن جعفرى مى باشد. لذا باتوجه به مراتب فوق و جوابیه استعالم راهور دعوى مطروحه را محرز تشخیص 
و مستنداً به ماده 198،515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى حکم به فک 
پالك خودرو بشــماره انتظامى 53ایران713ن18 درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در کلیه محاکم 
شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف:  4763 قاضى شوراى حل اختالف شعبه یازدهم حقوقى نجف آباد/3/1182

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973640200103 شماره پرونده: 9509983640200724 شماره بایگانی شعبه: 950749 
خواهان: بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى با وکالت خانم هاجرالســادات رضویان فرزند سیدعلى به 
نشــانى: نجف آباد- خ امام- بعد از چهارراه شهردارى جنب داروخانه دکتر رســتمى- دفتر وکالت، خواندگان: 
1- آقاى حسین معظم باباشیخعلى فرزند محمدرضا به نشــانى: زرین شهر- ابتداى معلم- ك پیام 4- پ 38،  
2- آقاى مهدى عباس زاده ریزى فرزند ابراهیم 3- آقاى کیوان فرهمند کاهریزى فرزند بهرام 4- آقاى احمد 
طاهرى ریزى فرزند رضا همگى به نشانى: مجهول المکان، خواسته : مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص 
دعوى بانک مهر اقتصاد (شرکت سهامى عام) به شماره ثبت 429709 به مدیریت علیرضا زمانى و وکالت خانم 
هاجرالسادات رضوانى به طرفیت: 1- احمد طاهرى ریزى فرزند رضا 2- کیوان فرهمند کاهریزى فرزند بهرام 
3- حسین معظم باباشیخعلى فرزند محمدرضا 4- مهدى عباس زاده ریزى فرزند ابراهیم به خواسته صدور حکم 
به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 436/000/000 ریال بابت قســمتى از وجه یک فقره چک 
شماره 975160 مورخ 95/5/11 عهده بانک ملى شعبه انقالب اسالمى زرین شهر به انضمام خسارات ناشى از 
تاخیر تادیه و مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل با عنایت به متن دادخواست و مدارك تقدیمى خصوصًا 
گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه که حکایت از استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خواندگان 
داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و سایر خواندگان به عنوان ضامن چک 
مذکور با وصف ابالغ قانونى دعوتنامه و انتظار کافى در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دفاعى در قبال دعوى 
مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه و اقامه ننموده است لذا دادگاه دعوى خواهان را محمول 
به صحت و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198و 515 و519 و 522  از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 312 و 313 و 403 و 404  از قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون اصالحى موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
چهارصد و سى و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات ناشى از تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/5/11 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص ساالنه تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادسى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل خواهان طبق تعرفه قانونى در مرحله بدوى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ به خواندگان قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 327 کافى رئیس شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/1183 
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9609973730100238 شــماره پرونده: 95099837301011069 شماره بایگانى شعبه: 
951149 خواهان: بانک مهر اقتصاد ســهامى عام با وکالت خانم هاجرالســادات رضویان فرزند سیدعلى به 
نشانى: اصفهان- فریدونشــهر- فردونشــهر- خ ولى عصر روبه روى مسجد حســینیه پ 147، خواندگان: 
1- آقاى علــى محمدى جوزدانى فرزنــد رضا به نشــانى: مجهول المکان 2- آقاى اکبــر جعفرى جوزدانى 
فرزند على به نشانى: اصفهان-نجف آباد جوزدان شــهرك قائم معلم 12،  3- آقاى محسن جعفرى جوزدانى 
فرزند محمد به نشانى: اصفهان- نجف اباد جوزدان شــهرك قائم خ معلم 12،  4- آقاى فتح اله حیدرى فرزند 
محمداقا به نشــانى: اصفهان- نجف اباد جوزدان شــهرك قائم خ معلم 17 پالك 77، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارات دادرسى 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت 
بصدور رأى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواســت تقدیمى خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
هاجرالسادات رضویان بطرفیت خواندگان آقایان 1- محســن جعفرى 2- فتح اله حیدرى 3- على محمدى 

4- اکبر جعفرى بخواسته مطالبه مبلغ 671/370/000 ریال قسمتى از وجه چک شماره 102964- 95/5/17 
عهده بانک ملى شعبه نجف آباد و به انضمام خسارات دادرسى از توجه به اظهارات وکیل خواهان و ارائه تصویر 
مصدق چک فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت آن به تاریــخ 95/5/17 و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
در دادگاه حاضر نشــده و دفاعى بعمل نیاورده اند دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان مستنداً به مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امــور مدنى حکم به محکومیت تضامنى 
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ ششــصد و هفتــاد و یــک میلیــون و ســیصد و هفتــاد هــزار ریال 
بابــت اصــل خواســته و 21/873/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســى و حق الوکالــه وکیــل و 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 95/5/17 تــا زمان وصــول براســاس نرخ شــاخص تــورم در حق 
خواهــان صــادر و اعــالم مى نمایــد. راى صــادره غیابــى و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شــعبه مى باشــد پــس از آن ظرف مدت مشــابه قابل تجدیدنظرخواهــى در محاکم

 تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 329 میرفتاح دادرس شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
نجف آباد/3/1184

ابالغ راى
شماره پرونده: 934/95 شماره دادنامه: 22- 96/1/29 مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: مهر اقتصاد با وکالت هاجر السادات رضویان نشانى: زرین شهر خیابان کاشانى روبروى قرارگاه 
نیروى انتظامى مجتمع وکال واحد 7 خواندگان: 1- صفى اله خان محمدى 2- قربانعلى نورى پرکستانى نشانى: 
مجهول المکان 3- بهرام خان محمدى 4- هادى خان محمدى نشانى: همگى زرین شهر 400 دستگاه ملک 
الشعرا پالك 101، خواسته: مطالبه چک گردشکار: با عنایت به محتویات و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت هاجر الســادات رضویان بطرفیت صفى اله خان محمدى 
و قربانعلى نورى پرکستانى و بهرام خان  محمدى و هادى خان محمد بخواســته مطالبه مبلغ یکصد و هفده 
میلیون ریال به عنوان وجه یک فقره چک به شــماره 337502 عهده حساب جارى 239322216421 بانک 
سینا و سررسید مورخ 93/8/25 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسى شورا نظر به شرح دادخواست 
تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مســتند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و 
اینکه مستندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از سوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجوه چک در ید خواهان 
ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاع موثرى به عمل نیاورده است و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء شورا با استصحاب بقاى  دین خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 
519,515,198 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و ماده واحده استفساریه تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ یکصد و هفده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
پرداخت بدهى بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و مبلغ 
بابت 1/687/005 ریال هزینه دادرسى و پرداخت حق والوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از اطالع قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 330 بهمن پور قاضى شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/3/1185
حصر وراثت

ریحانه بهمن زیارى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 1271737426 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 
195/96 اند ش 2  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
داود بهمن زیارى بشناســنامه 6 در تاریخ 75/9/30 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- منوچهر بهمن زیارى فرزنــد حبیب اله به ش.ش 8 (پدر متوفى) 2- نســاء 
امیرحاجلو فرزند صحنعلــى به ش.ش 1165 (مادر متوفــى) 3- طیبه امیرحاجلو فرزنــد فتحعلى به ش.ش 
2170 (همســر دائمى متوفى) 4- ریحانه بهمن زیارى به ش.ش 127173426 (دختر متوفى) اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد.
م الف: 47 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره 

یک)/3/1186
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان روح اله سورانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده سید اردشیر محمدى گلى دانشى 
بطرفیت انتقال سند به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
263/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/31 ساعت 4/30 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 کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4766 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1187
ابالغ راى

کالسه پرونده:1220/95 شــماره دادنامه: 207-96/02/30 تاریخ رســیدگى: 96/02/20 مرجع رسیدگى: 
شعبه چهارم شوراى حل اختالف یزدانشــهر خواهان: امید موگوئى به نشــانى: یزدانشهر-خ19شرقى منزل 
چهارم 8519816463 خوانده: آزاده نجفى پور به نشــانى مجهول المکان خواســته: فــک پالك از خودرو 
557 534 ایران 43. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دادخواســت تقدیمى آقاى امید موگوئى بطرفیت خانم آزاده نجفى 
پور نجف آبادى  بخواسته فک پالك از خودروى ســمند بشــماره انتظامى 534557 ایران43 و بدواً توقیف 
خودرو مقوم به پنج میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسى بدین توضیح که خواهان در دادخواست خود اظهار 
داشــته که خودرو فوق را به خوانده فروخته ام و خواهان فک پالك از خــودرو را دارم و خوانده با وصف ابالغ 
قانونى درجلســه حضور پیدانکردند و نسبت به مســتندات ابرازى خواهان دفاع موثرى نداشته اند و باتوجه به 
استعالم از پلیس راه و محتویات پرونده شــورا دعوى مطروحه را ثابت و صحیح دانســته و خوانده را محکوم
 به فک پالك خودرو مذکور رابا مطلق خسارات و هزینه دادرسى به مبلغ 500/000 درحق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشــد. م الف: 4790 شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/3/1191

جدیدترین بررسى وضعیت ساخت داخل یا تولید مشترك در 
قراردادهاى داخلى جدید که توسط مرکز پژوهش هاى مجلس 
شوراى اسالمى انجام شده است نشان مى دهد هیچکدام از 
خودروهاى تولید داخل با قیمت زیر 50 میلیون تومان، داراى 
امنیت نیستند. به عنوان نمونه خودروهاى پژو 206، سمند 
(با فرض پلتفرم یکسان با پژو 405 )، تندر 90  و پژو پارس از 
نظر ایمنى مؤسسه EURONCAP مى توانند در سطح 

ستاره قرار گیرند.

پراید
در نتایج تست مؤسسه ایمنى بزرگراه هاى آمریکا، خودروى 
پراید بدترین خودروى سوارى شناخته شده که مى تواند جان 
سرنشینانش را به طرز وحشــتناکى به خطر بیاندازد. پراید 
در تست تصادف، دچار انحراف شــدید در ستون، درب ها و 
سقف مى شود. کابین سرنشینان تاب برمى دارد، در خودرو باز 
مى شود و داشبورد هم صدمه شدید به پاى راننده مى زند. جلوى 
خودرو به شکلى جمع مى شود که بسیارى از قطعات کاپوت 
مانند موتور هم در تصادف شدید وارد کابین مى شود. در تست 
تصادف، خودروى پراید به سختى امتیاز 2 ستاره از 5 ستاره را 

به خود اختصاص مى دهد.

پژو 206
خودروى پژو 206 از نظر ایمنى، 3 ستاره از 5 ستاره مؤسسه 
Euro NCAP را گرفته است. از جمله ویژگى هاى ایمنى 
پژو 206 این است که هنگام وقوع سانحه رانندگى و تخریب 
کاپوت خودرو، جابه جایى موتور به سمت داخل کابین نیست 
و به سمت زمین (پایین) جابه جا مى شود و درنتیجه به راننده و 

سرنشین کنارش آسیب وارد نمى کند.

سمند  
تست تصادف خودروى داخلى سمند به دلیل بومى بودن آن، 
توسط مؤسسات اروپایى انجام نشده است. با توجه به اینکه 
پلت فرم این خودرو شبیه پژو 405 است، احتماًال در صورتى 

که مورد تســت مؤسســه Euro NCAP قرار گیرد، به 
سختى حائز 3 ستاره خواهد شد.تست تصادف سمند در شرکت 
مایر انگلستان انجام شده اســت ودر این تست، سقف سمند 
تاخورده(خمیدگى به داخل اتاق) و نیز رکاب باعث شکستگى 
پاى آدمک تست شده است. ایربگ آن به موقع کار کرده است 
و خوشبختانه بخاطر این وزن عقب و جلوى سمند متناسب 

است، حین تصادف، عقب خودرو بلند نمى شود. سالم ماندن 
ستون ها، خرد شدن شیشــه هاى جلو، موجب شده سمند از 
سوى شرکت انگلیسى مایر، استانداردهاى ایمنى را کسب کند.

تیبا
تیبا که ترکیبى از ریو و پراید اســت هم مورد تست تصادف 

قرار گرفت. فیلم تســت تصادف این خودرو نشان مى دهد 
که دِر خودرو هنگام تســت، باز مى شودو ستون هاى سقف 
هم تاب برمى دارد که نشان مى دهد وضعیت ایمنى خودرو 
مناسب نیست و احتماًال به ســختى بتواند 2 ستاره ایمنى را 

به دست آورد.

تندر90
سطح ایمنى تندر90 درسطح مناسبى قرار دارد و توانسته است 
3 ستاره ایمنى را به خود اختصاص دهد. قطعات داخلى تندر 
90 طورى طراحى شده است که هنگام تصادف فشرده شود. 
همچنین از آنجایى که مخزن سوخت در کف خودرو و به دور 
از کمک فنرها قرار گرفته است، اگر تصادف از عقب رخ بدهد 
کمترین احتمال براى سوراخ شدن آن توسط اجزاى کمک 
فنر وجود دارد وجود یک الیه عرضى در پشت صندلى عقب، 

خطر ورود اشیا از صندوق عقب  به کابین را محدود مى کند. 

پژو پارس
یکى از مهمترین نقص هایى که خودروى پژو پارس دارد و 
مى تواند راننده را مورد خطر جانى نیز قرار دهد. این است که در 
تصادف، میل فرمان و پدال ها به داخل اتاق خودرو وارد شده و 
احتمال آسیب به سرنشینان زیاد است. البته قسمت هاى زیرین 
خودرو  مثل  شاسى و قســمت زیرین کالف بدنه، مقاومت 
خوبى دارند ولى قسمت هاى باالیى بدنه از استحکام چندانى 
برخوردار نبوده و مى تواند هنگام واژگونى خودرو به سرنشینان 
آسیب وارد کند. همچنین این خودرو از نظر هلدینگ تعادل 
خوبى دارد. پژو پارس با توجه به پلتفرم مشابه با خودروى 405 

احتماًال به سختى مى تواند حائز 3 ستاره شود.

مرکزپژوهش هاى مجلس گزارش داد

هیچ خودروى داخلى زیر 50 میلیون تومان امنیت ندارد



خدا با بزرگى و قدرت بر آفریده ها حاکم است و با علم و آگاهى 
از باطن و درونشــان باخبراســت و با جالل و عّزت خود از همه 
برتر و باالتر اســت، چیزى از فرمــان او ســرپیچى نمى کند و 
چیزى قدرت مخالفت بــا او را نــدارد تا بر او پیــروز گردد، و 
شتابنده اى از او توان گریختن ندارد که بر او پیشى گیرد، و به 

موال على (ع)سرمایه دارى نیاز ندارد تا او را روزى دهد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارك رمضان:
اَللُّهمَّ اِنّى اَْســَئُلَک فیِه ما ُیْرضیَک، َواَُعوُذ بَِک ِمّما ُیْؤذیَک، َواَْسَئُلَک 

التَّْوفیَق فیِه ِالَْن ُاطیَعَک َوال اَْعِصَیَک، یا َجواَد الّسآئِلیَن.
خدایا! از تو خواهم در این  روز آنچه تو را خشــنود سازد و پناه 
برم به تو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم در آن توفیق براى 

اینکه پیرویت کنم و نافرمانیت نکنم. اى بخشنده به خواستاران.

ساسان اکبرزاده 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان در نشستى خبرى، از همه مشترکین صنعتى، 
کشــاورزى، تجارى و... خواســت تا با مشــارکت در 
طرح هاى تشــویقى در تابستان ســالجارى، عالوه بر 
بهره گیرى از مزایاى ایــن طرح ها، در کاهش مصرف 
برق در ســاعات پیک بار، شــرکت توزیع برق استان 

اصفهان را یارى دهند. 
مهدى ثقفى همچنین از مشــترکین خانگى در سطح 
استان اصفهان خواســت تا با رعایت استفاده حداقلى 
از وسایل سرمایشــى در ســاعات اوج بار در تابستان 
سالجارى و استفاده از وسایل کم مصرف سرمایشى به 
جاى کولر، تالش کنند تا بتوانیم پیک بار را کنترل کنیم. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان، نقش رسانه ها و صدا و سیما و اقدامات فرهنگى 
را در کاهش مصرف برق در تابستان سالجارى، ارزنده 
دانست و بر فرهنگســازى بیش از پیش در این راستا 

تأکید کرد. 
ثقفى افزود: صنعت برق استان اصفهان در چند سال اخیر 
خوشبختانه در زمینه کنترل پیک بار بسیار موفق عمل 
کرده و نقش به سزایى در این باره داشت به گونه اى که 
ما در سال 93، رتبه سوم و در سال هاى 94 و 95، رتبه 

دوم را در بین شرکت هاى بزرگ توزیع برق داشتیم. 
وى متوسط رشد پیک بار در کشــور را حدود 6 درصد 
اعالم کرد و گفت: شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
با برنامه هاى متنوع توانست این میزان را به سه درصد 
برساند که نشــان از موفقیت دارد. این در حالى بود که 
در سال گذشــته با همکارى صنایع، کشاورزى و... در 
طرح  هاى تشــویقى، 3 میلیــارد و 330 میلیون تومان 
تشویقى پرداخت شد که از این میزان 2 میلیارد و 450 
میلیون تومان به بخش صنعت، 670 میلیون تومان به 
بخش کشــاورزى و 210 میلیون تومان به کسانى که 
از ژنراتور برق تولید کردند تعلــق گرفت و پیش بینى 
مى شود در تابستان ســالجارى هم نیاز 170 مگاواتى 
کاهش بار را با همکارى و مشارکت بخش هاى صنایع، 
کشــاورزى و... تأمین کنیم و به پیک بار مجاز 1760 

مگاوات برسیم. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 

اصفهان از پتانسیل بســیار باالى بخش هاى صنعتى 
و کشاورزى اســتان اصفهان خبر داد و گفت: از 2500 
مشــترك صنعتى اســتان اصفهان که 670 مگاوات 
برق مصرف مى کنند ســال گذشــته 300 مشترك با 
ما همکارى داشــتند که 60 مگاوات کاهش مصرف 

تحقق یافت. 
در تولید برق از ژنراتور، ما 500 دســتگاه موتور ژنراتور 
در اســتان داریم که مى توانند 200 مگاوات برق تولید 
کنند اما سال گذشــته فقط 50 مشترك با ما همکارى 
کردند و 17 مــگاوات برق تولید کردنــد. این در حالى 
است که در اســتان اصفهان 40 درصد برق در صنعت 

مصرف مى شود. 
ثقفى در ادامه به بخش کشــاورزى اشاره کرد وگفت: 
در بخش کشــاورزى 8500 حلقه چاه مشترك بزرگ 
دیماندى حدود 450 مگاوات برق در تابستان مصرف 
مى کنند و 1700 ایســتگاه پمپــاژ آب داریم که 100 
مگاوات برق مصرف دارند که ســال گذشته صاحبان 

1050 حلقه چاه که حدود 11 درصد تعداد کل چاه هاست 
با ما همکارى و مشــارکت کــرده و 63 مگاوات برق 

کاهش پیک داشتیم. 
وى با بیان اینکه امســال در تابستان نیازمند همکارى 
و مشــارکت بخش هاى صنعت، کشاورزى، ادارى و... 
براى کاهش مصرف در ســاعات پیک بار هستیم به 
تشریح طرح هاى تشــویقى در این بخش ها پرداخت و 
گفت: تغییرات ساعات کار ادارى، یکى از راهکارها براى 

کاهش اوج بار در بخش هاى ادارى است. 
وى طرح تعمیرات و تعطیالت تابستانى براى مشترکین 
داراى مودم قرائت از راه دور، طرح خرید برق از مولدهاى 
دیزلى یا گازسوز، طرح ذخیره عملیاتى براى مشترکین 
با دیماند باالى 250 کیلووات و... را از جمله طرح هاى 
تشــویقى در بخش هاى مختلف برشــمرد و گفت: در 
طرح ذخیره عملیاتى براى مشــترکین با دیماند باالى 
250 کیلووات، مشــترك با کاهــش دیماند مصرفى 
خود به مقدار حداقل 15 درصد و تعداد ساعات حداقل 

20 ساعت، مى تواند از پاداش ریالى بهره مند گردد. بازه 
همکارى از ساعت 11 تا 15 بوده و نحوه اطالع رسانى 
اینگونه است که حداقل یک روز قبل، از طرف شرکت 
توزیع برق اعالم مى شود که مشــترك در بازه زمانى 
11 الى 15 حداقل 15 درصد بــار کاهش دهد که البته 
تعداد این روزها به نیاز شرکت توزیع برق بستگى دارد و 
مشترکینى که تمایل به شرکت در این طرح دارند باید 
فرمى را تکمیل و به برق شهرستان خود تحویل نمایند. 
همچنین براى مشــترکینى که داراى مولدهاى برق 
دیزلى یا گازسوز هستند هم ما طرح تشویقى خرید برق 
از مولدهاى دیزلى یا گازسوز را داریم که مى توانند از 15 
خرداد تا 15 شهریور غیر از پنج شنبه و روزهاى تعطیل از 
ساعت 11 تا 15 با روشن کردن مولد خود و تولید انرژى 

از پاداش ریالى بهره مند شوند. 
طرح تعمیرات و تعطیالت تابستانى نیز براى مشترکین 
داراى مودم قرائت از راه دور به اجرا گذاشــته شده که 
مشترك با کاهش دیماند مصرفى خود به میزان حداقل 

10 درصد در ساعات 11 تا 15 و به تعداد حداقل 5 روز 
متوالى غیر از پنج شنبه ها و روزهاى تعطیل، مى تواند از 
پاداش ریالى بهره مند شود که این طرح از 10 تیر لغایت 

25 مرداد سالجارى قابل اجراست. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهــان گفت: اگر مشــترکین چاه آب کشــاورزى 
شهرســتان هاى استان اصفهان در تابســتان 96 با ما 
همکارى کنند در صورتى که از ساعت 11 تا 15 به مدت 
حداقل یک ماه در فاصله زمانى 15 خرداد تا 15 شهریور 
سالجارى برق مصرف نکنند، بهاى برق مصرفى آنان 
در مابقى ساعات شبانه روز در مدت همکارى، رایگان 
خواهد شــد و عالوه بر آن پاداش ریالى معادل انرژى 
کاهش یافته شــده در این مدت به نرخ قیمت برق در 
ساعات اوج مصرف در ماه هاى خرداد، تیر و شهریورماه 
و به نرخ 1/2 برابر آن در مردادمــاه دریافت مى کنند، 
ضمنًا حداکثر مصرف انرژى آنان از ساعت 11 تا 15 در 
کل مدت 31 روز متوالى مذکور نباید از مقدار بسیار ناچیز 

150 کیلووات ساعت بیشتر شود. 
ثقفى مى گوید: ما در طول سال، فقط براى تأمین 300 
ساعت برق دچار مشکل هستیم و به صالح نیست براى 
جبران این مقدار، نیروگاهى که هزینه سنگینى مى طلبد 
احداث کنیــم و با طرح هاى تشــویقى در بخش هاى 
مختلف و صرفه جویى در ســاعات پیــک بار مى توان 
کمبود بــرق را تأمین نمود. این در حالى اســت که در 
طول سال غیر از تابســتان، 40 درصد ظرفیت نیروگاه 

بالمصرف است. 
وى با تشریح مشوق ها در بخش هاى مختلف هم گفت: 
سال گذشته از طرح  هاى تشــویقى شرکت توزیع برق 
استان اصفهان استقبال بســیار خوبى صورت گرفت 
و انتظار اســت امســال هم بخش هاى مختلف با ما 
تفاهم نامه امضاء کننــد و از پاداش هاى در نظر گرفته 

شده، بهره مند گردند. 
البته ما دراین راستا طرح تشــویقى برق خود تأمین از 
دیزل ژنراتورهــا را براى همه مشــترکین داریم که از 

پاداش هاى آن بهره مند مى شوند. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان با بیان اینکه مبحث 19 ساختمان براى انبوه 
سازان، اجرایى نشــد گفت: در بخش ساختمان، پرت 
انرژى بسیار زیاد است ولى خوشبختانه با آموزش هاى 
متعدد امروز این مســئله به یک فرهنگ تبدیل شده و 

ساختمان ها در حال اصالح شدن است. 
ثقفى به طرح خرید برق تضمینى از نیروگاه خورشیدى 
هم اشاره کرد و گفت: هر مشــترك خانگى، صنعتى، 
کشاورزى و... مى تواند به اندازه ظرفیت انشعاب، نیروگاه 
خورشیدى احداث کند و تا سقف 100 کیلووات با نرخ 
700 تا 800 تومان براى هر کیلووات ساعت به شبکه 
بفروشد و امروز احداث این نیروگاه ها در استان اصفهان 

در حال افزایش است. 
وى از اقدامــات فرهنگى نصب پیام هــاى مدیریت 
مصرف از طریق رســانه ها، صدا و ســیما، مدارس و 
دانش آموزان براى کاهش مصرف برق خبر داد وگفت: 
به عنوان نمونه، قبوض برق مصرفى دانش آموزان را در 
50 مدرســه دریافت کرده و پس از آموزش هاى الزم، 
کاهش مصرف برق در خانواده هاى این دانش آموزان را 

به میزان 20 تا 25 درصد شاهد بودیم.  

طرح هاى تشویقى شرکت توزیع بـرق اسـتان اصفهان 
براى کاهش مصرف برق

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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سام نورى از یک خانواده هنرى وارد عرصه بازیگرى شده است. وى خواهر زاده 
هنرمند محبوب زنده یاد محمد على فردین است. او کارش را به صورت جدى 

از تلویزیون شروع کرده است.
بازیگرى که با ایفاى نقش مشیرى (مرد خاکسترى) ظاهراً 
کالهبردار سریال «دیوار به دیوار» به چهره محبوبى 
براى مخاطبان تبدیل شد. البته او بیشتر با حضور 
در کارهاى مهران مدیرى براى خودش 

نامى دست و پا کرده بود.
نورى در ســریال هاى 
«مــرد دو هــزار 

 ، « ه ه چهــر قهــو »
بــا تلخ» و «در حاشــیه» 

مهران مدیرى همکارى داشته 
اســت. او در رشــته هاى مهندسى 

الکترونیک و مدیریــت بازرگانى تحصیل 
کرده اســت و در مجموعه تلویزیونى «در حاشیه» 

نقش سرپرســتارى را بازى مى کرد که 
فقط به فکر مسابقه و خودنمایى 

در میــان همکارانــش بود. 
بــازى فیگوراتیــو نورى 
جزو خصایــص کارى اش 

محسوب مى شوند.
در این بخش مونولوگ هفته 

به گفتگویــى از این هنرمند و 
فعالیت بازیگــرى اش و بازى در 

ســریال «دیوار به دیوار» و همینطور 
«نهنگ عنبر» مى پردازیم.

 از دوستى با علیرضا عصار تا همکارى با مهران مدیرى 
براى هر بازیگرى شروع کارش و همکارى با کارگردان صاحب نام و درجه یک 
بسیار مهم است. به واسطه دوستى که با علیرضا عصار داشتم با مهران مدیرى آشنا 
شدم تا اینکه به پیشنهاد ایشان در «مرد دو هزار چهره» براى نخستین بار جلوى 
دوربین رفتم که تجربه فوق العاده خوب و ارزنده اى بود. نحوه کار مهران مدیرى به 
گونه اى است که بازیگر در فضاى مفرح و جذابى حضور پیدا مى کند و معموًال در سر 
صحنه کارهاى او همیشه به من خوش مى گذرد. مدیرى در کارش صبر و حوصله 
فراوانى دارد و به خوبى توانایى هاى بازیگر را رصد مى کند و از او بازى دلخواهش را 
با راهنمایى درست مى گیرد؛ به همین دلیل است که خیلى از بازیگران بازى هاى 
خوبشان را در کارهاى مدیرى ارائه مى کنند و در کارهاى سایر کارگردان ها چندان 

درخشان نیستند. 

فاصله از کمدى 
ترجیح مى دهم کمــى از نقش هاى کمدى فاصله بگیــرم و نقش هاى جدى و 
رئال ترى مثل «مشیرى» بازى کنم. دوســت دارم نقش آدم هاى چندوجهى را 

بازى کنم که منطبق بر حقیقت هاى زندگى مردم ایران در درام داســتان فیلم 
نوشته شده اند.

با سامان مقدم دیدگاه مشترك دارم 
مردم همیشــه از کمدى هاى خوش 

ساخت و جذاب استقبال مى کنند 
و «نهنگ عنبر» هم ضمن 

داشتن یک داستان خوب 
از بازى هــاى خــوب 

رضا عطاران و مهناز 
افشار بهره مى برد. 
براى مــن نقش 
دندانپزشک دون 
ژوان فیلــم هم 
خیلى جذابیت 
اشت.  د

شخصیتى 
که بیشتر وجوهات 

خاکسترى داشــت. من سامان 
مقدم را قبــل از بــازى در فیلم «نهنگ 

عنبر» مى شناختم و نوع نگرشش را به بازیگرى 
دوست داشتم و به نظرم فیلم هایى که ساخته، آثار 
متفاوتى هستند و کارگردان درجه یکى است 
و فیلم هایش با سالیق هنرى من همخوانى 

دارد.
تفاوتى نمى کند که مقدم کمدى بسازد یا فیلم 

درام و جدى. نوع تفکرش نسبت به جامعه مناسب 
و درست است و در این زمینه دیدگاه هاى مشترکى 

داریم.

اهمیت شناسنامه نقش
ســعى مى کنم در بازیگرى به تمام ویژگى هایى که مى تواند 
به بازى بازیگر کمک کند توجه داشــته باشم و بازى بدن هم 
جزو همین ویژگى هاست. در «دیوار به دیوار» نقش دشوارى را 
بازى کردم و چون متن خوبى براى کار نوشته شده بود، بازیگران 
توانستند نقششان را درست ارائه کنند. مقدم با در نظر گرفتن متن 

نوشته و توجه به جنس بازى بازیگران اثر موفقى را ساخته است و مخاطبان هم با 
این شخصیت ها ارتباط برقرار مى کنند. من در ایفاى نقش به شناسنامه شخصیت 
نگاه مى کنم که چه خاستگاهى دارد و چه کرده و قرار است چه بکند. همیشه باید 
بازى بدن با بازى کالمى بازیگر هماهنگى داشته باشد. در مجموعه «در 
حاشیه» من نقش پرستارى را بازى مى کردم که دوست داشت جلب 
توجه کند و در ضمن باید کمتر حرف مى زد و بیشتر در صحنه با 
ژست گرفتن حضور داشته باشد و بازى اش از طریق صورتش 
ارائه شود. براى من ایفاى نقش این آدم کم حرف دشوار بود.

یون 
تلویز

ترى 
خاکس

 مرد 
اشیه

درح

گ 
بازیگرى 
خته، آثار 
ى است 
خوانى 

یا فیلم 
ه مناسب 

ى مشترکى 

ژگى هایى که مى تواند 
ه باشم و بازى بدن هم 
دیوار» نقش دشوارى را 
وشته شده بود، بازیگران 
قدم با در نظر گرفتن متن 

ن 

شوراى پروانه نمایش در جلسه اى که  طى روزهاى اخیر 
با حضور اکثریت اعضاى شوراى پروانه نمایش فیلم هاى 
سینمایى برگزار شد، مجوز نمایش سه فیلم «اشنوگل» به 
تهیه کنند گى و نویسندگى ابراهیم اصغرى و کارگردانى 
مشترك هادى حاجتمند و على ســلیمانى در ژانر دفاع 
مقدس، «شنل» به تهیه کنندگى علیرضا شجاع نورى 

و کارگردانى حسین کندرى و نویسندگى 
حمیدرضا بابابیگى با موضوعى اجتماعى 
و «قاتل اهلى» به تهیه کنندگى منصور 
لشکرى قوچانى و کارگردانى و نویسندگى 

مسعود کیمیایى صادر شد. 
1-«شنل» 

«شنل» فیلمى است به کارگردانى حسین 
کندرى با بازى رضا بهبودى، بهار کاتوزى، 
مهدى حسینى نیا، آیسان حداد که در سال 

1395 تولید شده است. 
در فیلم «شــنل» قصه، قصه باجگیرى 
اســت. صحرا (باران کوثرى) مخفیانه با 
مردى مسن(مسعود فروتن) ازدواج کرده 
اســت. مرد مى میرد و مشخص مى شود 
که او با شناسنامه کارگرش، صحرا را عقد 
کرده است. مرد کارگر(رضا بهبودى) که 

شناسنامه مال اوست از وضعیت پیش آمده سوءاستفاده 
مى کند و مى خواهد از صحرا اخاذى کند. صحرا شرایط 
خاصى دارد و نمى تواند نارضایتى و شکایتش را علنى کند؛ 
زیرا افغانى است و اگر به دادگاه شکایت کند مشکالت 
بیشترى دامنش را مى گیرد. دوست صحرا(بهار کاتوزى) 

و همسرش (مهدى حسینى نیا) به ناچار درگیر ماجراى 
صحرا مى شوند و مى خواهند به او کمک کنند در حالى 
که خودشان نیز گرفتارند و مشــکالت خود را دارند. در 
نهایت نیز صحرا نمى تواند از دســت کارگر باجگیر رها 

شود و خودش را به تقدیر مى سپارد! 
تهیه کننــده این فیلم علیرضا شــجاع نورى اســت و 

حمیدرضا بابابیگى نویسنده آن است. 
2-«قاتل اهلى» 

«قاتل اهلى» آخرین فیلم  مسعود کیمیایى است که در 
سال 1395 تولید شده  و پرویز پرستویى، پوالد کیمیایى، 
امیر جدیدى، پرویز پورحســینى، پگاه آهنگرانى، سعید 

پیردوست و رضا رشیدپور بازیگران آن هستند. 
«قاتل اهلى» داستان زندگى حاج آقا دکتر جالل سروش 

است که نقش آن را پرویز پرستویى بازى مى کند. 
 این فیلم در سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد و در همان زمان با حاشیه هایى همراه بود و اختالف 
میان تهیه کننده آن منصور لشگرى قوچانى و کارگردان 
بر ســر مدت زمان فیلم کار را به دخالت 
مراجع قانونى کشــاند و حال پس از حل 
مشــکالت، این فیلم بــه زودى اکران

 مى شود. 
3-«اشنوگل» 

«اشنوگل» را على ســلیمانى و هادى 
حاجتمند ســاخته اند و بــرزو ارجمند، 
ماه چهره خلیلى، کاوه سماك باشى، رحیم 
نوروزى، هاشم مســعودى، محمدرضا 
اربابى، مصطفى نصیرى و مهدى آفتابى 

بازیگران آن هستند. 
در فیلم سینمایى « اشنوگل»، یونس به 
عنوان فرمانده گردان غواصان سه شب 
قبل از عملیات در حالى که در صدد حفر 
تونلى در منطقه عملیاتى بوده، مفقوداالثر 
شده است. حاال پس از 30 سال اطالعاتى 
به دست مى آید که نشان مى دهد احتماًال یونس زنده است 
و در آن زمان به واسطه منافقین قرارگاه اشرف با دشمن 

همکارى کرده است. 
«اشنوگل» به تهیه کنندگى ابراهیم اصغرى ساخته سال 

1395 است.

«قاتل اهلى»، «شنل» و «اشنوگل» چه فیلم هایى هستند؟ 

بهمن کیارستمى از وزیر بهداشت براى 
شــرکت در مراسم ســالگرد درگذشت 
پدرش دعوت کرد. در متــن دعوتنامه 
آمده اســت: «چهاردهم تیرمــاه اولین 
سالمرگ عباس کیارستمى است و قصد 
داریم اولین مراسم سالمرگ ایشان را در 
تاالر امام على (ع) واقع در دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشــتى برگزار نماییم.
حساسیت و مساعدت جنابعالى در طول 
یکسال گذشته و دســتورات مکرر شما 
براى پیگیرى پرونده به ســازمان هاى 
ذیربط، موجب شد تا باالخره کارشناسى 
دقیق پرونده در سازمان نظام پزشکى و 
پزشکى قانونى به اتمام برسد؛ گرچه هنوز 
نتیجه بررسى ها به طور رسمى و عمومى 
اعالم نشده اســت. بر همین اساس از 
جنابعالى دعوت مى نماییم در مراســم 
سالمرگ عباس کیارستمى در دانشگاه 
علوم پزشکى حضور یابید و آنچه از نتیجه 
بررسى پرونده الزم مى دانید بیان نمایید.

الزم به ذکر است جز جنابعالى از سه مقام 
مسئول در بررسى این پرونده براى حضور 
و سخنرانى دعوت به عمل آورده ایم و این 
مراسم، سخنران دیگرى نخواهد داشت:

دکتر ایرج حریرچى (قائــم مقام وزیر و 
معــاون کل وزارت بهداشــت)،دکتر 
علیرضا زالــى (رئیس ســازمان نظام 
پزشکى کشــور) و دکتر احمد شجاعى 
(رئیس سازمان پزشکى قانونى کشور). 
پیشاپیش از مساعدت شما براى برگزارى 
این مراسم در دانشــگاه علوم پزشکى و 
حضور جنابعالى در اولین سالمرگ عباس 

کیارستمى سپاسگزاریم.»

به دنبال انتشــار برخى شــایعات در خصوص ورود 
گلشیفته فراهانى به کشــور و دستگیرى اش توسط 
مأموران پلیس، دفتر سخنگوى ناجا با تکذیب این خبر 
اعالم کرد: خبر منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر 
قصد گلشیفته فراهانى براى ورود به کشور با پاسپورت 

جعلى و لباس مبدل کذب است.
دفتر ســخنگوى ناجا تأکید کــرد: بنابراین موضوع 
دستگیرى وى توســط پلیس فرودگاه نیز تکذیب 
مى شود. روز شنبه خبر عجیبى در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شد که از حضور گلشــیفته فراهانى در ایران 
حکایت مى کرد. طبق این شایعه فراهانى قصد داشت 
با لباس مبدل به ایران سفر کند اما پس از شناسایى، 
توسط نیروى انتظامى دستگیر شد. با انتشار گسترده 
این شایعه ناجا با انتشــار اطالعیه اى این موضوع را 

تکذیب کرد. 
گلشــیفته فراهانى به تازگى فیلم پنجــم «دزدان 
دریایى کاراییب» را روى پرده سینماهاى جهان در 

حال اکران دارد.

دعوت 
بهمن کیارستمى از 

وزیر بهداشت 

گلشیفته فراهانى 
به ایران برنگشته 
که دستگیر شود

سومین  «نفس» 
گانه جلیل سامان است که با سریال از سه 

یک بستر عاشقانه به فضاى انقالب و دهه 60 مى پردازد و 
این شب ها از شبکه 3 سیما روى آنتن مى رود.

یک ویژگى این ســریال که در اولین قسمت پخش شده 
توجه مخاطبان زیادى را به خود جلب کرد و باعث شــد 
در فضاى مجازى از آن یاد کنند این بود که در فضاسازى 
دوران قبل از انقالب شخصیت هاى زن بى حجاب در این 
سریال دیده مى شدند. این شخصیت ها زنان ارمنى بودند و 
سامان با گرفتن تصاویرى در ارمنستان به صورت تروکاژى 
در بعضى از صحنه هاى بیرونى سریال مثل مکان هاى 

عمومى و یا خیابان از آنها استفاده کرده بود.
این ویژگى سریال اگرچه به بحث فضاى مجازى راه پیدا 
کرد اما بازخورد منفى نداشــت و فقط باعث شد تا روابط 
عمومى سریال طى توضیحى اعالم کند که این بازیگران 
کاله گیس ندارند و صحنه هایى که در ارمنستان با بازیگران 
ارمنى ضبط شده با استفاده از جلوه هاى ویژه در پس زمینه 

سریال قرار داده شده و براى نزدیک شدن به فضاى واقعى 
آن سال ها بوده است.

در همان زمان مهدى روشن روان مدیرگروه فیلم و سریال 
شــبکه 3 نیز در گفتگویى اعالم کرد که نمایش زنان بى 
حجاب در «نفس» مشکل شرعى ندارد و بعضى به غلط 
مى خواهند القا کنند که این ســریال بحث بى حجابى را 
عادى سازى مى کند درحالى که اوًال اینها تصاویرى از زنان 
خارجى و غیر مسلمان اســت که در ارمنستان ضبط شده 
است و ثانیاً ما اصًال روى چنین فضاهایى تأکیدى نداشتیم 
اما شاید چون مخاطب براى اولین بار چنین چیزى را مى 

بیند ممکن است کمى برایش تعجب برانگیز باشد!
با این حال بعد از حدود دو هفته که از پخش سریال گذشت، 
این تصاویر به صورت محو، گذرا و در بعضى از صحنه ها 
پخش شد و سپس از قســمت هایى به بعد ادامه نیافت تا 
اینکه جلیل سامان از طریق فضاى مجازى اعالم کرد که 
«چند قسمتى است که تصاویر شخصیت هاى بى حجاب 
به سریال اضافه نمى شود و در فضاسازى قبل از انقالب 
اشکال به وجود آورده است. ظاهراً مصلحت اینگونه حکم 
کرده است. امیدوارم قوانین ممیزى سینما و تلویزیون که 
در آن تکنولوژى روز لحاظ نشــده است مورد تجدید نظر 
واقع شود.» مهدى روشــن روان مدیرگروه فیلم و سریال 
شبکه 3 درباره چرایى حذف این شخصیت هاى بى حجاب 
در جمالت کوتاهى اعالم کرد که «من اطالعى از دلیل 
چرایى حذف شــخصیت هاى بى حجاب از سریال ندارم 
اما این دستور از یکى از مدیران ارشد سازمان صدا و سیما 

رسیده است».

زنان از «نفس» حذف شدند

در حواشــى پیش آمده بعد از توهین بهناز جعفرى به یک 
خبرنگار، رامبد جوان مجرى «خندوانه» با انتشــار متنى 
اجتماعى به هوادارى از جعفرى بلند شد آن هم با توسل به 
استفاده از ادبیاتى تحقیرآمیز نسبت به بازیگرى به نام صفر 

کشکولى براى باال بردن عیار بازیگرى جعفرى!
این لحن رامبد با انتقاد بسیارى از مخاطبانى مواجه شده بود 
که از صفر کشکولى به واسطه ایفاى نقش در سریال هاى 

تلویزیونى دهه 60 و 70 خاطره ها دارند.
صفر کشکولى که ســابقه ورزش قهرمانى در رشته وزنه 
بردارى را دارد در اوایل دهه 40 به واسطه ساموئل خاچکیان 
وارد سینما شــد و در دوران بعد از پیروزى انقالب هم در 
سریال ها و فیلم هایى مانند «هشدارهاى پلیس»، «آینه 
عبرت»، «شلیک نهایى»، «شــکار»، «گاومیش ها» و 

«دالر» ایفاى نقش کرد.
صفر کشکولى با اشاره به ماجراى پیش آمده درباره توهین 
یک بازیگر بــه یک خبرنگار گفت: «در تمام ســال هاى 
حضورم در عرصه ورزش و ســینما وتلویزیون هیچگاه از 
خبرنگاران بدى ندیدم. کسى حق توهین به خبرنگارها را 
ندارد. اگر خبرنگار نباشد چه کسى از وضعیت هنرمندان و 

ورزشکاران و سیاستمداران مطلع مى شود.»

ایــن بازیگر ادامه داد: «این انصاف نیســت که قشــرى 
زحمتکش و شریف اینگونه مورد هجمه قرار گیرد و توهین 
بشنود. خبرنگارها یار و یاور مردم و هنرمندان هستند و هر 
شخصى با هر سمتى نباید به آنها توهین کند. خبرنگارى 
که عمر و وقت و جوانى خود را مى گذارد تا خبرهاى جدید 
و جذاب به مخاطب برسد الیق احترام است؛ همانطور که 
یک هنرمند متعلق به همه کشور است خبرنگار هم متعلق 

به همه کشور است.»
کشکولى که در آخرین ســریال تلویزیونى عطاران با نام 
«بزنگاه» هم یکى از نقش هاى مکمــل را ایفا کرده بود 
خاطرنشان ساخت: «در تمام ســال هاى حضورم همواره 
مورد احترام قشر خبرنگار بوده و هســتم و متقابًال براى 
من عزیز هســتند. چرا باید خبرنگارى که با قلمش اغلب 
در جهت اطالع رسانى سینما و ورزش و سیاست کار کرده 
توهین بشنود. بى احترامى به خبرنگار بى احترامى به همه 

ملت ایران است.»
کشکولى پیرامون حمایت رامبد جوان از بهناز جعفرى که 
آمیخته شده بود به توهین به صفر کشکولى بیان داشت: «در 

این باره سکوت مى کنم و قضاوت را به مردم مى سپارم.»
وى ادامه داد:  «البته جا دارد از خبرنگاران و هنرمندان عزیز 

خانم فلور نظرى و مجید ســعیدى و دیگر عزیزان بابت 
هستم دفاع و حمایتشان از خودم که واقعاً کمترین 

تشکر کنم. من خاك پاى ملت ایران 
هســتم و از همه عزیزان در هر 
مقام و جایگاهى که هستند تقاضا

 مى کنــم حرمت قشــر 
شــریف و زحمتکــش 
خبرنــگار را حفظ کنند. 

احترام متقابل 
احتــرام بــه 

همراه دارد.»

قضاوت را به مردم مى سپارم
: «این انصاف نیســت که قشــرى 
نگونه مورد هجمه قرار گیرد و توهین 
یاور مردم وهنرمندان هستند و هر  و

 نباید به آنها توهین کند. خبرنگارى 
ى خود را مى گذارد تا خبرهاى جدید 
رسد الیق احترام است؛ همانطور که 
 همه کشور است خبرنگار هم متعلق 

ن ســریال تلویزیونى عطاران با نام 
نقش هاى مکمــل را ایفا کرده بود 
در تمام ســال هاى حضورم همواره 
نگار بوده و هســتم و متقابًال براى 
را باید خبرنگارى که با قلمش اغلب 
ى سینما و ورزش و سیاست کار کرده 
رامى به خبرنگار بى احترامى به همه 

مایت رامبد جوان از بهناز جعفرى که 
ین به صفر کشکولى بیان داشت: «در 

نم و قضاوت را به مردم مى سپارم.»
مندانعزیز هن ان نگا ازخ د دا جا

خانم فلور نظرى و مجید ســعیدى و دیگر عزیزان بابت 
هستم دفاع و حمایتشان از خودم که واقعاً کمترین 

تشکر کنم. من خاك پاى ملت ایران
هســتم و از همه عزیزان در هر 
مقام و جایگاهى که هستند تقاضا

 مى کنــم حرمت قشــر 
شــریف و زحمتکــش 
خبرنــگار را حفظ کنند. 

احترام متقابل 
احتــ
همراه

به مردم مى سپارم

گ
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ـرام بــه 
ه دارد.»

رایان شــجریان به دنبال انتشار شایعات 
پیرامون اوضاع وخیم بیمارى اســتاد آواز 
ایران، با انتشار پستى در اینستاگرام از مردم 
خواست تا به شایعات توجه نکنند چراکه 

حال پدرش خوب است. 
رایان شجریان فرزند کوچک محمدرضا 
شــجریان مدتى پیش نیز با انتشــار یک 
عکس دو نفره به همراه پدرش از بهبودى 
حال ایشان و ادامه روند درمانى خبر داده 
بود. طى روزهاى گذشــته نیــزدر برخى 
کانال هاى خبرى موجود در شبکه اجتماعى 
تلگرام، اخبارى مبنى بر اوضاع بد بیمارى 
استاد شجریان به نقل از هوشنگ ابتهاج 
منتشر شده بود که یلدا ابتهاج فرزند ایشان 
با انتشار خبرى این موضوع را شایعه خواند.

حال پدر خوب است

برادر رامیــن پرچمــى در گریم نمایش 
جدیدش. رامین با این گریم وجهه تازه اى 

به مفهوم تناقض بخشیده است.

امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو در 
اینستاگرام خود نوشت: «مى توانم کسى 
که قطع نخاع شده را نجات دهم، سرطان 
را هم مى توانم درمان کنم. ام اس و همه 
بیمارى هایى که فکر مى کنید راه درمانى 
ندارد هم قابل حل است. فقط نیاز به کمى 
تمرین و باور دارد. یک روز که وقت داشتم 
در چنل تلگــرام مى گویم چطور مى توان 

یک قطع نخاعى را نجات داد!»

سرطان درمان مى کنم!

تناقض  
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سرفه هاى شــبانه اى که در هنگام خواب رخ مى دهند 
براى افرادى که دچار ســرماخوردگى شــده اند، جنبه 
کابوس را دارد.چون فرد را مدام از خواب بیدار مى کنند. 
این مطلب حاوى توصیه هایى است که باعث مى شود 
سرفه هاى شبانه تسکین پیدا کند و خواب راحت ترى 

داشته باشید.
1- محیط منزل را مرطوب نگه دارید : محیط خشــک 
منزل، خطر سرفه ها را افزایش مى دهد چون مخاط را 
خشک مى کند. میزان رطوبت مناسب براى افرادى که 
سرفه مى کنند، تقریباً 80درصد است. براى ایجاد بخار یا 
از دستگار بخور استفاده کنید یا کاسه اى را روى شوفاژ یا 
بخارى قرار دهید. براى تصفیه هوا نیز مى توانید از چند 

قطره اکالیپتوس استفاده کنید.
2- موقع خواب، سرتان باالتر از بدنتان باشد: اگر سرفه 
خصوصًا سرفه هاى خلط دار اذیتتان مى کند، در حالت 
نیمه نشســته بخوابید. این گونه سرتان از بدنتان باالتر 
قرار مى گیرد. قرار گرفتن در این وضعیت مانع پر شدن 
برونش ها به دلیل ترشحات زیاد مى شود و زمینه را براى 
خروج خلط ها فراهم مى کند. اگر سرفه هاى مزمنى دارید 
که دلیلش ریفالکس معده است نیز، الزم است به حالت 
نیمه نشسته بخوابید تا اسید معده باال نیاید. براى این کار 

الزم است یک بالش دیگر روى بالشت خود قرار دهید. 
3- شستشوى بینى قبل از خواب براى کاهش سرفه ها 
: ترشحات بینى که پشت حلق جمع مى شوند، موجب 
سرفه هستند. براى خالص شدن از این ترشحات، قبل 
از خواب مجارى تنفسى را با سرم شستشو یا آب نمک 

شستشو دهید و اخالط را خارج کنید.

اســپرى  از   -4
بینــى اســتفاده 
کنیــد : انــواع 

اسپرى هاى 
در  بینــى 
داروخانه ها 
وجــود 
دارنــد 

کــه 
ى  ا بر
کاهش 
سرفه و 

کردن  باز 
مى کنند. البته بهتر است، بینى از آنها استفاده 

پزشک اسپرى متناسب با وضعیت شما را تجویز کند و 
تعداد دفعات استفاده از آن را نیز مشخص کند. با استفاده 
از این اسپرى ها، ریه ها التهاب کمترى خواهند داشت و 

سرفه هاى شبانه کاهش مى یابند. 
5- دمنوش هاى مناســب براى خوابى بدون ســرفه: 
براى داشتن خوابى راحت، پیش از خواب دمنوش گرم 
میل کنید. این دمنوش ها مى توانند شامل زنجبیل، گل 
ختمى، گل پنیرك، آویشن و... باشند. ترکیب نشاسته و 

آبجوش یا شیر نیز براى تسکین گلو عالى است.  
6- آبنبات هاى ضد سرفه اســتفاه کنید: آبنبات هاى 
ضد ســرفه که به آنها آب نبات سرد نیز مى گویند براى 
تسکین ســرفه مفیدند. اگر سرفه هاى شــبانه وقت 
خواب آزارتان مى دهند، پیش از خواب یک عدد از این 

آبنبات ها را در دهان بگذارید. زیرا گلو را نرم مى کنند و 
از سرفه پیشگیرى مى کنند. از «به دانه» نیز مى توانید 
استفاده کنید.این دانه هاى کوچک در دهان لعاب دار مى 
شوند و باعث تسکین گلو و جلوگیرى از سرفه مى شوند.

7- بخور اوکالیپتوس بــراى خوابى راحت تر : اگر بینى 
شما گرفته است و نمى توانید به درستى نفس بکشید، 
چند قطره عصاره روغنى گیاه اوکالیپتوس را داخل آب 
گرم بریزید و بخور بگیرید. بخــور گرفتن موجب نرم و 
مرطوب شدن مجارى تنفسى مى شود و سرفه هایتان 

کمتر خواهد شد.
استفاده از برخى داروها مانند کامفر، منتول و ترموراب که 
روى گلو یا سینه زده مى شوند باعث تسکین سرفه هاى 

شبانه و خواب راحت تر هستند.

 براى کاهش سـرفه هاى شبانه
               راه هایى

کا ى براىى
های
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اسپرى هاى 
در  بینــى 
داروخانه ها 
وجــود 
دارنــد
کــه 
ى ا بر
کاهش

سرفه و 
کردن باز 

تفاد ا ا آن از تن ا ت ته ال کنند

کاهش سـرفه هاى شبانه

سرفه هاى شــبانه اى که در ه
براى افرادى که دچار ســرماخ

               راه ه

برخى از مواد غذایى به دلیل ترکیب خاص خود مى  توانند نقش یک رژیم غذایى طبیعى را ایفا کنند. کار شناسان لیستى از غذاهاى کم کالرى را به افرادى که خواهان الغرى 
هستند، توصیه مى  کنند که مى توانند در طول روز به میزان زیاد بخورند بدون اینکه نگران چاقى باشند.

■   کرفس: تقریبًا 95 درصد از کرفس را آب تشکیل مى دهد. البته این بدان معنا نیست که کرفس مزایاى بهداشتى قابل توجهى ندارد. کرفس حاوى پتاسیم، فوالت 
و فیبر است و 30 درصد از میزان نیاز روزانه به ویتامین K را برطرف مى کند. مصرف کرفس در یک وعده تنها 6 کالرى دارد.

■   کلم پیچ: یک فنجان کلم خام تنها 33 کالرى دارد و شامل سه گرم پروتئین و دو و نیم گرم فیبر در هر وعده است. کلم پیچ یکى از معدود غذاهایى است که مانند ماهى 
اسیدهاى چرب امگا 3 دارد.

■   بلوبرى: این میوه محتواى آنتى اکسیدانى دارد و آنتى اکسیدانش بیشتر از هر میوه دیگر است. یک فنجان بلوبرى تنها 85 کالرى دارد.
■   خیار: در هر وعده تنها 16 کالرى دارد و دانه ها و پوستش حاوى بیشترى ارزش غذایى است. ویتامین A موجود در خیار به عنوان یک بتاکاروتن از سالمت چشم ها محافظت 

مى کند.
 C، A گوجه فرنگى ها: بهترین منبع لیکوپن است؛ کاروتینوئیدى که به مبارزه با بیمارى هاى مزمن کمک مى کند. گوجه فرنگى به غیر از لیکوپن حاوى ویتامین هاى   ■

و B2 است ضمن اینکه منبع غنى از فوالت، پتاسیم و فیبر نیز محسوب مى شود. یک عدد گوجه فرنگى متوسط تنها 25 کالرى دارد.
■   گریپ فروت: اضافه کردن این میوه به رژیم غذایى خود راهى براى کاهش وزن است. گریپ فروت سرشار از فیبر است و منجر به تنظیم سطح قند خون و احساس سیرى طوالنى 
مدت مى شــود. نیمى از یک گریپ فروت تنها 50 کالرى دارد. ویتامین C موجود در گریپ فروت منجر به مبارزه با بســیارى از مشکالت سالمتى از جمله ســرطان ها و بیمارى هاى قلبى 

مى شود. گریپ فروت همچنین مى تواند تأثیر شگرفى در کاهش کلسترول و بهبود سالمت دستگاه گوارش داشته باشد. فوالت موجود در این میوه آن را یک میان وعده ایده آل براى زنان باردار کرده است.
■   کلم بروکلى: این سبزى فوق العاده، منبع سولفورافان است و به از بین بردن مواد شــیمیایى سرطان زا در بدن کمک مى کند. این سبزى حاوى ویتامین هاى K، E، A و C است و یک وعده 

بخار پز آن تقریبًا 20 درصد نیاز روزانه به فیبر را برطرف مى کند ضمن اینکه تنها 31 کالرى دارد.
■   طالبى: بتاکاروتن موجود در آن شکلى از ویتامین A براى افزایش سالمت چشم است. یک فنجان طالبى تنها 55 کالرى دارد.    

   گل کلم: شامل آنتى اکسیدان ها و مواد شیمیایى گیاهى براى مبارزه با بیمارى هاى مزمن است و منبع غنى از فوالت، فیبر و ویتامین هاى 
C و K محسوب مى شود. گل کلم در هر وعده تنها 25 کالرى دارد.

■   تمشک ها: فواید سالمتى تمشک فوق العاده است و مانند دیگر انواع توت ها منبع غنى از ویتامین C و آنتى اکسیدان هاى شناخته 
شده به عنوان بیوفالونوئید محسوب مى شود. یک فنجان تمشک تنها 62 کالرى دارد.

توت فرنگى: سرشار از پلى فنول ها و منبع غنى از پتاسیم و فیبر محسوب مى شود. یک فنجان از این 
میوه تنها 50 کالرى دارد.

متخصص طب ســنتى اصول 
الزم بــراى حمام کــردن را از 
دیدگاه طب ســنتى بیان کرد و 
گفت: حمام کردن باعث باز شدن 
منافذ پوســتى، دفع مواد زاید و 

رطوبت بخشى به بدن مى شود.
غالمرضا کرد افشــارى، افزود: 
حمام کــردن جــزو الینفک 
زندگى انسان اســت که براى 
پاکیــزه کردن بدن، گشــودن 
منافذ پوســتى، رقیــق کردن 
مواد و دفع آنها از بدن به روش 
تعریق و همچنین براى رطوبت 
بخشیدن به بدن مورد نیاز است. 
وى ادامه داد: خصوصیات یک 
استحمام خوب این است که فرد 
باید در هنگام ورود به حمام ابتدا 
به تدریج آب نیمه گرم بر سر خود 
بریزد و سپس کامًال زیر دوش 

آب قرار گیرد.
کرد افشارى گفت: در هنگام پر 
بودن معده یا خالى بودن آن نیز 
نباید حمام کرد، از طرفى حمام 
کردن بالفاصله پس از اعراض 
نفسانى مثل خشم یا شادى بسیار 
مضر است و نوشیدن آب سرد یا 
مصرف غذا در حمام یا بالفاصله 

پس از آن نیز مناسب نیست.
وى افزود: برخى از افراد به هنگام 
حمام کردن و اســتراحت 
در وان یا استخر اقدام به 
خوابیدن مى کنند که این 
حرکت مضر است چرا 
که توقف زیاد و ماندن 
در حمام جایز نیست و 
باعث سستى و ضعف 
بدن و کم شدن مواد مورد 
نیاز بدن مى شود.وى ادامه 
داد: افــراد گرم مزاج 
بهتر است در 
م  هنگا

وج  خر
از حمام پاهاى 

خود را با آب سرد و 
افراد سرد مزاج با آب گرم 

شستشو دهند.

خوابیدن در وان خوابیدن در وان 
مضر است؟مضر است؟

ت دندان ها
تهدید سالم

 با توتون و تنباکو

سرفه هستند. براى خالص شدن از این ترشحات، قبل 
از خواب مجارى تنفسى را با سرم شستشو یا آب نمک 

شستشو دهید و اخالط را خارج کنید.

ضد ســرفه که به آنها آب نبات سرد نیز مى گویند براى 
اتسکین ســرفه مفیدند. اگر سرفه هاى شــبانه وقت 
این خواب آزارتان مى دهند، پیش از خواب یک عدد از

کاستفاده از برخى داروها مانندکامفر، منتول و ترموراب که 
روى گلو یا سینه زده مى شوندباعث تسکین سرفههاى 

شبانه و خواب راحت تر هستند.

معاون اداره کل نظــارت بر فرآورده هاى غذایى ســازمان غذا و 
دارو در واکنش به مطلب منتشــره در خصوص «سرایت بیمارى 
خطرناك از طریق خفاش ها به خرما هاى بم» گفت: جاى بســى 
تأسف است که انتشار شایعات در خصوص فرآورده هاى غذایى به 
تفریح جذاب در کشور ما تبدیل شده و حاال حاال ها قصد فروکش

 ندارد.
سمیره صباح تأکید کرد: مطلب منتشر شــده در خصوص ایجاد 
بیمارى خطرناکى که از طریق خفاش به خرماهاى بم ســرایت 

کرده و هرگونه اخبار پیرامون آن تکذیب مى شود.
صباح ضمن درخواست از مردم براى باال بردن قدرت تحلیل خود 
در مواجهه با شــایعات، اظهار داشت: گرچه استعالمات از بم خط 
بطالن بر شایعات کشید اما بد نیست مردم بدانند که اصوًال در خود 
بم به ندرت خفاشى مشاهده مى شود که بخواهد دستاویز چنین 
شایعاتى پیرامون خرماهاى آن منطقه باشد و مهمتر آنکه خرماهاى 
فرآورى شده این شهرستان، قطعًا با نظارت مسئول فنى و کسب 

تأییدیه هاى بهداشتى عرضه مى شود.

آیا خرماى بم سرطانزاست؟ 

ورزش کردن فواید زیادى دارد که یکى از آنها افزایش سالمت استخوان هاست. معموًال افرادى که چاق هستند 
بیشتر مشکل کیفیت استخوان دارند و با بیمارى هایى از این دست مواجه هستند.

ورزش کردن باعث از بین رفتن چربى هاى استخوانى مى شود و به سالمت آنها کمک مى کند.
نتایج این تحقیقات در مجله استخوان منتشر شده است.

مدیر این تحقیقات مى گوید : ما دریافتیم که دویدن باعث مى شود که در بدن موش ها استخوان سازى صورت 
گیرد. ورزش براى سالمت استخوان ها بسیار عالى است. تأثیرات ورزش بر سالمت استخوان در افراد چاق به 

مراتب بیشتر است و بسیار به آنها کمک مى کند.
باعث افزایــش تراکم و حجم بررسى ها همچنین نشــان داده اســت که ورزش 

استخوان ها مى شود و این تأثیر در افراد چاق بیشتر 
است.

را از بین مـــــــــى برد

محققان به مردانى که تازه پدر شده اند توصیه مى کنند سپرى 
کردن زمان بیشتر با فرزندانشان مى تواند موجب تقویت رشد 

فکرى آنها شود.
محققان بریتانیایى نوع رفتار 128 پدر را با فرزندشان در سه 
ماهه اول تولد بررسى کردند. زمانى که کودکان دو 
ساله شدند محققان رشد فکرى این کودکان را 

اندازه گیرى کردند.
آنها دریافتند نوزادانى که پدرشــان فعالیت و 
تحرك بیشــترى هنگام بازى با آنها در طول 
چندماه اول تولدشان داشــت در مقایسه با سایر 
نوزادان در سن دو سالگى تست مهارت هاى فکرى 

را بهتر انجام دادند.
عوامل بسیارى بر رشــد کودك تأثیر دارد. اما این 
یافته ها نشان مى دهد تعامل پدر و فرزند در سن پایین 

از عوامل تأثیرگذار بر رشد کودك است.
محققان شاهد تفاوت جنسیتى نوزاد در این مسئله نبودند و 
تعامل پدر تأثیر مثبتى بر مهارت هاى فکرى هم فرزند دختر 

و هم فرزند پسر دارد.

محققان به مردانى
کردن زمان بیشتر

شفکرى آنهاشود.
محققان بریتانی
ماهه اول
ساله
انداز
آنها

تحرك
چندما
نوزادان د
را بهتر انج
عوامل بس
یافته ها نش
از عوامل تأثی
محققان شاهد تف
تعامل پدر تأثیر م

بازى پدرها با کودکان، آنها را باهوش مى کندبازى پدرها با کودکان، آنها را باهوش مى کند

وى افزود: برخى از افراد به هنگام 
حمام کردن و اســتراحت 
در وان یا استخر اقدام به 
خوابیدن مى کنند که این 
محرکتمضر است چرا 
که توقف زیاد و ماندن 
جدر حمام جایز نیست و 
باعث سستى و ضعف 
بدنو کم شدن مواد مورد 
نیاز بدن مى شود.وى ادامه 
داد: افــراد گرم مزاج

بهتر است در 
م  هنگا

وج  خر
حمام پاهاى  حاز

خود را با آب سرد و 
مافراد سردمزاج با آب گرم 

شستشو دهند.

ت دندان ها
تهدید سالم

 با توتون و تنباکو
ن

ی

کیکى از آنها افزایش سالمت استخوان هاست. معموًال افرادى که چاق هستند 
ایندست مواجه هستند. بیمارى هایى از بد و با

ى هاى استخوانى مى شود و به سالمت آنها کمک مى کند.
ن منتشر شده است.

فتیم که دویدن باعث مى شود که در بدن موش ها استخوان سازى صورت 
اسن ها بسیار عالى است. تأثیرات ورزش بر سالمت استخوان در افراد چاق به 

مک مى کند.
باعث افزایــش تراکم و حجم ســت که ورزش 

فراد چاق بیشتر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــى برد را از بین مــــ

و هم فرزند پسرد دارد.

ورزش، چربــى استخوان
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با افزایش مناقشات سیاسى ایران و عربستان در سال 2016، 
دامنه این مشکالت به ورزش و به ویژه به فوتبال دو کشور 
رسید و در جریان لیگ قهرمانان دو فصل اخیر، نمایندگان 
 AFC ایران و عربستان به خواست کشور عربستان و با رأى

در کشور ثالث از نمایندگان همدیگر میزبانى کردند.
این در حالى است که به منظور حل این مشکالت، اواخر 
سال گذشته مسئوالن فدراسیون فوتبال به امید آنکه فیفا 
در این مناقشه میانجى گرى کند، راهى زوریخ شدند تا با 
مذاکره با مسئوالن فدراسیون جهانى فوتبال راه حلى براى 

این مشکل پیدا شود.
دور اول این مذاکرات به نظر بــراى مقامات فوتبال ایران 
خوشــایند بود چراکه به اذعان آنها اگرچه کشــور ثالث 
همچنان باید میزبانى دیدارهاى رو در روى باشــگاه هاى 
ایرانى و عربستانى را به عهده مى گرفت اما از لحاظ مالى 
روند به سود باشگاه هاى ایرانى پیش رفته بود. هرچند که 
بعدها اعالم شد باید مفاد گفتگوهاى مطرح شده محرمانه 

باقى بماند و در این خصوص جزئیات بیشترى اعالم نشد.
حاال از فدراسیون فوتبال خبر مى رسد مسئوالن فدراسیون 
فوتبال ایران قرار اســت دوباره بعد از مــاه رمضان براى 
برگزارى نشست دوم با مسئوالن فیفا در خصوص بررسى 
راهکارهاى حل مشــکالت ایجاده شــده در راه میزبانى 
باشگاه هاى ایرانى و عربستانى از یکدیگر راهى زوریخ شوند 
هرچند که با توجه به تحوالت سیاسى اخیر در منطقه به نظر 

مى رسد اوضاع به سود باشگاه هاى ایرانى باشد.
علیرضا اسدى دبیرکل فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه 
مناقشه میزبانى ایران و عربستان به کجا رسید، گفت:  این 
موضوع متأثر از سطح روابط باال در بین دو کشور است. با 
توجه به پرونده بازى که در CAS داریم در حال دنبال کردن 
آن هستیم. قرار بود یک جلسه در تاریخ 31 اردیبهشت در 
این خصوص در فیفا داشته باشیم که مصادف شد با جلسه 
فیفا در بحرین و حاال قرار است این جلسه بعد از ماه رمضان 

برگزار شود. 
 او در جــواب اینکه چقدر امیدوارید این موضوع به ســود 
ایران حل شــود، گفت: «با توجه به نوع رفتار عربستان با 
قطر دستمان پر اســت. با این رفتار تقریباً ملموس شد که 
عربستانى ها به دنبال آن هستند که در هرجایى با هرکسى 
اختالف پیدا کردند سریع سعى کنند رابطه شان را قطع کرده 
و عنوان کنند ما بازى هایمان را در آن کشور انجام نمى دهیم. 
این موضوع مى تواند به نفع ما باشد و آنها بابت نوع رفتارشان 

در این برهه صدمه خواهند خورد. »

ایران به سبک اتلتیکو

  دستمان پر است

فعل و انفعاالت دیدار با ازبکستان ممکن 
اســت کاپیتان ســپاهان را اندکى براى 

تمدید قرارداد با این تیم مردد کند.
احسان حاج صفى سال گذشته پس از یک 
فصل حضور در بوندسلیگاى دو ترجیح 
داد تا قید بازى در لیگ هاى درجه چندم 
اروپایى را بزند و به فوتبال ایران بازگردد.

در آخرین مسابقه رســمى تیم ملى که 
منجر به صعود ایران به جام جهانى شــد 
اما اتفاقى افتاد که شاید کاپیتان سپاهان 
را اندکــى در درســتى تصمیمش مردد 
کند. در این مســابقه کارلوس کى روش 
حاج صفى باتجربه را بــه نفع یک لژیونر 
تازه وارد نیمکت نشین کرد. على کریمى 
که سال گذشــته به فوتبال اروپا منتقل 
شــد پس از یک نیم فصــل ناموفق در 

دینامــو زاگرب یک نیم فصــل موفق را 
در لوکوموتیو زاگرب پشت سر گذاشت تا 
تنها به واسطه درخشش در مقطع پایانى 
لیگ کرواســى به ترکیب ثابت تیم ملى

 برسد.
البته کــى روش در مســابقات مختلف 
همــواره ترکیب هاى متفاوتــى را مورد 
اســتفاده قرار مى دهد و آنچه در دیدار با 
ازبکســتان اتفاق افتاد لزومًا قرار نیست 
در دیدارهــاى آتــى هم اتفــاق بیافتد 
اما شــاید همین نیمکت نشــینى به نفع 
همبازى ســابق و لژیونــر فعلى کافى 
باشــد تا حاج صفى را در فصل منتهى به 
جام جهانى بــاز هم بــه صرافت رفتن 
به فوتبال اروپا بیانــدازد و درباره تمدید 

قرارداد با سپاهان مردد کند. 

استقاللى ها قصد دارند براى کم کردن فشار هوادارانشان هرطور که شده رامین 
رضاییان را استقاللى کنند و براى تحقق این موضوع حاضر هستند پول بسیار 
خوبى هم براى او پرداخت کنند. استقالل براى اینکه بتواند رضاییان را جذب 
کند به او پیشنهاد 2/5 میلیاردى داده است والبته قول داده که یک میلیارد آن 
را به صورت نقد پرداخت کند. با این شرایط به نظر مى رسد در صورتى که او 
به اروپا نرود پیراهن استقالل را برتن خواهد کرد، هرچند او در سال منتهى به 

جام جهانى براى قبول پیشنهاد استقالل با تردید جدى روبه رو شده است. 

مهدى طارمى در صفحه اینســتاگرامش متن 
معنى دارى را منتشر کرده است که مى توان از 

آن برداشت هاى متفاوتى داشت. 
  او عکسى را منتشــر کرده که این مطلب روى 
آن نگارش شده:« هنوز هم برف آدم را غافلگیر 
مى کند. هنوز هم یکى از ما باید برود. انســان، 

یکى از دست هایش براى خداحافظى است.»
او این پســت را در حالى منتشــر کرده که در 
روزهاى اخیر براى دریافــت مطالبات خود به 
دفعات به باشگاه پرســپولیس مراجعه کرده و 
از سویى پیشــنهادات خوبى را هم از تیم هاى 
خارجى داشته است. تیم اوراوارد ژاپن قهرمان 
جى لیگ ســه میلیون یورو بــراى یک فصل 
به او پیشــنهاد داده اســت. همچنین باشگاه 
دیناموزاگرب به طور جدى اعالم کرده اســت 

مهدى طارمى را مى خواهد. 
مهدى هنوز هیچ واکنشــى به این پیشنهادات 
نداشــته چرا که یک فصل دیگر با پرسپولیس 
قرارداد دارد و جدایى او منوط به رضایت باشگاه 

است. البته مهدى اجازه نداد پیشنهاد قهرمان 
جى لیگ شــکل جدى به خود بگیــرد چرا که 
مى گوید تنها در صورتى از باشگاه پرسپولیس 
جدا خواهد شد که براى بازى به یکى از تیم هاى 

اروپایى برود. 
خیلى ها مى گویند این متن او بدین معنى است 
که قرار است اتفاق تازه اى براى مهدى طارمى 
رخ بدهد. اینکه براى بازى با هماهنگى باشگاه 
پرســپولیس به یکى از تیم هاى خارجى برود. 
از دســت دادن مهدى طارمى نمى تواند خیلى 
براى پرسپولیس گران تمام شود چرا که این تیم 
«گادوین منشــا» را به خدمت گرفته که نشان 
داده مهاجم ششــدانگى است. از سویى تنها در 
این فصل است که باشگاه پرسپولیس از ترانسفر 
مهدى طارمى به پول خوبى دست خواهد یافت. 
در پایان فصل مهدى طارمى آزاد مى شــود و 
طبیعتًا با بازى در جام جهانى پیشنهادات خوبى 
دریافت خواهد کرد در صورتى که پرسپولیس از 

ترانسفر او بى بهره مى ماند.

پستى براى وداع

محرم فعالً به استراحت فکر مى کند
عواقب نیمکت نشینى در تیم ملى

پیشنهاد وحشتناك به رامین

رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن گفت: نمى خواهیم 
اســترس قهرمانى و نایب قهرمانى را از همین حاال به 
قلعه نویى و بازیکنــان وارد کنیم و ایــن موضوع را به 

مدیرعامل باشگاه نیز گفته ایم.
شاهرخ شهنازى بعدازظهر روز شنبه در مراسم معارفه 
امیر قلعه نویى به عنوان سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در 
لیگ هفدهم اظهار داشت: خوشحالم که سکان هدایت 
باشگاه ذوب آهن به دست سعید آذرى به عنوان یکى از 
قهرمانان ورزش کشور است که فردى شایسته، کوشا، 

فداکار و عالقه مند است.
وى افزود: باشــگاه ذوب آهن داراى تاریخ بلندى است 
که من از آن بــه عنوان مکتب ذوب آهــن نام مى برم. 
رفتارها و کنش و واکنش هایى که در این باشگاه اتفاق 
مى افتد حاصل یک مکتب است که همه ما به آن افتخار 

مى کنیم.
شهنازى با بیان اینکه ذوب آهن از زمان مدیریت احمد 
صادقى در عرصه صنعت، هنر و ورزش شــکوفا شــد 
گفت: ورزش یکى از پیشــروترین و پر سروصداترین 

عرصه هایى اســت که باشــگاه ذوب آهن به آن اعتال 
بخشــید و براى حفظ ایــن بزرگى، با مشــورت هایى 
کــه در هیئت مدیــره انجام شــد و با توصیــه احمد 
صادقى مدیرعامــل کارخانــه ذوب آهن، پیشــنهاد 
ســرمربیگرى تیم فوتبال ذوب آهن به امیر قلعه نویى 

داده شد.
رئیس هیئت مدیــره باشــگاه ذوب آهن ادامــه داد: 
قلعه نویى در جواب پیشنهاد ما عنوان کرد من باید جایى 
بروم که بزرگ باشــد و بتوانم در آنجــا کارهاى بزرگ 
انجام دهم که حرف درستى اســت و کارهاى بزرگ را 
مردان بزرگ باید انجام دهند. من به وى گفتم درست 
است که باشگاه ذوب آهن داراى افتخارات بزرگى است 
اما به دنبال قهرمانى به هرقیمت نیســتیم و قهرمانى 
در کنار فرهنگ جوانمردى و توجه به جوانان شــیرین 
و ماندگار اســت. امیدوارم با درایت قلعه نویى و با اتکا 
به قهرمانى هاى متعدد وى در ســال هاى گذشته، وى 
بتواند یادگارهــاى خوبى در باشــگاه ذوب آهن به جا

 بگذارد.

وى بیان داشت: خوشــبختانه قلعه نویى فردى معتقد 
اســت و مدیرعامل کارخانه ذوب آهن نیز همیشه روى 
مســائل فرهنگى تأکید دارد. عنوان باشگاه فرهنگى 
ورزشــى برازنده باشــگاهى مانند ذوب آهن اســت و 
پیشکسوتان خوش نام این باشــگاه مؤید این موضوع 

هستند.
شــهنازى اضافه کرد: نمى خواهیم استرس قهرمانى و 
نایب قهرمانى را از همین حاال به قلعه نویى و بازیکنان 
وارد کنیم و ایــن موضوع را به مدیرعامل باشــگاه نیز 

گفته ایم. 
وى گفت: مجتبى حســینى در نیم فصل دوم و یحیى 
گل محمدى نیز در نیم فصل نخســت فصل گذشــته 
زحمات زیادى براى ذوب آهن کشــیدند که جا دارد از 
آنها تشکر کنم. همچنین از تماشاگران ذوب آهن تشکر 
مى کنم که جزو هواداران باشــخصیت و مؤدب فوتبال 
ایران هستند. هواداران واقعى ذوب آهن کسانى هستند 
که همسرانشان در کارخانه ذوب آهن به عنوان کارگر، 

متخصص و مهندس تالش مى کنند.

ر م ور ر وز
مهدى طارمى را مى خواهد. 

مهدى هنوز هیچ واکنشــى به این پیشنهادات 
با پرسپولیس نداشــته چرا که یک فصل دیگر

قرارداد دارد و جدایى او منوط به رضایت باشگاه 

و ى و پول ى ر ه
آزاد مىشــود و در پایان فصل مهدى طارمى
طبیعتًا با بازى در جام جهانى پیشنهادات خوبى
در صورتى که پرسپولیس از دریافت خواهد کرد

ترانسفر او بى بهره مى ماند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن:

 قلعه نویى گفت
 به تیمى بزرگ مى روم

محرم نویدکیا با وجود عالقه «زالتکو کرانچار» 
تمایلى براى بازگشــت به فوتبال از خود نشان 
نداده و قصد دارد فعًال به دور از حواشى استراحت 

کند.
محرم نویدکیا کاپیتان ســابق ســپاهان فصل 
گذشــته و در دیدار رفــت برابــر ذوب آهن از 
دنیاى حرفه اى فوتبال براى همیشه خداحافظى 
کرد؛ طالیى پوشــان در مدتى که این بازیکن 
در تیمشان حضور داشــت موفق به کسب پنج 
عنوان قهرمانــى در لیگ برتــر و چهار عنوان 
قهرمانى در جام حذفى شدند که در تاریخ باشگاه 

بى سابقه است.
با کنار کشیدن نویدکیا از دنیاى فوتبال بارها بحث 
بازگشت او به عنوان مربى به کادر فنى سپاهان 
مطرح شده است ولى کاپیتان سابق سپاهان که 
در سال هاى پایانى با مدیران باشگاه دچار مشکل 
شــده بود هیچ وقت عالقه اى براى بازگشت از 
خود نشان نداده اســت و آخرین پیشنهاد که از 

سوى کرانچار مطرح شد نیز با پاسخ منفى نویدکیا 
روبه رو شده است.

محمود کریمى که با بازگشــت زالتکو کرانچار 
بار دیگر به کادر فنى طالیى پوشــان بازگشته 
است در حاشیه تمرین ســپاهان در مورد عدم 
تمایل نویدکیا براى مربیگرى در شــرایط فعلى 
به خبرنگاران گفت: «محرم هنوز برنامه اى براى 
بازگشت ندارد اما قطعًا روزى به تیم برمى گردد. 
او مى خواهد دوره اى را به اســتراحت بگذراند و 
احتماًال تا آخر فصل در سپاهان فعالیت نخواهد 
کرد اما مطمئن باشــید محرم دوســت دارد به 
ســپاهان کمک کند. او تصمیم گرفته مدتى از 
حواشى دور باشد چون متأسفانه زمانى که به تیم 
کمک مى کرد آن را دخالت محسوب مى کردند. 
محرم دوســت دارد مدتى نباشــد تا نگویند که 
بخاطر منافع خودش کمک مى کند اما به نظرم 
هیچکس به اندازه محرم دلش براى ســپاهان 

نمى سوزد.»

«کیکر» معتبرترین نشــریه ورزشى آلمان در گزارشى 
قــدرت و قابلیت هاى تیم کارلوس کــى روش را مورد 
ارزیابى قــرارداد. در ابتداى این گزارش آمده اســت: 
«بعد از روســیه، میزبان جام جهانــى و برزیل که در 
آمریکاى التین، صعــود خود را محرز کــرد، تیم ملى 
ایران بلیت خود را براى جام جهانى روســیه اوکى کرد. 
تیم ایران که توسط کارلوس کى روش پرتغالى هدایت 
مى شود، در 16 مسابقه و دو مرحله مقدماتى جام جهانى، 
بدون شکســت ماند و ســه گل در مجموع مسابقات 
دریافت کرد که البته در مرحله نهایى مقدماتى هیچ گلى 

از حریفانش دریافت نکرد. 
نشریه آلمانى در ادامه نوشت:  همین امر نشان از قدرت 
و قابلیت ویژه تیمى دارد که اســتیل بازى اش با دفاع 
خوب و کامًال سازمان یافته، پرسینگ مطلق، دوندگى 
زیاد، شــرکت در نبردهاى تن به تن گســترده و ضد 
حمالت سریع بوده که با ســبک بازى تیمى همچون 

اتلتیکومادرید اسپانیا قابل قیاس است. 
کیکر نوشــت:  کاپیتان مســعود شــجاعى که در تیم 
پانیونیوس  آتن بازى مى کند، بیش از هرچیزى از صعود 
زودهنگام خوشحال است. او مى گوید: در گذشته تقریبًا 
همیشه با مشکل صعود مى کردیم و مجبور بودیم گاه تا 
مرحله انتخابى  پیش برویم اما اکنون عملکردى درخشان 

و قاطع داشتیم. 
او اکنون جزو مهره هاى تأثیرگذارى اســت که اکثراً در 
اروپا تحت قرارداد با تیم هاى باشــگاهى خود هستند. 
از این دست بازیکنان مى توان به یکسرى مهاجم مثل 
علیرضا جهانبخش(آلکمار)، رضا قوچان نژاد(هیرنفین)  
و ســردار آزمون(روســتوف) که این یکى بــه عنوان 
ابراهیموویچ ایرانى معروف شده و در لیگ قهرمانان به 
بایرن مونیخ و اتلتیکومادرید گل زد، اشاره داشت. البته 
جزو نفرات اصلى تیم نیز همچنان اشکان دژآگه، بازیکن 

چند ماه قبل ولفسبورگ نیز محسوب مى شود. 

اشکان دژآگه کاپیتان تیم ملى ایران که دو سال 
بسیار درخشان را با پیراهن فوالم در لیگ جزیره 
سپرى کرد و سپس در تصمیمى عجیب سر از 
باشــگاه العربى در قطر در آورد این روزها بعد از 
پایان یافتن قرارداد شــش ماهه با ولفسبورگ 
بازیکن آزاد شناخته مى شــود و هنوز کسى از 
مقصد آتى این بازیکن سرشــناس خبر دقیقى 

ندارد.
در این گیر و دار یکى از رســانه هاى انگلیسى 
در گزارشــى پیرامون وضعیت دژآگه نوشــت: 
 طرفــداران فوالم بــا فالش بک به گذشــته 

بسیار خوب با این بازیکن در نظر سنجى براى 
بازگرداندن این بازیکن به کراون کاتیج استقبال 

خوبى از این تصمیم انجام دادند. 
در نظرسنجى انجام شــده توسط سران باشگاه 
فوالم 58 درصــد هواداران رأى به بازگشــت 
اشکان دادند اما 42 درصد شرکت کنندگان نیز 
مخالف این سرمایه گذارى بودند با این حال یکى 
از مسئوالن باشگاه فوالم در گفتگو با رسانه هاى 
انگلیسى مدعى شد در روزهاى آتى در خصوص 
این پروسه و بازگرداندن کاپیتان تیم ملى ایران 

تصمیم نهایى اتخاذ خواهد شد.

دژآگه را بازگردانید



ورزش 13132966 سال چهاردهمدوشنبه  29 خرداد ماه   1396

سپاهان با وجود خرید شــش بازیکن جدید همچنان 
احتیاج دارد تا یک مدافع میانى دیگر به لیست خودش 

اضافه کند.
به گزارش ایمنا، هرچقدر کــه 20 روز اول ماه خرداد 
بــراى ســپاهان و هوادارانش در بردارنــده خبرهاى 
خوش در حوزه نقل و انتقاالت بود در مقابل دهه سوم 
خرداد اتفاقاتى در شرف وقوع است که هیچکدام مورد 

پسند ســپاهانى ها نیست. جذب شش 
بازیکن جدید از یکطرف باعث 

شد تا همه از ســپاهان به 
عنوان یکى از مدعیان 

جدى براى قهرمانى 
در فصــل هفدهــم 
لیگ نــام ببرند ولى 
نگاهى به این لیست 
خریدارى شده نشان 
مى دهد که ســپاهان 
هنوز داراى مشکالتى 
است که اگر چاره اى 
بــراى آن اندیشــیده 

نشود در طول لیگ به ضرر این تیم خواهد 
بود. در حقیقیت ســپاهان بعد از خرید عزت ا... پورقاز، 
ســیاوش یزدانى، ســعید آقایى و حسن جعفرى 
ترکیب چهــار نفره خط دفاعــى خودش را 

نسبت به فصل گذشــته 100درصد تغییر داده است و 
دفاع ســپاهان با رویکردى متفاوت در مقابل رقبا قرار 
خواهد گرفت. در این بین «زالتکوکرانچار» به درستى 
و با دور اندیشى به دنبال جذب یک مدافع میانى دیگر 
بود تا بتواند خیالش را بابت بازیکنان روى نیمکت هم 
راحت کند و در موقع لزوم ترکیب خط دفاعى خودش 
را تغییر دهد. اما در این بین مثلث مدافعانى که مد نظر 
سپاهان قرار داشــتند هر یک به دلیلى 
به اصفهان نیامدند تا 
سپاهان در این زمینه 
توفیقى نداشته باشد. 
محمد دانشــگر که 
مطابق پیش بینى هاى 
قبلى ترجیح داد باز هم 
زیر نظر علــى دایى و 
این بار در سایپا کار کند. 
مجیــد حســینى مدافع 
جوان اســتقالل هم آنقدر 
بازار گرمى کرد تــا در نهایت 
توانســت با افزایش مبلــغ قرارداد 
خودش در اســتقالل بماند. شرایط «موسى 
کولى بالى» هم که نامشخص است و احتمال حضور 
این بازیکن در تیم استقالل خوزستان بسیار باالست. 
در این شرایط سپاهان به جز پورقاز و یزدانى که هنوز 

دستپخت مشترکشان در ســاختار خط دفاعى سپاهان 
آنچنان مورد تأیید نیست فقط عارف غالمى را به عنوان 
یک مدافع میانى که در لیگ برتر بازى کرده در اختیار 
دارد که عملکرد فصل گذشته غالمى نشان داد او هنوز 
کار زیادى براى آبدیده شدن در ترکیب سپاهان دارد. 
محمد روشــندل و آرمین ســهرابیان هم که از تیم جا 
شده اند و نمى توانند حداقل گوشــه اى از ذهن نگران 

کرانچار را آرام کنند.
البته بــا تغییــر قانون ســازمان لیــگ و محرومیت 
بازیکنان با گرفتن چهــار اخطار تا حدودى شــرایط 
بــراى بازیکنان بهتر شــده و محرومیــت کمترى به 
سراغشــان مى آید اما باید این را هم در نظر گرفت که 
درســت همان اتفاقى که براى محمود قائد رحمتى و 
مسعود حســن زاده در فصل گذشــته رخ داد مى تواند 
براى هر یک از مدافعان میانى ســپاهان هم رخ دهد 
و در این شــرایط بازیکــن آنچنــان باتجربه اى روى 
نیمکت نیســت که بتواند آرامش را به تیم تزریق کند. 
شــاید راضى کردن موســى کولى بالى و آوردنش به 
اصفهان بهترین تصمیم ممکن براى ســپاهان باشد 
ولى در غیر اینصورت زردپوشــان باید هرچه زودتر به 
فکر خرید یک مدافع میانى ایرانى و یا خارجى باشــند 
که با این همه ســروصدا در نقل و انتقاالت به صورت 
ناخواسته با کمبود مدافع میانى در لیگ هفدهم روبه رو 

نشوند. 

دوران حضور قاســم حدادى فر در ذوب آهن، حداقل 
براى یکسال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. ستاره خالق 
ذوب، این بار بى هیاهوتر از همیشه به پیشنهاد تمدید 
باشگاه پاســخ مثبت داده و زودتر از همیشه توافقش 
با مدیران ذوب آهن را رســمى کرده است. حدادى فر، 
گزینه همیشگى سرخابى هاى پایتخت در پنجره نقل 
و انتقاالت تابســتانى بود. او همیشــه در یک  قدمى 
پیوستن به یکى از این دو باشــگاه قرار مى گرفت اما 
در نهایــت مبلغ دلخواهش را بــراى تمدید قرارداد با 
باشگاه اصفهانى دریافت می کرد. به جز یک نیم فصل 
حضور در تراکتورســازي براي سپري کردن سربازي، 
قاســم هرگز از ذوب جدا نشده است و در این تابستان 
نیز از تیم موردعالقه اش فاصله نخواهد گرفت. قاسم 
سه ســال قبل، یکی از 23 گزینه نهایی «کارلوس 

کــی روش» در جام جهانی برزیل بــود اما روزگار 
ارسال پیشنهادهاي اغواکننده تابستانی براي 

او دیگر به پایان رسیده است. او براي اولین 
بازي اش در لیگ شــانزدهم 22 هفته 

صبر کرد و با 12 دقیقه حضور در این 
مسابقه، در شکست خانگی تیمش در 
برابر استقالل سهیم شد. قاسم یک 
هفته بعد دوبــاره طعم مصدومیت را 
چشید و نهایتًا لیگ شــانزدهم را با 
چهار مســابقه و 88 دقیقه بازي به 

پایان رساند. راز تمدید زودهنگام او با 
تیمش را باید در همین حضور کمرنگ 

فصل گذشــته خالصه کرد. قاسم براي 
عبور از این مقطع کابوس وار، پناهگاهى به 

جز ذوب آهن سراغ ندارد.
 

سرمربى تیم ملى فوتبال ایران در گفتگو با روزنامه پرتغالى درباره حضور در پرافتخارترین 
تیم انگلیس و کار با «الکس فرگوسن» و البته فوق ستاره وقتش، «کریستیانو رونالدو» 

صحبت کرد. 
به  گزارش  ایســنا، «کارلــوس کى روش» کــه در ایران به ســر مى برد با نشــریه 
«EXPRESSO » پرتغــال به صحبــت پرداخــت و دربــاره دوران حضورش در 

منچستریونایتد و رئال مادرید و رابطه اش با کریستیانو رونالدو گفت .
کى روش درباره جدایى از منچستریونایتد و پیوستن به رئال مادرید به عنوان سرمربى، 
گفت : «فرگوسن با رفتن من به رئال موافق نبود و به من گفت  که ناراحت هستم از اینکه 
مى خواهى به رئال بروى. قبل از اینکه به مادرید بروم در جنوب  اسپانیا با فرگوسن جلسه اى 
داشتم و او به من گفت  که هر وقت که بخواهى مى توانى به منچستریونایتد باز گردى. 
من تصمیمم را گرفتم، فرگوسن هم من را از خطرات پیوستن به رئال مادرید آگاه کرد و 

به من هشدار داد.»
سرمربى تیم   ملى فوتبال ایران در پاسخ به این سئوال که آیا پیشنهاد حضور به عنوان 
سرمربى یونایتد را داشته است یا خیر؟ گفت : «بله و حتى با فرگوسن در این باره جلسه 
هم داشــتم ولى تصمیم گرفتم به تیم   ملى پرتغال بروم. من حتى پیش قرارداد هم با 
منچستریونایتد امضا کردم. مى توانستم حتى به تاتنهام هم بروم. زمانى که فرگوسن 
بازنشسته شــد فرصت حضور در یونایتد را داشــتم. الکس مربى اى مى خواست که با 
زبان هاى مختلف با بازیکنان، خصوصاً بازیکنان آفریقایى و فرانسوى صحبت کند. من 
غیر از انگلیسى صحبت کردن، کمى ایتالیایى،  اسپانیایى و فرانسوى بلدم. مى دانستم که 

چه کار مى کنم. به همین خاطر آن پیشنهاد را رد کردم.»
کى روش درباره اینکه از رابطه فرگوسن با بازیکنانش در این تیم   چه چیزهایى از او یاد 
گرفت ، گفت : «فرگوسن به واقع یک رهبر بود و من چیزهاى زیادى از او یاد گرفتم. او بسیار 
در کارش جدى و مصمم است ولى نه آنطور که در رسانه ها درباره پرتاب کفش به صورت 
"دیوید بکهام" مطرح شد. در واقع فرگوسن به کفش لگد زد که این کفش هم به چند وسیله 
برخورد کرد و تغییر جهت داد و به بعد به صورت بکام برخورد کرد. درباره تأثیر کریستیانو 
رونالدو در منچستریونایتد باید بگویم که توصیه کرده بودم یونایتد، رونالدو و "کوآرشما" 
را خریدارى کند. دوست داشتم هر دو را یونایتد خریدارى کند نه اینکه فقط یک بازیکن. 
فرگوسن هم با این اتفاق موافق بود. وقتى که به منچستریونایتد باز گشتم رونالدو یک 

ستاره شده بود. من "فردیناند" و "اسکولز" را هم به یاد دارم.»
او در پاسخ به این ســئوال که براى رونالدو، پدر بود 

یا خیر؟ گفت : «این سئوالى اســت که باید خود 
کریستیانو رونالدو پاسخ دهد.»

ســرمربى تیم   ملى فوتبال ایران همچنین به 
سئوال هاى کوتاه درباره کریســتیانو رونالدو 

پاسخ داد:
 از رونالدو نفرت دارید؟

خیر به هیچ وجه.
 آخرین بــار بــا رونالدو کى 

صحبت کردى؟
بعد از جام جهانى 2010 با او صحبتى نداشتم. 

سرمربى تیم   ملى پرتغال در جام جهانى آفریقاى 
جنوبى درباره درگیرى لفظى اش با کریستیانو 
رونالدو بعد از جام جهانى، گفت : «کریستیانو، 
کاپیتان تیم بود. البتــه بازیکنانى همچون 
"روى کاستا"، "فیگو" و "کوتو" نیز قبًال چنین 
رهبرى را بر عهده داشتند. رونالدو به اندازه 
کافى براى کاپیتان شدن بالغ نبود. عالوه 
بر این، او به اندازه کافى در آن سال خوب 
نبود چــون با مصدومیت دســت و پنجه 
نرم مى کرد. اولین بار من بودم که او را به 
منچستریونایتد توصیه کردم تا به این تیم 
بیاید. بعد از جام جهانى 2006 و اتفاقاتى که 
بین او و "وین رونى" رخ داد، باز هم من بودم 
که به رونالدو توصیه کردم که به یونایتد باز 
گردد. من در لیسبون در منزلم بودم که با 
او دیدار داشــتم. بعد از فینال 2008 لیگ 
قهرمانان اروپا، سندى را امضا کردیم که 
او یکسال دیگر در منچستریونایتد بماند 
و سپس به رئال مادرید برود. من هیچ چیز 
به رونالدو مدیون نیستم. او هم هیچ چیز به 
من مدیون نیست. من امیدوارم  مردم بدانند 
که این مسائل تمام شده است و پرونده آن 

هم بسته شده است.»
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قرقیزها 
میزبان آسیایى قرمزها؟

بعد از کش مکش  هاى فراوان باالخره انگار وضعیت میزبانى 
پرسپولیس از االهلى عربســتان در لیگ قهرمانان آسیا 
به زودى مشخص مى شــود. مدیران پرسپولیسى که به 
قرقیزستان سفر کرده بودند شرایط این کشور براى میزبانى 
و رفتار مسئوالن قرقیزستانى را مناسب ارزیابى کرده و حاال 
منتظر نظر برانکو هستند تا میزبانى از االهلى در قرقیزستان 
را نهایى کنند. پیش از این مسئوالن پرسپولیس با کشورهاى 
تاجیکستان، ترکمنســتان و حتى ازبکستان رایزنى هایى 
داشتند که هر کدام به دالیلى خاص بدون نتیجه به پایان 
رسیده بود. بعد از این ناکامى ها حتى ترس از حضور دوباره در 
عمان هم به جان پرسپولیس افتاده بود و شاید قرقیزستان 
آخرین امید قرمزها براى میزبانــى اى با منفعت باال بوده 
که خوشبختانه به نتایج مثبتى هم رسیده است. حضور در 
قرقیزستان هم پرسپولیسى ها را از گرماى شرجى عمان 
نجات مى دهد و هم کفه تــرازوى هواداران را به ســود 

شاگردان برانکو سنگین تر مى کند. 

  88 دقیقه 
براى تمدید

تیم ملى ایران دو هفته زودتر از اتمام مرحله 
مقدماتى جــام جهانى 2018 روســیه در 
قاره آســیا جواز صعود به این رقابت ها را به 
عنوان دومین تیم بعد از برزیل کســب کرد 
تا این موفقیت بازتاب گسترده اى در سطح 

رسانه هاى منطقه و دنیا داشته باشد.
خبرگزارى «شــین هوا» چین در گزارشى 
پیرامون شــرایط مطلوب تیم ملى ایران در 
سال هاى گذشــته با برنامه هاى سرمربى 
پرتغالى اش نوشت:« "کارلوس کى روش" 
در تشریح برنامه هاى خود براى آماده سازى 
ایران از آرزوهاى خود براى خلق شگفتى در 
روسیه 2018 پرده برداشت که رسیدن به این 
آرزوها با تیمى که در اختیار دارد چندان دور 

از انتظار نخواهد بود. از شش سال پیش که 
مربى پرتغالى روى نیمکت ایران نشســت 
برنامه هاى پوست اندازى این قدرت فوتبال 
قاره آغاز شد و حاال شــاهد آن هستیم که 
برنامه ریزى ها براى تبدیل ایران به قدرتى 
بزرگ جواب داده و کى روش امیدوار است 
با نســلى که ســاخته بتواند در جام جهانى 
2018 شــگفتى بزرگى با صعــود ایران به 
مراحل نهایى خلق کند. » شین هوا با مقایسه 
شرایط فوتبال ایران و چین ابراز امیدوارى 
کرد «مارچلو لیپى» هــم بتواند همچون 
کارلوس کى روش تأثیرگذارى خود بر فوتبال 
پرجمعیت ترین کشور دنیا را ظرف برنامه اى 

کوتاه مدت و بلند مدت نشان دهد. 

حسین پاپى، بازیکن قدیمى تیم فوتبال سپاهان در صورت قرار گرفتن در لیست کرانچار 
مى تواند چهاردهمین حضور در لیگ برتر را تجربه کند. 

روزهــاى ابتدایى تمرین ســپاهان بــدون حضور حســین پاپــى که کاپیتــان اول
 سپاهانى ها پس از خداحافظى عقیلى و نویدکیا به شمار مى رود، دنبال مى شد تا غیبت 
این بازیکن باعث ایجاد اخبارى مبنى بر قطع همکارى این بازیکن قدیمى با ســپاهان

 شود.
پاپى که در لیگ هفدهم مى تواند چهاردهمین حضور پیاپى در تیم سپاهان را تجربه کند، 
طبق گفته مهدى اخوان سرپرست طالیى پوشان به دلیل مطالباتى که از دو فصل پیش 
دارد تا حدى دلخور بوده ولى حضور او در آخرین تمرین ســپاهان نشان مى دهد که این 
دلخورى ها بر طرف شده است و به احتمال زیاد این بازیکن فصل آتى را نیز در سپاهان 

باقى خواهد ماند. 

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: «من به سعید آذرى و شاهرخ شهنازى گفتم که با بى پولى مى توان کار 
کرد اما با افراد کوچک نمى توان کار کرد.»

امیر قلعه نویى در مراسم معارفه خود به عنوان سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ هفدهم، اظهار داشت: 
«باشگاه ذوب آهن یکى از افتخارات کشور ماست. همان زمانى که در سپاهان حضور داشتم عنوان کردم که 

40 درصد مدال هاى کشور مربوط به استان اصفهان و دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان است.»
وى افزود: «هنوز به دلیل مســائل مالى قرارداد خود را امضا نکرده ام. دو چیز از مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
مى خواهم. به سعید آذرى و شاهرخ شــهنازى هم گفتم که با بى پولى مى توان کار کرد اما با افراد کوچک 

نمى توان کار کرد.»
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: «باعث افتخار من است که در اصفهان و باشگاه ذوب آهن هستم و بدون 
مطالعه به این باشگاه نیامدم. شرایط باشگاه ذوب آهن خوب است. من آمده ام تا اثرگذار باشم و اخالق مدارى را 
حفظ کنم. بازیکنانى که با من کار مى کنند باید ریاضت بکشند، همانطور که "کریستیانو رونالدو" مى گوید در 
عمرم ساعت 11 شب را ندیده ام. اگر مى خواهیم افتخارى کسب کنیم باید ریاضت بکشیم، سخت کار کنیم و 

تکلیف خود را انجام دهیم. ما مأمور به تکلیف هستیم و نتیجه دست خداوند است.»
وى بیان داشت: «امیدوارم در این روزها سرنوشت خوبى براى همه رقم بخورد و من آینده ذوب آهن را خوب 
مى بینم. هر کس از االن قول قهرمانى بدهد کالهبردار است ولى باید تالش کنیم به چیزى که لیاقت باشگاه 

ذوب آهن است برسیم.»

چین هم مى خواهد مثل ایران باشد

پاپى همچنان مى ماند 

سپاهان به 
جز پورقاز و یزدانى که هنوز 

دستپخت مشترکشان در ساختار 
خط دفاعى سپاهان آنچنان مورد تأیید 
نیست فقط عارف غالمى را به عنوان 

یک مدافع میانى که در لیگ برتر 
بازى کرده در اختیار
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ذوب، این بار بى هیاهوتر از
باشگاه پاســخ مثبت داده
با مدیران ذوب آهن را رســ
گزینه همیشگى سرخابى ه
و انتقاالت تابســتانى بود.
ب پیوستن به یکى از این دو
در نهایــت مبلغ دلخواهش
باشگاه اصفهانى دریافت م
حضور در تراکتورســازيب

قاســم هرگز از ذوب جدا نش
نیز از تیم موردعالقه اش ف
3سه ســال قبل، یکی از 3
کــی روش» در جام جهان
ارسال پیشنهادهاي اغواک
او دیگر به پایان رسیده اس
بازي اش در لیگ شــانز
2صبر کرد و با 12 دقیقه ح
مسابقه، در شکست خانگی
ق برابر استقالل سهیم شد.
هفته بعد دوبــاره طعم مص
چشید و نهایتًا لیگ شــانز
8چهار مســابقه و 88 دقیقه
پایان رساند. راز تمدید زود
تیمش را باید در همین حض
گذشــته خالصه کر فصل
عبور از این مقطع کابوس و

جز ذوب آهن سراغ ندارد.

اسکولز را هم به یاد دارم.» فردیناند و من
ن ســئوال که براى رونالدو، پدر بود

«این سئوالى اســت که باید خود 
دو پاسخ دهد.»

 ملى فوتبالایران همچنین به 
تاه درباره کریســتیانو رونالدو 

ونالدو نفرت دارید؟
ه.

بــا رونالدو کى رین بــار
حبت کردى؟

0ى2010 با او صحبتى نداشتم. 
ىپرتغال در جام جهانى آفریقاى 
رگیرى لفظى اش با کریستیانو 
م جهانى، گفت : «کریستیانو، 
البتــه بازیکنانى همچون  د.
کک"کوتو" نیز قبًال چنین  فیگو" و 
هده داشتند. رونالدو به اندازه 
یتان شدن بالغ نبود. عالوه 
ازه کافى در آنسال خوب 
مصدومیت دســت و پنجه 
ینبار من بودم که او را به 
 توصیه کردم تا به این تیم 
6 جهانى 2006 و اتفاقاتى که 
ر"رخ داد، باز هم من بودم  نى
صیه کردم که به یونایتد باز 
سبون در منزلم بودم که با 
8م. بعد از فینال2008 لیگ 
 سندى را امضا کردیم که 
ر در منچستریونایتد بماند 
مادرید برود. من هیچ چیز 
ننیستم. او هم هیچ چیز به 
ت. من امیدوارم  مردم بدانند 
تمام شده است و پرونده آن 

ست.»

م

للاقل دى فر در ذوب آهن، حد
قخالق دا خواهد کرد. ستاره 

جدى براى ق
در فصــل هف
لیگ نــام ببر
نگاهى به این
خریدارى شد
مى دهد که س
هنوز داراى مش
است که اگر
بــراى آن اند
نشود در طول

در حقیقیت بود.
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دوران حضور قاســم حداد
براى یکسال دیگر ادامه پید

پیشکسوتان  ذوب آهن ما را تنها نگذارند
امیر قلعه نویى:

2966ورزشورزش 6 خرداد ماه   1396 سال چهاردهمدوشنبه  29

یزها 
یى قرمزها؟

 باالخره انگار وضعیت میزبانى 
ــتان در لیگ قهرمانان آسیا 
د. مدیران پرسپولیسى که به 

زبان اى ب ایطاینکش خــط دفاعى سپاهــــانخــط دفاعى سپاهــــانش
 هنوز تکمیل نیست هنوز تکمیل نیست
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چهل تکه

موسى خلیل اللهى دادستان عمومى و انقالب مرکز استان آذربایجان 
شــرقى در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزى اظهار 
داشت: «پاسخ استعالم از یکى از ادارات مربوطه در رابطه با پرونده 
پزشک تبریزى واصل نشده اســت، لذا پرونده مذکور فعًال در وقت 

ادارى است.»
گفتنى است؛ کیفرخواست پرونده پزشک تبریزى در اواسط فروردین 
ماه سال جارى صادر شد. بیســتم مهر ماه سال گذشته و همزمان 
با تاسوعاى حســینى خبرى مبنى بر فوت دو عضو خانواده یکى از 
پزشکان تبریز در رسانه ها منتشر شــد. بر اساس گفته رئیس کل 
دادگسترى آذربایجان شرقى این پزشک مدعى شده بود که فردى 
چند غذاى نذرى در اختیار آنها قرار داده است و اعضاى خانواده اش با 
مصرف این غذا مسموم و راهى بیمارستان شده اند و در نهایت همسر 

و مادربزرگ این پزشک فوت مى شوند.

شــرکت راه آهن تونس اعالم کرد درباره یک راننده قطار که به منظور 
خریدن هلو از یک فروشنده بین راهى، قطارى مملو از مسافر را متوقف 

کرده است، تحقیق مى کند.
در بیانیه اى که شرکت راه آهن تونس در صفحه فیسبوك این شرکت 
منتشر کرده، ضمن ابراز تأسف نسبت به رفتار راننده قطار مذکور، رفتار او 

را ناشایست و غیرمسئوالنه توصیف کرده است.
در ویدئویى که مسافران قطار منتشر کرده اند مشخص مى شود، یک قطار 
تونسى که از شهر المهدیه (شرق میانه) حرکت کرده بود، ناگهان در کنار 
یک فروشنده بین راهى متوقف شده و دقایقى بعد فروشنده یک کیسه 

هلو را به شخصى که احتمال مى رود راننده قطار باشد، تحویل مى دهد.
یکى از کاربران در زیر این ویدئو در فیسبوك نوشته است: «راننده قطارى 
که از المهدیه مى آمد، قطار را متوقف کرد تا براى همسر باردارش که ویار 

دارد، هلوى تازه بخرد.»

ناخدا «محمود سیامر»، صیاد ایرانى در آب هاى خلیج فارس به ضرب گلوله 
نیروهاى عربستان کشته شد.

مدیر کل امور مرزى وزارت کشور، جزئیات کشته شدن یک صیاد ایرانى 
توسط گارد مرزبانى عربستان را تشریح کرد و گفت: روز شنبه دو قایق ایرانى 
در حال ماهیگیرى در آب هاى خلیج فارس بودند که بر اثر امواج دریا از مسیر 

خود خارج شدند.
مجید آقابابایى خاطرنشان کرد: بر این اساس و بدون تأیید این مسئله که 
قایق هاى ایرانى وارد مرزهاى عربستان شوند، از سوى گارد مرزبانى این 
کشور به ســوى قایق هاى ایرانى تیراندازى صورت مى گیرد و یک صیاد 

ایرانى بر اثر اصابت تیر به کمرش کشته مى شود.
وى اذعان کرد: این کار عربستان مطابق با اصول انسانى نبوده و حتى با 
فرض ورود قایق هاى ایرانى به مرزهاى عربستان بر اثر امواج دریا آنها مجاز 

به شلیک به سوى قایق هاى ایرانى نبودند.

پرونده پزشک تبریزى
 در انتظاریک نامه

خریدن هلو 
با متوقف کردن یک قطار مسافربرى

ناخداى ایرانى 
در خلیج فارس کشته شد 030201

ســاعت 23و 30 دقیقه جمعه 8 اردیبهشــت ماه امسال 
وقوع یک نزاع و درگیرى دســته جمعى در مقابل بلوك 
25 شهرك گلستان شهررى، به کالنترى 172 اعالم شد. 
با حضور مأمورین و انجام تحقیقات اولیه مشــخص شد 
نزاع ودرگیرى بین چند جوان صــورت گرفته و در آن دو 
مرد به نام هاى «علیرضا.ف» 27 ساله و «مجتبى.ع» 28 
ساله بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شدند که بالفاصله 
هماهنگى هاى الزم انجام و هر دوى آنها به بیمارستان 

منتقل شدند. 
با گذشت چند ساعت از شروع اقدامات درمانى، روز نهم 
اردیبهشــت ماه به کالنترى 172 شهررى اعالم شد که 
«علیرضا.ف» به علت شــدت جراحات به کام مرگ فرو 

رفته است. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به 
دستور بازپرس شــعبه هفتم دادسراى عمومى و انقالب 
شهررى، پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران  قرار گرفت. 
مجتبى که پس از انجام اقدامات درمانى از بیمارســتان 
ترخیص شــده بود، براى انجام تحقیقات به اداره پلیس 
آگاهى تهران دعوت شد؛ وى در اظهاراتش با معرفى دو نفر 
از بچه هاى شهر رى به نام هاى «ابراهیم» و «امیر» به 
عنوان افراد شرکت کننده در نزاع و درگیرى منجر به قتل 
علیرضا، به کارآگاهان گفت: « به همراه مقتول در مقابل 
بلوك 25 شهرك گلستان ایستاده و در حال صحبت کردن 
بودیم؛ در همین حین دو نفر از بچه هاى محل به نام هاى 
ابراهیم و امیر که گویا از قبل نیز با متوفى سابقه اختالف و 
درگیرى داشتند، به صورت پیاده از مقابل ما در حال عبور 
بودند که با متوفى چشم تو چشم شدند؛ یکى از آنها به نام 
ابراهیم به سمت متوفى آمد و گفت: «چرا نگاه مى کنى؟» 
و در ادامه مشاجره شروع شد، ناگهان ابراهیم با چاقویى 
که در اختیار داشت، چند ضربه به من و متوفى زد و هر دو 

نفرشان از محل متوارى شدند.» 
با شناسایى «ابراهیم . م» 34 ساله و «امیر . س» 31 ساله 
و بررسى سوابق آنها مشخص شــد که هر دو نفر آنها از 
مجرمین ســابقه دار و حرفه اى در زمینه سرقت هاى به 

عنف و زورگیرى هستند که پیش از این نیز دستگیر و زندان 
شدند؛ در ادامه و با شناسایى مخفیگاه مجردى این دو نفر 
در شهررى، کارآگاهان اداره دهم به این محل مراجعه و 
اطالع پیدا کردند که هر دو متهم پس از درگیرى و اطالع 

از مرگ مقتول از این محل متوارى شدند.
در شــرایطى که دو متهم پرونده قبل از ارتکاب جنایت 
و به واســطه ســایر اقدامات مجرمانه شــان، زندگى 
مخفیانه اى براى خود انتخاب کرده بودند اما کارآگاهان 
با انجام اقدامات ویژه پلیسى موفق به شناسایى مخفیگاه 
امیر شده، با اطمینان از حضور وى در مخفیگاهش، روز 
دوم خرداد ماه  96 اقدام به دستگیرى او کردند اما متهم 

اصلى پرونده کماکان متوارى بود.

روز 26 خردادماه ســال جــارى یکى از شــهروندان به 
واحد گشت کالنترى 102 پاســداران مراجعه کرد و به 
مأموران اطالع داد که دقایقى قبل توسط سرنشین یک 
موتورسیکلت مورد زورگیرى قرار گرفته است. بالفاصله 
موضوع به کلیه واحدهاى انتظامى مســتقر در محدوده 
خیابان پاسداران اعالم و طرح مهار جهت دستگیرى سارق 
زورگیر به مرحله اجرا گذاشته شد؛ سرانجام مرد زورگیر 
شناسایى، طى یک تعقیب و گریز دستگیر و به کالنترى 

102 پاسداران منتقل شد. 
با دستگیرى این  زورگیر، در بررســى سوابق مجرمین 
سابقه دار و تحت تعقیب وى به نام ابراهیم . م شناسایى و 
مشخص شد که از سوى اداره دهم پلیس آگاهى تهران  

تحت تعقیب قرار دارد که بالفاصله هماهنگى الزم انجام 
و متهم به اداره دهم پلیس آگاهى منتقل شد. 

ابراهیم پس از انتقال به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى 
صراحتاً به ارتــکاب جنایت اعتراف کــرد و در اظهارات 
اولیه خود، در خصوص انگیــزه آغاز درگیرى با مقتول به 

کارآگاهان گفت: « از قبل با وى اختالف داشتم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرائم جنایى  
پلیس آگاهى تهران، با اعالم این خبر گفت: «تحقیقات از 
هر دو متهم به ویژه متهم اصلى پرونده در مراحل مقدماتى 
اســت و بازپرس محترم پرونده با صدور قرار بازداشــت 
موقت، هر دو متهم را جهت انجام تحقیقات تکمیلى در 

اختیار اداره دهم پلیس آگاهى قرار داده است.»

رئیس پلیس آگاهى استان قم گفت: با تالش مأموران آگاهى استان قم، زنى که با 
جعل عنوان پزشک متخصص قلب از یک دندانپزشک یک میلیارد و 200میلیون 

ریال کالهبردارى کرده بود، دستگیر شد.
سرهنگ احمد کرمى اظهار داشت: با طرح شکایت یک دندانپزشک مبنى بر 
اینکه فردى پس از چندین بار مراجعه به مطب دندانپزشــکى و معرفى خود به 
عنوان متخصص قلب مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال از وى کالهبردارى 

کرده است، موضوع در دستور کار مأموران آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: متهم همسرش را نیز مهندس کامپیوتر معرفى کرد و با کسب اطالعات 
شخصى از منشى دندانپزشک با داشتن مهارت در زمینه ارائه اطالعات پزشکى 
و معرفى چند تن از پزشکان برجسته قلب کشور و ادعاى شاگردى آنها، خود را 

پزشک متخصص قلب معرفى کرده است.

رئیس پلیس آگاهى اســتان قم گفت: متهم که خود را شــاگرد یک پزشک 
متخصص معروف کشــور معرفى مى کند، اعالم داشته این متخصص براى 
تأسیس کلینیک قلب در ایران نیاز مالى مبرم به مبالغى وجه دارد ولى به دلیل 
حفظ آبرو امکان مکالمه مستقیم با شما را ندارد و شاکى نیز به دلیل رفاقت دیرینه 
خود با پزشک متخصص معروف به متهمه اعتماد کرده و در مراحل مختلف در 
مجموع حدود 120 میلیون تومان بــه وى پرداخت مى کند.وى گفت: در ادامه 
دندانپزشــک پس از مواجهه با بدعهدى هاى متهم به کالهبردارى پى برده و 
پرونده به دستور مرجع قضائى به پلیس آگاهى استان ارجاع داده مى شود.سرهنگ 
کرمى افزود: سرانجام با انجام اقدامات پلیســى نامبرده در یکى از استان هاى 
شمالى شناسایى شد و پس از دستگیرى صراحتاً به بزه انتسابى و غصب عنوان 

پزشک قلب و کالهبردارى اعتراف کرد و با صدور قرار قانونى روانه زندان شد.

چندى قبــل مأموران پلیس خرمشــهر و آبــادان در 
جریان افزایش چند پرونده ســرقت در زمینه دستبرد از 
خانه، ســرقت کابل هاى زیرزمینى برق و  کیف قاپى 
قرار گرفتند و با توجه به گســترده بودن این سرقت ها 
بازپرس پورعســگر از شعبه سوم دســتور داد تا تیمى 
ازمأموران دایره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهى آبادان 
براى دستگیرى عامالن این سرقت ها وارد عمل شوند.

کارآگاهان در گام نخست و تحقیقات میدانى پى بردند 
که این سرقت ها از ســوى چند گروه که از سوى یکى 
از متهمان سابقه دار به نام «اسد» فرماندهى مى شود، 

صورت گرفته است.
مأموران در این مرحله پى بردند که اسد از پنج سال قبل 
بخاطر بیش از 500 پرونده تبهکارى در زندان بوده که 
99 ماه قبل پس از گرفتن رضایت از شاکیان پرونده آزاد 
شــده و دوباره به صورت گســترده باندهاى تبهکارى 

تشکیل داده است.
بدین ترتیب عملیات پلیسى براى دستگیرى این متهم 
آغاز و مأموران خیلى زود با شناســایى مخفیگاه اسد، 
در عملیاتى غافلگیرانه این تبهــکار همه فن حریف و 

همدستش را دستگیر کردند.

مأموران در بازجویى از اسد پى بردند که وى از شهرستان 
شادگان با سر تیم هاى باندهاى تبهکارانه اش در ارتباط 
بوده و فعالیت اعضاى باندش را در شــهر خرمشــهر و 

آبادان تحت نظر داشته است.
بنا به این گزارش، تجســس ها براى دستگیرى دیگر 
اعضاى این باند در دســتور کار مأموران پلیس آگاهى 

آبادان قرار گرفته است. 

شامگاه شنبه 13 خرداد ماه امسال «حسن»50 ساله اهل 
شهرســتان فیض آباد محوالت ســرگرم کار روى زمین 
کشاورزى در روســتاى محمود آباد شهر تربت جام بود که 
چند مرد مسلح در تاریکى شــبانه و در حالى که اسلحه به 
دســت بودند به ســمت وى حمله کردند و وى را با تهدید 

اسلحه ربودند.
دقایقى بعد گروگان گیران که مرد کشاورز را در اختیار داشتند 
با خانواده اش تماس گرفتند و پیشنهاد 800 میلیون تومان 

براى رهایى حسن را اعالم کردند.
خانواده مرد کشاورز که با شنیدن این تماس تلفنى شوکه شده 
بودند خیلى زود با مأموران پلیس تماس گرفتند و خواستار 

کمک براى رهایى حسن از دست گروگان گیران شدند.
مأموران با اقدامات فنى و عملیاتى پس از 12 روز موفق شدند 
به سرنخ هایى برســند که مخفیگاه مردان مسلح را نشان 
مى داد که در این مرحله عملیات پلیسى براى دستگیرى آدم 

ربایان و رهایى حسن وارد عمل شدند.
کارآگاهان عصر پنج شــنبه 25 خرداد ماه با تحت نظر قرار 
دادن مخفیگاه آدم ربایــان و در عملیاتى غافلگیرانه موفق 
به دستگیرى سه مرد مســلح و رهایى حسن از چنگ آدم 

ربایان شدند.

 رئیس پلیس خراسان رضوى با اعالم این خبر گفت: با اعالم 
این خبر تیمى از مأموران به فرماندهى ســرهنگ محمد 
یزدانى، رئیس پلیس تربت جام تحقیقات فنى خود را آغاز 
کردند و با گذشــت 12 روز موفق شــدند به این آدم ربایى 

میلیونى پایان دهند.
ســرتیپ دوم بهمن امیرى مقدم، افــزود: مأموران پس از 
دستگیرى سه مرد مسلح پى بردند که مرد کشاورز در این 
مدت در چاه هاى قنات اطراف روستاى محمود آباد زندانى 
بوده که با حضور در محل موفق شــدند حسن را به آغوش 
خانواده بازگرداننــد. وى ادامه داد: تحقیقــات از متهمان 
ادامه دارد و از این ســه مرد آدم ربا یک اسلحه کالشینکف 

به دست آمد. 

پالك ســرقتى خودروى پژو 206 اولین ســرنخ را به 
کارآگاهان گیالن داد تا پرده از راز ســرقت مســلحانه

 بانک تجارت رشت بردارند.
ســرهنگ فرهاد فالح کریمى، رئیــس پلیس آگاهى 
استان گیالن با اعالم این خبر گفت: در پى وقوع سرقت 
مسلحانه بانک تجارت شعبه بلوار رسالت شهرستان رشت 
در یکم آذرماه سال گذشته توسط دو سارق موتورسیکلت 
سوار و ســرقت 470 میلیون ریال وجه نقد که منجر به 
مجروح شدن یکى از کارمندان این بانک شد، دستگیرى 

سارقان در دستور کارآگاهان آگاهى قرار گرفت. 
رئیس پلیــس آگاهى اســتان گیالن با بیــان اینکه با 
تحقیقات همه جانبه پلیســى و بررسى آثار و مستندات 
موجود در صحنه و بررسى خط ســیر سارقان از طریق 
تصاویر دوربین هاى مداربسته در مسیر حرکت سارقان، 
موتورسیکلت رها شده آنان در یکى از کوچه هاى پشت 
ساختمان صدا و سیما پیدا شد، افزود: با بررسى دوربین 
یکى از ساختمان هاى مشرف به کوچه اى که سارقان 
موتور را در آنجا رها کرده بودند، سرنخى از یک خودروى 
206 سفید که ســارقان پس از رها کردن موتورسیکلت 

فاقد اصالت با آن متوارى شده بودند، به دست آمد. 
وى تصریح کرد: پس از بررسى در بانک هاى اطالعاتى 
پلیس مشخص شد شماره پالك ســرقتى و متعلق به 
خودروى دیگرى بوده که حدود 20 روز قبل در یکى از 

خیابان هاى رشت سرقت شده بود. 
ســرهنگ فالح کریمى با اشــاره به اینکه ســرانجام 

کارآگاهان سرنخى از یکى از سارقان به دست آوردند و با 
بررسى سوابق وى متوجه شدند که متهم به جرم سرقت 
بانک صادرات شهرستان الهیجان زندانى است، اظهار 
داشــت: کارآگاهان با اخذ نیابت قضائى به شهرستان 
الهیجان عزیمت و متهم را جهت تحقیقات به رشــت 

منتقل کردند. 
رئیس پلیس آگاهى استان گیالن با بیان اینکه متهم 36 
ساله در ابتدا منکر جرم خود بود ولى در مواجهه با شواهد، 
مســتندات پلیس و کارمندان بانک تجارت، به سرقت 
اعتراف کرد، تصریح کرد: تالش پلیس جهت دستگیرى 

همدست متوارى متهم ادامه دارد. 
این مقام انتظامى با تأکیــد بر اینکه متهم علت و انگیزه 
خود از سرقت را مشــکالت مالى و اعتیاد به مواد مخدر 
اعالم کرد، افزود: پرونده متهم هم اکنون در دســتگاه 

قضائى در دست بررسى است. 

دزد مسلح شش موتورســیکلت در شهرستان «سیب و 
سوران» دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان سیســتان و بلوچستان در 
تشریح جزئیات این خبر گفت: در پى وقوع چندین فقره 
سرقت مســلحانه موتورسیکلت در ســطح شهرستان، 
بررسى موضوع و دستگیرى ســارقان مسلح به صورت 
ویژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهى این 

فرماندهى قرار گرفت. 
سرهنگ ابراهیم مالشاهى افزود: کارآگاهان پس از انجام 
یکســرى کار فنى و اطالعاتى و بررسى پرونده سارقان 
سابقه دار، سارقان مسلح موتورسیکلت را شناسایى کردند 

و تحت مراقبت قرار دادند. 
وى بیان کرد: با تالش بى قفه و شبانه روزى مأموران، 
محل اختفاى سارقان شناسایى و در یک عملیات ضربتى 
و غالفگیرانه پلیسى سارق مســلح دستگیر شد و جهت 
تحقیقات بیشــتر به پلیس آگاهى شهرســتان سیب و 

سوران منتقل شد. 
این مقام انتظامى با بیان اینکه متهم پس از روبه رو شدند 
با ادله و مستندات کافى به جرم خود و شش فقره سرقت 
مســلحانه موتورســیکلت اعتراف کرد، افزود: سارق با 

کمک  همدستانش با حضور در سطح شهر و گشتزنى در 
نقاط خلوت، موتورسیکلت سواران را نگه مى داشتند و با 
تهدید به صورت مسلحانه اقدام به سرقت موتورسیکلت 
شهروندان مى کردند و جهت فروش به خارج از مرزهاى 

کشور انتقال مى دادند. 
رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان با اشاره 
به اینکه تالش براى دستگیرى سایر سارقان مسلح ادامه 
دارد بیان کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده مقدماتى 

جهت سیر مراحل قانونى تحویل مقامات قضائى شد.

مرد کفاشى که به اتهام قتل نامزد دختر مستأجرش با حکم 
قضات شعبه هشتم دادگاه کیفرى استان تهران به قصاص 
محکوم شــده بود پس از تأیید حکم در شعبه 47 دیوانعالى 

کشور، در یک قدمى طناب دار قرار گرفت.
در این جنایت که یکم خرداد سال 91 در ساختمانى واقع در 
خیابان ابوذر تهران رخ داده بــود، مردى در تماس تلفنى با 

پلیس از وقوع جنایتى هولناك در خانه اش خبر داد. 
همزمان با حضور مأموران و بازپرس کشیک جنایى  در محل 
قتل، مرد صاحبخانه «مصطفى»  38 ساله که کفاش بود به 
پلیس گفت: «چند ماهى بود که یکى از اتاق هاى خانه ام را 
به زن و مرد جوانى اجاره داده بودم. آنها یک دختر نوجوان 
داشتند و هر روز در اتاقشان مواد مخدر مصرف مى کردند. 
ساعتى قبل سر و صداى این زن و شوهر را شنیدم که وقتى 
وارد اتاقشان شدم جسد پسر جوانى را کف اتاق دیدم. زن و 

شوهر او را کشته و فرار کرده بودند.»
درحالى که مصطفى تنها مظنون پرونده بود پلیس توانست 
زن و شوهر موردنظر را نیز دستگیر کند و بدین ترتیب پرده از 
راز جنایت برداشته شد.مرد جوان در بازجویى اظهار داشت: 
«پسرى که در اتاق ما کشته شد نامزد دخترم "پریسا" بود اما 
او وقتى از دخترمان شنید که از سوى صاحبخانه مورد تعرض 

قرار گرفته است، عصبانى شــد و در جریان درگیرى با مرد 
کفاش به قتل رسید.»

بدین ترتیب عامل جنایت تحت بازجویى هاى فنى قرار گرفت 
و سرانجام به جنایتى که مرتکب شده بود اعتراف کرد. وى 
سپس در شعبه هشتم دادگاه کیفرى استان تهران به ریاست 
قاضى اصغرزاده و با حضور قاضى توکلى، مستشــار دادگاه  
محاکمه شد. با توجه به درخواست قصاص براى عامل جنایت 
از طرف خانواده مقتول، قضــات او را به قصاص محکوم 
کردند. این حکم مورد تأیید قضات شــعبه 477 دیوانعالى 
کشور قرار گرفت و بدین ترتیب عامل جنایت در یک قدمى 

چوبه دار قرار گرفت.

رازگشایى از سرقت مسلحانه بانک رشتقتل خیابانى بخاطر چپ چپ نگاه کردن

دستگیرى رئیس باند مافیاى 
سرقت هاى جنوب کشور

دسیسه خانم دکتر قالبى

پایان سرقت هاى مسلحانه موتور سیکلترهایى گروگان از مخفیگاه مردان مسلحکفاش قاتل،در یک قدمى اعدام
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 با دیجیتالى شدن زندگى ها در قرن بیست ویکم، داده ها و 
اطالعات ما هم تا حجم زیادى دیجیتالى شده اند.

دیگر کمتر اسناد و عکس ها به صورت چاپى و کاغذى در 
زندگى روزمره دیده مى شوند و به جاى آنها میلیون ها عکس 
و اســناد دیجیتال را در هارددیســک ها و سایر تجهیزات 

ذخیره سازى نگهدارى مى کنیم.
اما این ســبک جدید زندگى چالش هاى جدیدى را نیز با 
خود به همراه آورده اســت. نگهدارى و امنیت اطالعات از

بزرگ ترین چالش ها در برابر فایل هاى دیجیتالى است که 
بسیار حائز اهمیت است.

در انتخاب فضاى ذخیره سازى هوشمندانه 
عمل کنید

اختیار اینکه اطالعات خود را کجا ذخیره مى کنید با شماست. 
مى توانید آنها را در هارددیسک یا SSD لپ تاپ خود ذخیره 
کنید. یا اگر نیاز به جابه جایــى اطالعات دارید مى توانید از 

فلش ممورى یا هارددیسک اکسترنال اضافه کنید.
اگر هم مایل به جابــه جایى اطالعات خود نیســتید اما 
مى خواهید هر زمان و هر مکان که مایل هستید به اطالعات 
خود دسترسى داشته باشید، فضاهاى ابرِى ذخیره سازى، 
مناســب شماســت. هرکدام از روش هاى فوق معایب و 
مزیت هاى خود را دارند که براى آشــنایى بیشــتر به آنها 

اشاره مى کنیم:

 تجهیزات ذخیره سازى دیسک سخت یا 
هارد دیسک درایو

این تجهیزات از قدیمى تریــن و متداول ترین تجهیزات 
ذخیره سازى هستند و با وجود اینکه با  گذشت زمان تکامل 
یافته اند، اما ساختار اصلى آنها که مبتنى بر گردش دیسک ها 

حول یک محور هستند، همچنان بدون تغییر مانده است.
در حال حاضر بیشتر کاربران از این تجهیزات براى ذخیره  
اطالعات اســتفاده مى کنند. هارددیســک ها در بیشتر 
لپ تاپ ها و کامپیوترهاى رومیزى به عنوان ذخیره ســاز 
استفاده مى شوند. همچنین امروزه هارددیسک ها به صورت 
قابل حمل با نام تجارى هارددیسک هاى اکسترنال نیز بسیار 

مرسوم هستند.

از مزیت هــاى هارددیســک مى توان به حجــم باالى 
ذخیره سازى در برابر قیمت به صرفه اشاره کرد.

از معایب هارددیسک مى توان به اســتهالك باالى آنها 
در مقابل تجهیزات ذخیره ســازى مدرن تر مثل SSD و 
حساسیت باال نسبت به ضربه و تکان هاى شدید اشاره کرد 
که مى تواند عمر یک هارددیســک و اطالعات درونش را 

پایان آورد.

جامــد حالــت  درایــو  یــا   SSD   
(Solid State Drive) 

 SSDها نوع نسبتاً جدید و بسیار سریعى از حافظه هستند 
که در آنها به جاى دیســک هاى مغناطیســى متحرك 
و آســیب پذیر، از NAND Flash ها اســتفاده مى شود. 
SSD ها در حال رشد و متداول تر شــدن در بین کاربران 
هســتند و در آینده نزدیک، بیشــتر آنها را در لپ تاپ ها و 

کامپیوترهاى رومیزى خواهیم دید.
از مزیت هاى SSD مى توان به سرعت و امنیت باالتر نسبت 

به هارددیسک ها اشاره کرد.
از معایــب SSD مى توان به هزینه  نگهــدارى اطالعات 
اشاره کرد که با اختالف چشمگیرى به مراتب بیشتر از هارد 
دیسک هاست. یعنى شما باید هزینه بیشترى در ازاى حجم 

ذخیره سازى پایین تر، نسبت به هارددیسک ها بپردازید.

 (Cloud Storage) ذخیره سازهاى ابرى*  
از جدیدترین و بحث بر انگیزترین روش هاى ذخیره سازى 
  (Cloud Storage) اطالعات، ذخیره ســازهاى ابــرى
است. بحث بر انگیز از بابت امنیت و اعتماد! در این روش، 
شما اطالعات خود را روى فضاهایى (بعضًا نامحدود!) در 
اینترنت قرار مى دهید و مى توانید دسترســى هاى آن را به 
دلخواه تغییر دهید. مثًال برخى از اطالعــات را با افرادى 
مشخص به اشتراك بگذارید یا تمام آنها خصوصى در اختیار 

خودتان باشد.
این فضاها معموًال توسط شرکت هایى ارائه مى شوند و بحث 
اعتماد مطرح مى شود. اینکه تا چه حد با وجود تحدیداتى که 
در محیط اینترنت وجــود دارد، مى توانید از محفوظ ماندن 

اطالعات تان مطمئن باشید!
از مزیت هاى ذخیره ساز هاى ابرى مى توان به فضاى باالى 
ذخیره سازى در برابر قیمت بسیار پایین و دسترسى راحت در 

هر زمان و مکان اشاره کرد.از معایب ذخیره سازهاى ابرى 
مى توان به احتمال هک شدن اطالعات، لو رفتن اطالعات 

و قرارگرفتن در اختیار افراد سودجو اشاره کرد.

 پیشگیرى بهتر از درمان است
در صورتى که از هریک از روش هاى فوق براى ذخیره سازى 
اطالعات استفاده مى کنید، همیشه معایب و خطراتى که 
ممکن است در کمین اطالعات شما باشد را در نظر بگیرید.

همانطور که اشــاره کردیم هارددیسک ها به دلیل ساختار 
مکانیکى شــان، احتمال اینکه بر اثر ضربه آسیب ببینند و 
منجر به از بین رفتن اطالعات شود، باالست. پس سعى کنید 
از برندهاى معتبر و شناخته شده هارددیسک خود را تهییه 
کنید.در صورتى که قصد تهیه هارددیسک اکسترنال را دارید، 
بهتر است محصوالت مقاوم تر که در برابر ضربه و نیز نفوذ 
آب و گرد و غبار مقاوم هستند را انتخاب کنید. پیشنهاد ما به 

شما هارددیسک هاى اکسترنال اى دیتاست.
سرى مقاوم این برند هاردیســک هایى را شامل مى شود 
که در برابر سقوط از ارتفاع 1/8 مترى کامًال مقاوم هستند. 
همچنین در عمــق 2 مترى زیر آب به مدت دو ســاعت 
مقاومت کامل دارند. از ویژگى منحصربه فرد دیگر این سرى 
از محصوالت اى دیتا حسگر G-Shock است که به صورت 
هوشمندانه از اطالعات، هنگامى که در حال انتقال هستند 
در صورت بروز تکان هاى شدید یا ضربه محافظت مى کند.

با انتخاب این نوع از محصوالت مى توانید خیال خود را تا حد 
زیادى از بابت امنیت اطالعات تان، راحت کنید. در صورتى 
که مى خواهید از SSD استفاده کنید، به عدد سال گارانتى 
محصول مورد نظر دقت کنید. شرکت هاى سازنده با توجه به 
کیفیت NAND Flash هاى اس اس دى ها و نیز تست هایى 
که روى محصوالت انجام مى دهند، سال هاى گارانتى را 

مشخص مى کنند.
اس اس دى هاى اى دیتا با 3، 5 و 6 ســال گارانتى تعویض 
عرضه مى شــوند که نشــان از کیفیت و پایــدارى این 
محصوالت دارد. در هر دوى این روش ها نیز حتماً رمزنگارى 
یا Data Encryption را مدنظر قرار دهید. با رمزنگارى 
اطالعات خود اطمینان پیدا مى کنید که در صورتى که هارد یا 
اس اس دى خود را گم کردید، این تنها شمایید که مى توانید 

از اطالعات استفاده کنید.
بهتر است یک نســخه پشــتیبان از اطالعات خود روى 

هارددیسک یا اس اس دى شخصى خود داشته باشید تا در 
صورت بروز هرگونه مشکل، از نسخه  پشتیبان استفاده کنید.

حادثه خبر نمى کند، به فکر درمان نیز باشید
اگر در صورت بى دقتى اطالعات را با دســت خودتان پاك 
کردید یا هارددیسک خود را فرمت کردید، یا ویروس هاى 
کامپیوترى باعث شد که نتوانید به اطالعات خود دسترسى 
پیدا کنید، به فکر بازیابى رایگان اطالعات باشید! در برخى 
موارد بازیابى توسط نرم افزارهایى که در محیط اینترنت پیدا 
مى شوند قابل انجام است و تنها کافى است که یک فضاى 
ذخیره سازى ســالم پیدا کنید و اطالعات را از طریق این 
نرم افزارها بازیابى کرده و از دستگاه آسیب دیده به دستگاه 
جدید منتقل کنیــد. اما در همه  مــوارد بازیابى به صورت 

نرم افزارى مقدور نیست.
در این شــرایط باید به دنبال مراکزى باشید که تخصصى 
بازایابى اطالعات را انجام مى دهند. معموًال هزینه هایى هم 
که باید براى این امر پرداخت کنید بسیار سرسام آور است و 
در اکثر موارد از قیمت دستگاه ذخیره سازى شما نیز بیشتر 
مى شود. اما چاره چیست؟ مگر درمان بدون هزینه مى شود؟ 
کاش بیمه  سالمت براى تجهیزات ذخیره سازى نیز وجود 

داشت تا هزینه هاى درمانى را کاهش مى داد...

   بیمه  سالمت براى هارددیسک ها: یکسال 
بازیابى رایگان اطالعات 

شرکت آونگ، نماینده انحصارى محصوالت اى دیتا در ایران 
خدمتى نوین را براى مصرف کنندگان هارددیســک هاى 
اى دیتا در نظر گرفته است تا خیال کاربران را هرچه بیشتر 
راحت کند. تمام کاربرانى که از هارددیســک هاى اى دیتا 
استفاده مى کنند با ثبت ســریال محصول خود در باشگاه 
مشــتریان آونگ(آونگ کالب) که سیســتم هوشمند و 
امتیاز محور این شرکت است، مى توانند از یکسال بازیابى 
رایگان اطالعات بهره مند شوند و خیالشان از بابت هزینه ها 

راحت باشد.
فقط کافى است اپلیکیشن آونگ کالب را از گوگل پلى یا 
اپ استور دانلود کرده و سریال محصول را از طریق اپلیکیشن 
اسکن کنند تا یکسال پس از تاریخ ثبت، از این ارزش افزوده 
بهره مند شوند. براى اطالعات بیشتر راجع به بازیابى رایگان 

اطالعات، به وبسایت آونگ سر بزنید.

اهمیت نگهدارى از اطالعات با ارائه 
راهکارهایى جامع و کاربردى

رامین مشکاه
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لپ تاپ ها و کامپیوترهاى رومیزى به عنوان ذخیره ســاز 
استفاده مى شوند. همچنین امروزه هارددیسک ها به صورت 
قابل حمل با نام تجارى هارددیسک هاى اکسترنال نیز بسیار 

مرسوم هستند.

در محیط اینتر
اطالعات تان م
از مزیت هاىذ
ذخیره سازى د

ید!
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زمانــى بود کــه تلفن هاى 
همراه تنها نقش یک تلفن همراه را بازى 

مى کردند، اما حاال جریان فرق کرده است. امروز 
دیگر مردم از تلفن خود تنها براى صحبت کردن و 
ارسال پیامک استفاده نمى کنند و واژه هوشمند براى 
تلفن هاى همراه کامًال مصداق پیدا کرده و تقریبًا 

مى توان هر کارى را با آن انجام داد.

راه هاى مختلفى براى ساخت شبکه IoT و خانه هاى 
هوشــمند وجود دارد که شاید پیاده ســازى آنها کار 
ساده اى نباشد. اما محققان موفق به ساخت سنسورى 
شده اند که با اتصال به پریز برق تمام رویدادهاى داخل 
خانه را ردگیرى مى کند. به کمک این سنسور مى توان 
به سادگى دستگاه هاى متصل به هم را براى تشکیل 

شبکه اینترنت اشیاء استفاده کرد.

این مگاسنسور تمام اتفاقات 
داخل خانه  را زیر نظر دارد

گوگل هوم دستور طبخ غذا را 
براى شما مى خواند

ریموتى که تمام دستگاه هاى 
هوشمند خانه را روشن مى کند

جزئیات بیشترى درباره سیستم
 مش واى فاى سامسونگ منتشر شد

با یک دکمه تمام خانه هوشمند 
را کنترل کنید!

سیستم هشداردهنده تشخیص 
دود مناسب هر خانه اى 

 (Sevenhugs) شرکتى به نام سون هاگز
با محصول خود به نام ریموت هوشــمند 
(Smart Remote). جــدا از نام چیزى 
که بیشتر از هر مورد دیگرى جلب توجه 
کرد نزدیک بودن آن به آیفون از نظر طرح 

و مدل بود.

خانه هاى هوشمند همیشه هم نباید خیلى پیچیده و عجیب باشند. با اینکه زمانى 
تصور مى شد اسمارتفون مى تواند هابى باشد که تمام دستگاه هاى هوشمند داخل 
خانه را کنترل کند؛ اما آمازون اکو با الکسا نشان داد فرامین صوتى مى تواند کاربرد 

بیشتر و تأثیر بهترى داشته باشد.

شرکت سامسونگ در ماه مارس گذشته 
از سیســتم مش واى فاى خــود به نام 
 Connect Home Smart WiFi
System رونمایى کرد. اکنون جزئیات 
بیشــترى درباره این سیستم هوشمند 
مدیریت گجت هاى داخل خانه منتشر 

شده است.
 

مردم شرکت Netatmo را بیشتر با محصوالت امنیتى خانگى 
مجهز به هوش مصنوعى مى شناسند که با دوربین هاى امنیتى 
خود سارقان را شناسایى مى کند، اما در نمایشگاه CES امسال 
محصوالت جدید دیگرى از این شرکت معرفى شد که در صدر 
آنها آژیر و هشداردهنده دود هوشــمند این شرکت قرار دارد. 
امروزه وسایل و تجهیزات هوشمند بســیارى تولید شده که 
زندگى در منزل را از جهات متفاوتى، متحول کرده است. تمام 
وسایل از جمله، ترموستات هاى هوشمند، سیستم هاى امنیتى و 
حتى ماشین لباس شویى به صورت خودکار و با هم کار مى کنند 
تا زندگى ما را بیش از پیش به سمت دیجیتالى شدن پیش ببرند.

شرکت گوگل روى دستیار خانگى و اسپیکر هوشمند خود موسوم 
به گوگل هوم سرمایه گذارى گسترده اى انجام داده و به طور مرتب 

ویژگى هاى مختلفى را به این گجت هوشمند اضافه مى کند.

از سال 2011 به بعد مدام مى شنویم که قرار است یک PCIe جدید معرفى شود. شاید از نظر فناورى این شش سال 
به اندازه یک عمر باشد. ولى باالخره «PCI-SIG»، گروهى که مسئول حفظ و نگهدارى مشخصات ورودى/

خروجى هاى جانبى یا همان I/O است، تصمیم گرفت مشخصات نسل بعدى PCI-e را منتشر کند.
نسل جدید این اســالت PCI Express 4,0 است و طبق خبر منتشر شده سرعت آن 

دو برابر سرعت نسل فعلى یعنى PCI Express 3,0 است. به طور خالصه 
مى توان گفت سرعتى که اسالت جدید در اختیار مى گذارد چیزى حدود  

GT/s 16 است در حالى که با سرعت هاى پایین تر از خودش هم 
سازگارى کامل دارد.

PCIe، اســتاندارد جارى پروتکل ارتباطى براى قطعات 
داخلى کامپیوتر است. این استاندارد هم به مادربرد کامپیوتر 
که کارت هاى توسعه روى آن نصب مى شوند، مربوط 
مى شود و هم خوِد کارت ها. خیلى از مادربردهایى که 
اخیراً تولید مى شوند فقط شامل همین اسالت هستند. 
البته این اسالت تنها مختص کامپیوترهاى شخصى 
نیست. دســتگاه هایى که از پروتکل PCIe استفاده 
مى کنند، در جاهاى زیادى یافت مى شــوند از سرور و 

دستگاه هاى ذخیره ســازى گرفته تا حتى دستگاه هاى 
موبایل. با نسل جدید این استاندارد مطمئناً شاهد تفاوت هاى 

عمده اى در کارت هاى گرافیکى سریع تر، SSDها و سایر 
قطعات داخلى خواهیم بود. به طور کل، PCIe 4,0 باعث افزایش 

سرعت تمام سیستم مى شود. سازگارى با نسل هاى پایین تر به این 
معنى است که سازندگان نیازى به بازطراحى سیستم هاى قدیمى تر نخواهند 

داشت. هر قطعه PCIe جدید مى تواند به زیبایى با پى سى هاى فعلى کار کند.
با توجه به اینکه اعضاى PCI-SIG در حال تست PCIe جدید یعنى نسل 4 هستند، شاید خیلى زود شاهد 
 The Tech محصوالت جدید از این نوع در مغازه ها و فروشگاه هاى کامپیوترى باشیم. اما خبر جالب دیگرى توسط
 4,0 PCIe در حال تست و آزمایش نسل جدیدتر از PCI-SIG منتشر شده مبنى بر اینکه گروه Report
 PCIe 5,0 هستند و احتماًال تا سال 2019 به بازار معرفى مى شود. سرعت انتقال اطالعات قطعات PCIe یعنى
که در آینده تولید مى شوند مى تواند تا 32GT/s افزایش پیدا کند. به این ترتیب، سرعت کارت هاى سازگار با نسل 
بعدى دو برابر نسلى مى شود که قرار است طى ماه هاى آینده وارد بازار شود. این سرعت کامالً  مناسب محیط هاى 

شبکه سازى پیشرفته است و پهناى باندى تا 128 گیگابایت بر ثانیه را در اختیار مى گذارد.

محققان با آگاهى از این واقعیــت که روش هاى فعلى نظیر گفتگوى 
رودررو یا دروغ سنج ها قابلیت به کارگیرى در دنیاى مجازى و از راه 
دور را ندارند به آزمایش هاى مؤثرى دست یافته اند که مبتنى بر رایانه 

هستند.
در این نگرش جدید از سطح پیشــرفته اى از هوش مصنوعى براى 
سنجش تأخیر زمانى در پاسخ دهى به سئواالتى استفاده مى شود که 

درخصوص ثبت اطالعات شخصى مطرح مى شوند.
محققان ایتالیایى گروهى داوطلب را در مقابل یکسرى پرسش هاى 
قابل پیش بینى و غیرقابل پیش بینى قرار داده و از نتایج به دست آمده 
اطالعات جالب توجهى تهیه کردند. در ادامه این اطالعات به رایانه 

منتقل شده تا دروغگوها از آنهایى که راست مى گویند جداسازى شوند.
الگوریتم هایى که بدین ترتیب ارائه شد با ضریب دقت بین 77/5 تا 85 

درصد توانستند پاسخ هاى درست را تشخیص دهند.
اما نکته جالب این بود که با افزوده شدن فاکتور مسیر حرکت ماوس 
رایانه در حین پاســخگویى، ضریب دقت به 90 تا 95 درصد افزایش 

یافت.
اگرچه این یافته جدید در نوع خود جالب توجه و کم ســابقه است اما 
برخى محققان نظیر «جورجیو گینس» از دانشــمندان علوم عصبى 
دانشگاه پلى موث معتقد است نمى توان به آن به عنوان ابزارى کامالً  

کاربردى نگاه کرد.

اپل در راستاى ساده تر کردن تنظیمات شبکه هاى 
بى سیم روى سیستم عامل    iOS  یک قابلیت دیگر 
را به نســخه جدید iOS 11 اضافه کرد. کافى است 
 iOS سیستم عامل دستگاه خود را به آخرین نسخه
به روزرسانى کنید تا خیلى راحت و سریع با اسکن کد 

QR روى روتر به شبکه وصل شوید.

در اپ دوربین مخصــوص iOS 11 یک کدخوان 
QR تعبیه شده است. هدف از قرار دادن این کدخوان 

پشتیبانى از اجراى اپ ها و وبسایت ها بعد از خواندن 
یک کد معتبر است. وقتى اپ دوربین، کد QR چاپ 
شده روى روتر را اســکن مى کند، iOS 11 با یک 
نوتیفیکیشــن بنرى به کاربر پیشنهاد مى دهد تا به 
آن شبکه وصل شود. وقتى کاربر روى نوتیفیکیشن 

ضربه مى زند، فرآیند ارتباط آغاز مى شود.

شــاید این امکان خیلى جزئى باشــد ولى مطمئنًا 
کاربران دســتگاه هاى اپل را راضى مى کند و نشان 
مى دهد که افزودن امکاناتى هر چند ساده چه تأثیرات 
بزرگى مى تواند داشته باشد. عالوه بر این اگر اخبار 
iOS 11 را دنبال مى کنید، حتمًا متوجه شــدید که 

اپل این امــکان را در iOS 11 فراهم کرده تا کلمه 
عبور شــبکه خانگى تان را به صورت خودکار براى 

دستگاه هاى مجاور ارسال کنید.
این قابلیت شــباهت زیادى به یکى از ویژگى هاى 
تازه گوگل دارد که در رویداد I/O 2017 اعالم شد. 
سیستم عامل iOS 11 براى اتصال به شبکه به کد 
QR قابل دید نیــاز دارد در حالى که قابلیت «گوگل 

لنز»  قادر اســت از محاســبات مبتنى بر دید براى 
شناسایى متنى که در برابرش قرار دارد استفاده کند.

با اسکن کد QR روتر در iOS 11 خیلى سریع 
به شبکه وصل شوید

دروغ سنجى با حرکات ماوس

با معرفىPCIe 4.0 سرعت کامپیوترها 2 برابر مى شود
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ت» در شهرستان آزادشهر واقع در 14 کیلومترى شهر آزادشهر در استان گلستان قرار دارد. در روز 13 اردیبهشت 96، انفجارى در  این معدن رخ داد 
معدن زغال سنگ «زمستان یور

که بر اثر آن ده ها کارگر در زیر زمین گرفتار شدند.پس از گذشت یک هفته از تالش امداد گران و کارگران معدن ، جسد 44 کارگر معدن از داخل تونل ها بیرون کشیده شد.اکنون 40 

روز پس از این حادثه تلخ، معدن زمستان یورت همچنان تعطیل است.

معدن یورت 40 روز پس از حادثه

یین کوچه گردان عاشق - قم
آ

گردهمایــى بزرگ 
در  زرتشــتیان 
زیارتگاه پیرســبز 
(چک چک) برگزار 
شد. زرتشتیان همه 
ســاله در روزهاى 
24 تــا 26 خرداد از 
شــهرهاى مختلف 
بعضــًا  و  کشــور 
کشورهاى دیگر در 
محل ایــن زیارتگاه 
که در 43 کیلومترى 
شــرق اردکان در 
استان یزد واقع شده، 

گرد هم مى آیند.

 روز جهانى 
بیابان زدایى

شب بیست و یکم ماه رمضان در 
بیمارستان کودکان گرگان

افتتاح کارخانه گالب گیرى در 
بردسیر کرمان

مهورى از آزادراه
د معاون اول رئیس ج

بازدی

 عملیات اجرایى ساخت
 تهران - شمال و آغاز

دوم این آزادراه
 قطعه 

در طرح«کوچه گردان عاشق» صد کیسه مایحتاج حیاتِى یک ماِه خانواده هاى محروم 
درماه مبارك رمضان تأمین شده و در شب هاى قدر به وسیله دانشجویان و اقشار مختلف 

مردم، بین این خانواده ها توزیع شد. 

نمایشگاه عکس کودکان کار 
در مشاغل سخت

مراسم ترحیم همسر 
آیت ا... علم الهدى در 

حرم مطهررضوى 

در  دینى  ُمبّلغــان 
ینچه  ا وســتاى« ر
علیا»؛  این روســتا 
در 115 کیلومتــرى 
جنورد مرکز استان 

ب

خراسان شمالى قرار 
دارد. 


