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فرار مالیاتى 2 هزار میلیاردى در اصفهان

قهرمان هایمان کوتوله شده اند اعتراض اصناف به افزایش 8 درصدى مالیاتبیغوله نشینان یک جزیره لوکسجمنا در اختیار نظامى ها نیست فروش شیر خام در واحدهاى لبنیاتى،  غیر قانونى است فرهنگاقتصاداجتماع استان
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 دوئل مجدد شوراى رقابت و 
خودروسازان براى افزایش قیمت

 کاروان هاى غیر مجاز
 به عتبات نمى روند

روحانى و
 مشکلى به نام

 سیاستمداران بى تجربه

بازگشت سوسیس و کالباس
با طعم خمیر مرغ

زنم را به بیابان بردم و در 
یک چاله خاك کردم 
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حد استاندارد صدا براى 
گوش شما چقدر است؟

 آلودگى آب هاى زیرزمینى با زباله
دفن غیراصولى زباله ها در دل کویر

جهان نما

 الریجانى و ناطق کجاى جریان اصولگرایى ایستاده اند

2

عضو فراکسیون اصولگرایان والیى مجلس بر این عقیده است که اصولگرایان باید 
راهبرد و تاکتیک هاى خود را منطبق بر خواسته هاى رهبرى قرار دهند تا بتوانند موفق 
عمل کنند.محمدعلى پورمختار، نماینده اصولگراى مجلس در گفتگو با نامه نیوز، در 

پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه در جریان اصولگرایى اراده براى جذب آقاى ناطق 
نورى براى لیدرى این جریان وجود دارد گفت: بنده آقاى ناطق را جزو جریان 
اصولگرایى مى دانم، آقاى ناطق نورى همان آقاى ناطق سال 76 است که با 

آقاى خاتمى رقابت کرد...

سپاهان همچنان نیازمند بازیکن است

باز

ز

تیم فوتبال سپاهان با جذب شش بازیکن ایرانى از بازار داخلى لیگ برتر 
تقریباً کار خودش در فصل نقل و انتقاالت لیگ هفدهم را تا حدود 80 درصد 
انجام داده است.

   این فصل را باید از معدود زمان هایى دانست که تیم فوتبال سپاهان خیلى 
زود وارد نقل و انتقاالت پیش از فصل شد و با خرید بازیکنان مورد نیاز خودش 
از همان اولین روز تمرین تیم، تقریباً لیست بازیکنان داخلى را بست. به 
هرحال تیمى که با کسب پنج عنوان قهرمانى لیگ و چهار مقام قهرمانى 
جام حذفى پرافتخارترین تیم ایرانى در 20 سال اخیر است، دو فصل تقریباً 
ناکام را بدون کسب جام پشت سر گذاشت و همین مسئله

 هواداران سپاهان را نسبت به عملکرد تیمشان ناراضى 
کرد ولى به نظر مى رسد که امسال، کیفیت فنى این تیم در کنار 
حضور «زالتکو کرانچار» باتجربه مى تواند یک برگ
 برنده براى سپاهان باشد.
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مدیرکل امور مالیاتى استان: درآمد مالیاتى اصفهان در سال گذشته 6 هزارمیلیارد تومان بوده است

شــهردارى رزوه در نظر دارد به استناد بودجه مصوب ســال 1396 که طى نامه شماره 147 مورخ 
95/10/19 به تصویب شوراى محترم اسالمى شهر رزوه رسیده است نسبت به اجراى پروژه زیرسازى 
و آسفالت معابر عمومى شهر رزوه از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد 
شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شــرایط و اخذ اسناد مناقصه به واحد مالى شهردارى 

مراجعه یا با شماره تماس 57703002- 031 تماس حاصل فرمایند. 
1. اعتبار مصوب 1/750/000/000 ریال.

2. دادن سپرده معادل ٪5 کل اعتبار مصوب به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت نقد یا ارائه 
ضمانت نامه بانکى.

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

5. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنان به 
ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

6. پیشنهادات واصله رأس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/04/17 با حضور اعضاء کمیسیون 
عالى معامالت در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد. 

     آگهى مزایده      آگهى مزایده آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

رضا اخوان- شهردار دولت آباد رضا اخوان- شهردار دولت آباد هدایت نظرى- شهردار رزوههدایت نظرى- شهردار رزوه

جواد جمالى- شهردار زرین شهر  جواد جمالى- شهردار زرین شهر  على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر  على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر  

نوبت اول  چاپ اول

نوبت اول  چاپ اول  

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش دوازده قطعه پالك 
زمین با کاربرى کارگاهى واقع به آدرس: منطقه صنعتى- ابتداى جاده ژوپن 

گاز از طریق مزایده  عمومى اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى: روز پنج شنبه 

مورخ 96/4/15 
گشایش پاکتهاى مزایده: روز شنبه مورخ 96/4/17 

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى 
پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir         تلفن 45822010- 031

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام 
نماید. 

موضوع مناقصه: 
1- خرید آسفالت معابر منطقه 2 

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: ساعت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/4/17 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 96/4/18 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 96/5/1 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام 
نمى شود. 

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1396 خود  
در نظر دارد نســبت به اجراى عملیات تکمیل احداث میدان پردیس 
زرین شهر با اعتبار اولیه 5/500/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومى 
اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت بعمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى مورخ 96/4/14 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

   آگهى مناقصه عمومى   آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه مرحله دومآگهى مناقصه مرحله دوم

این 6 تنظیم را در 
ویندوز 10 اعمال کنید

     

2

 

بعد از سپاهان حاال نوبتبعد از سپاهان حاال نوبت
 ذوب آهن است ذوب آهن است
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گفتگوى اختصاصى نصف جهان با امیر قلعه نویىگفتگوى اختصاصى نصف جهان با امیر قلعه نویى



0202جهان نماجهان نما 2967سه شنبه  30  خرداد ماه   1396 سال چهاردهم

سردار امیرعلى حاجى زاده فرمانده نیروى هوافضاى سپاه 
در جریان شلیک موشک هاى بالستیک سپاه به مقر داعش 
در دیرالزور سوریه گفت: اگر تروریست ها به شرارت ادامه 

دهند، نتیجه پرهزینه اى برایشان رقم خواهد خورد. 
وى تأکید کرد:  در اطراف دیرالزور پایگاه هاى فرماندهى، 
مراکز ساخت و تولید خودروهاى انتحارى و مراکز تجمع 
آنها توسط موشــک هاى میانبرد مورد هدف قرار گرفت. 
دشمنان باید بدانند تهران، لندن و پاریس نیست و این یک 
کار کوچکى بود که انجام شد و اگر دست از پا خطا کنند، 

ضربات مهلک تر بر سر آنها فرود خواهد آمد.
فرمانده نیروى هوافضاى سپاه اظهار داشت: این موشک ها 

از ایران شلیک شد و بر فراز عراق عبور کرد و در سوریه فرود 
آمد و توســط هواپیماهاى بدون سرنشینى که از اطراف 
دمشق به پرواز درآمده بود بر فراز دیرالزور اصابت ها را به 
صورت همزمان براى ما در ایران مخابره مى کرد. حاجى زاده 
همچنین تأکید کرد: تمام موشک ها دقیقًا به محل مورد 

نظر اصابت کرد.
وى افزود: شناسایى و احاطه اطالعاتى این تروریست ها به 
خودى خود یک دنیا مسئله است و شلیک این موشک ها 
از فاصله 700 کیلومترى و نشــاندن روى یک ساختمان 
کوچک، خودش یک پیام اســت و آنهــا مى فهمند عیار 

ایرانى ها کجاست. 

فرمانده نیروى دریایى ارتش با اشــاره بــه برخورد ناو 
آمریکایى با یک کشــتى تجارى در آب هاى آزاد گفت: 

این رفتار آنها غیرحرفه اى است.
دریادار حبیب ا... سیارى با اشــاره به حضور چهار روزه 
ناوگروه رزمى نیروى دریایى چین در ایران گفت: هدف 
از برگزارى ایــن تمرینات تبادل تجربــه و اطالعات و 
کمک به تأمین امنیت در منطقه شــمال اقیانوس هند 
و خلیج عدن است. این تمرینات را با همه ناوگروه هایى 
که به ایران سفر کرده اند، انجام داده ایم، همچنین تمام 
ناوگروه هاى ما که به سایر کشورها ســفر  کرده اند نیز 
این تمرینات را انجام داده اند، یعنــى اگر ما 52 ناوگروه 

به آب هاى آزاد اعزام کرده ایم،  52 تمرین مشــترك نیز 
انجام داده ایم.

فرمانده نیروى دریایى ارتش با اشــاره بــه برخورد ناو 
آمریکایى با یک کشتى تجارى در آب هاى آزاد، گفت: 
گاهى آمریکایى ها اقدامات مــا در خلیج فارس را رفتار 
غیرحرفه اى مى خوانند اما این رفتــار آنها که در دریاى 
وســیع و گســترده تصادف مى کنند غیرحرفه اى است 
و نشــان دهنده موضعگیرى هاى خصمانــه آنها علیه 
جمهورى اسالمى اســت. دور از انتظار است که نیروى 
دریایى اى که ادعاى برخوردارى از سطح باالى فناورى 

را دارد، چنین رفتارى انجام دهد.

ارسال آنالین
 لحظه اصابت موشک ها

رفتار آمریکایى ها 
خصمانه است

زنجانى در ژاپن پول ندارد
رســول کوهپایــه زاده وکیل بابک    فارس|
زنجانى گفت: اخیراً در یکى از رسانه ها از قول موکل 
من (بابک زنجانى) اعالم شده که پول هاى این فرد 
در بانک ژاپنى توکیو قرار دارد. وى گفت: رسانه اى 
که این خبر را منتشر کرده، خبر را به نقل از یک منبع 
آگاه و مطلع منتشر کرده است، در حالى که این ادعا 
کذب محض است. بنده از مراجع ذیصالح قضائى و 
امنیتى مى خواهم بررســى کنند این منبع مطلع چه 
کسى بوده و این اطالعات را از کجا به دست آورده 
است تا ما هم برویم سراغ بانک ژاپنى و پول ها را از او 

بازپس گیرى کنیم و بدهى موکلم را پرداخت کنیم.

100درصد، روحانى 
  تابناك | پیمان فروزش نماینده سابق مجلس 
گفت: در جنوب بلوچســتان، روستاهایى داشتیم که 
100 درصد به آقاى روحانــى رأى دادند و حتى یک 
رأى هم به آقاى رئیســى نداده بودند. این هم جزو 
پدیده هاى این دوره از انتخابات بود. روستاهاى ما با 
اینکه در اوج فقر بودند و میزان فقر 100 درصد بود و 
آب آشامیدنى سالم نداشتند ولى به آقاى روحانى رأى 

دادند.

شهردار آینده تهران کیست؟
  فارس| محمدباقــر قالیبــاف شــهردار 
فعلــى تهران 12 شــهریور حکمش بــه اتمام مى 
رســد و سرنوشت صندلى وى در شــهردارى هنوز 
مشــخص نیســت اما گمانه زنى ها در این باره در 
روزهاى اخیر قوت بیشــترى گرفته است. یکى از 
گزینه هاى جدى براى شــهردارى تهران محسن 
هاشمى است که بیشــترین رأى را در تهران آورد. 
معصومه ابتکار، محســن صفایــى فراهانى، مهر 
علیزاده، محمود حجتى و حســین مرعشى از دیگر 
گزینه هاى احتمالى هســتند کــه تاکنون مطرح 
شده اند که البته بر اســاس شنیده ها شانس حجتى

 باالست.

ستاد روحانى
تتلو زیاد داشت

  انتخاب| ســلیمى نمین، فعال سیاسى 
و تاریخ پــژوه گفت:  در هر ســتاد آقــاى روحانى 
دو تا تتلــو بود. شــب چهارشــنبه از ســخنرانى 
کرج درحال بازگشــت بودیم که خیابان را بســته
 بودنــد. ماشــین را پــارك کــردم و دیــدم که 
تتلــو فراوان اســت. همین هــا کــه دم از اخالق 

مى زدند...
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عضو فراکســیون اصولگرایان والیــى مجلس بر این 
عقیده است که اصولگرایان باید راهبرد و تاکتیک هاى 
خود را منطبق بر خواســته هاى رهبرى قــرار دهند تا 

بتوانند موفق عمل کنند.
محمدعلى پورمختار، نماینــده اصولگراى مجلس در 
گفتگو با نامه نیوز، در پاســخ به این ســئوال که تا چه 
اندازه در جریــان اصولگرایى اراده بــراى جذب آقاى 
ناطق نورى براى لیدرى ایــن جریان وجود دارد گفت: 
بنده آقاى ناطق را جزو جریــان اصولگرایى مى دانم،
 آقاى ناطق نورى همان آقاى ناطق ســال 76 اســت 
که با آقاى خاتمى رقابت کرد منتهــا بعضًا تاکتیک ها 
و روش ها و دیدگاه ها عوض مى شــود اما هویت افراد 
عوض نمى شود، هویت واقعى آقاى ناطق حفظ جریان 

انقالب است. 

وى اظهار داشــت: در حال حاضر آقاى ناطق به دلیل 
اینکه مى خواهند در مباحث سیاســى اثرگذارتر باشــد 
تصمیم به استعفا از دفتر بازرسى رهبرى گرفته اند. حضور 
آقاى ناطق در مسئولیت بازرسى دفتر مقام معظم رهبرى 
طبیعتًا محدودیت زیادى را براى حضور وى در مسائل 
سیاســى ایجاد مى کرد، اما اکنون مى تواند به راحتى به 
مسائل سیاسى ورود کند و یک جریانى را هدایت کند. 

نماینده مردم بهار و کبــودر آهنگ با بیان اینکه جریان 
اصولگرایى همانند جریان اصالح طلبى گستره دارد و 
گستره این جریان مختلف و متفاوت است، خاطرنشان 
کرد: اینکه آقاى ناطق لیدرى ایــن جریان را به عهده 
بگیرد باید به شــور اصولگرایان گذاشته شود و بررسى 
شــود که آیا آقاى ناطق مى تواند خواســته ها و اهداف 

اصولگرایان را برآورده کند یا نه؟ 

وى با اشــاره بــه نقش علــى الریجانــى در جریان 
اصولگرایى، گفت: آقــاى الریجانى نقش اثرگذار خود 
را دارد و همانند آقاى ناطق این ظرفیت را براى لیدرى 
جریان اصولگرا دارد، اما در این مورد نیز نیاز به گفتگو و 

روشنگرى داریم. 
عضو فراکســیون والیى بیان کرد: بــراى اینکه ما در 
این موقعیت موفق شــویم باید به یک تفاهم و توافق 
در اصالح روش ها برســیم؛ چه جریان پایدارى و چه 
جریان هاى دیگر همانند مؤتلفــه، رهروان و بچه هاى 
حزب اللهى و جریــان انقالب حتمًا باید مســائل را با 
هم آسیب شناســى و ارزیابى کنند و با راهبردهاى که 
رهبرى تعیین مى کند منطبق کنند. اگر ما 100 درصد 
به موضوعاتى که رهبرى تعیین مى کند وفادار باشــیم 

بسیارى از جریانات دیگر را نیز جذب خواهیم کرد.

الریجانى و ناطق کجاى جریان اصولگرایى ایستاده اند

شامگاه یک شنبه بود که روابط عمومى سپاه پاسداران 
خبر از اصابت شش موشک به مواضع داعش در سوریه 
داد. حمله موشکى سپاه به مقر فرماندهى تروریست هاى 
تکفیرى در دیرالزور سوریه واکنش رسانه هاى مختلف 
جهان را به دنبال داشت. رسانه هاى بین المللى با اشاره به 
هدف قرار دادن مواضع داعش از سوى سپاه پاسداران، به 
اقتدار ایران در مواجهه با تروریست ها اعتراف کردند. در 
همین حال سئواالتى هم بعد از انجام این حمله طرح شده 

که البته پاسخ هاى روشنى براى آنها وجود دارد:

چه موشک هایى و با چه راهبردى شلیک 
شد؟

تروریســت ها پس از تنگ شــدن عرصه هاى تحت 
اشغالشــان در ســوریه و عراق، آرایش نظامى شــان 
دستخوش تغییراتى شــده بود که این تغییرات مستمراً 
از ســوى نیروهاى امنیتى و نظامى ایران رصد مى شد. 
پس از حمله تروریستى عناصر داعش به مجلس شوراى 
اســالمى و حرم امام خمینى(ره)، براى ضربه محکم به 
عقبه تروریســت هاى فعال در این حمالت، عقبه شان 
در دیرالزور شناسایى شــد و مورد رصد نیروهاى امنیتى 

ایران قرار گرفت.
سلسله عملیات هاى شناسایى که از زمین و آسمان در 
روزهاى اخیر در محدوده مورد نظر انجام شد، در نهایت 
منجر به تعیین مختصات دقیق بــراى افزایش قدرت 
تخریب و هزینه این حمله براى تروریست ها شد. پس 
از تعیین مختصات و فاصله حدود 650 کیلومترى منطقه 
مورد هدف از مرزهاى ایران، کارشناســى براى انتخاب 
موشــک هاى میان برد مورد اســتفاده در این عملیات 
صورت پذیرفت و با توجه به ابعاد اهداف، شــلیک شش 

فروند موشک سوخت جامد «ذوالفقار» قطعى شد.
موشک  سوخت جامد مرکب ذوالفقار که در رژه نیروهاى 
مسلح در 31 شهریور 1395 رونمایى شد، در واقع مدلى 
ارتقا یافته و نقطه زِن موشــک «فاتح-110» اســت. 
این موشک که یکى از موشــک هاى بسیار دقیق ایران 
محسوب مى شــود، ســر جنگى بارانى دارد و مى تواند 
پایگاه هاى نظامى، باندهاى فرودگاهى و... را با دقت باال 

زیر آتش شدید و گسترده قرار دهد.
 ذوالفقار که بر روى ســکوى متحرك شلیک مى شود، 
با برد 750 کیلومتر به گفته فرماندهان ســپاه، خطایش 
تنها به 10 متر مى رسد و قابلیت رادارگریزى و حرکت به 

سمت هدف در ارتفاع پایین را دارد که با موشک هاى روز 
ابَرقدرت ها رقابت مى کند. 

چرا «دیرالزور» براى مقصد حمله انتخاب 
شد؟

دیرالزور اســتانى است در شــرق ســوریه که از سال 
2013 میالدى مورد تعرض تروریســت هاى تکفیرى 
قرار گرفته است. مرکز این اســتان شهرى است به نام 
دیرالزور که از اهمیت استراتژیک باالیى برخوردار است.

 تکفیرى هاى داعش از دســتکم چهار سال قبل به این 
شهر چشم طمع داشــتند و دیرالزور اکنون در محاصره 

تکفیرى هاى داعش است.
دیرالــزور در فاصله صدکیلومترى عراق قرار داشــته و 
چند سالى است که میان ارتش سوریه و داعش دست به 
دست مى شود استان دیرالزور در مرز سوریه و عراق و در 
کرانه رود فرات واقع شده است. پس از شکست سنگین 
تروریســت ها در حلب که منجر به از دست رفتن پایگاه 
بسیار مهم آنها در شمال غرب ســوریه شد، بسیارى از 

تروریست ها به دیرالزور در شرق و برخى مناطق اطراف 
آن در سوریه نقل مکان کرده اند. همچنین بخش مهمى از 
تروریست هایى که در پى شکست سنگین در موصل عراق 
به سوریه گریخته بودند در این منطقه حضور دارند. با توجه 
به اجتماع بخش مهمى از تروریست ها در منطقه دیرالزور، 
مقر فرماندهى و مراکز پشتیبانى و عملیاتى آنها نیز در این 

استان قرار گرفته است.
لذا با توجه به اجتماع قابل توجه تروریست ها در این منطقه، 
انتظار مى رود حمله موشکى سپاه به این منطقه تلفات بسیار 

سنگینى روى دست تروریست ها باقى بگذارد.

چرا کردستان براى مبدأ حمله انتخاب شد؟
خبرگزارى روسى «اسپوتنیک» پیرامون اینکه چرا سپاه 
حمالت موشــکى به مقر داعش را از کردستان برنامه 
ریزى کرد نوشت: چند نفر از تروریست هایى که عملیات 
تهران را انجام دادند از این منطقه بودند و دشمنان ایران 
تالش هاى بســیارى جهت نا امن کردن این اســتان

 انجام داده اند. ایران خواست نشان دهد که تسلط امنیتى 

کامل بر این منطقه دارد. ایران مى توانست براى این حمله از 
هواپیما استفاده کند و یا از هم پیمانان خود در سوریه یا عراق 
و یا لبنان بخواهد چنین کارى را انجام دهد اما اصرار بر اینکه 
این حمله از داخل خاك ایران انجام شــود براى این بوده تا 

کارى انجام شود که چندین پیغام در پى داشته باشد.

حمالت ادامه پیدا مى کند؟
سردار سنایى راد، معاون سیاسى سپاه پیرامون حمله مجدد از 
سوى سپاه به مراکز تجمع تروریست ها یادآور شد: این تابع 
تصمیماتى است که در مجموعه شورایعالى امنیت ملى و ستاد 
فرماندهى کل قوا و مجموعه سپاه گرفته شود و بستگى به 
موقعیت هاى پیش رو خواهد داشت. وى ادامه داد:آنچه مسلم 
است ما در پاسخ دادن به تهدیدات و تروریست هاى شرور و 
هر متجاوزى تردید نخواهیم کرد و این حق را براى خودمان 
قائل هستیم که در مقابل هر گونه تهدید و شرارتى واکنش 
متناسب با آن را داشته باشــیم.لذا اندکى بعد از شرارت 
تروریست ها در تهران شاهد بمباران مراکز فرماندهى 

و اختفاى آنها بودید.

بازتاب 4 سئوال درباره حمله موشکى سپاه به داعش
حمله موشکى سپاه
 در3 رسانه آمریکایى

رســانه هاى آمریکایى حمله موشکى اخیر سپاه به مواضع 
تروریست ها را در سطح گسترده اى پوشش و بازتاب داده اند. 
 روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» نزدیک به دموکرات ها 
در این باره مى نویســد: «این حمله در حالى صورت گرفته 
است که یک جنگنده آمریکایى هواپیماى جنگى سورى 
را روز یک شنبه ساقط کرده است. مقام هاى آمریکایى اما 
گفتند که به نظر مى رسد هیچ ارتباط مستقیمى بین این دو 
رویداد وجود ندارد با این حال، پیچیدگى رقابت در منطقه 
میان سوریه، روسیه، ترکیه، ایران، اســرائیل و آمریکا به 
همراه متحدانشان نشان دهنده عمق پیچیدگى وضعیت 
در منطقه است. این روزنامه مى افزاید: «تحلیلگران نظامى 
معتقدند که حمله اخیر تهران نشانه اى از نقش فزاینده ایران 
در سوریه و نشانه اى از قدرت رو به رشد آن کشور در منطقه 
است. حمله موشکى اخیر یک پیام از سوى تهران به دشمنان 
ایران در منطقه از جمله به اســرائیل و عربستان سعودى و 
همچنین آمریکا بوده است که پایگاه هاى نظامى متعددى 

در خاورمیانه دارند.»
 شبکه خبرى CNN نیز با اشاره به کارزار موشکى اخیر ایران 
علیه تروریست ها در سوریه مى نویسد: «این اولین گزارش 
از حمله موشــکى زمین به زمین از ایران به سوریه از زمان 
آغاز جنگ داخلى از سال 2011 میالدى به این سو است و 
نشان دهنده گسترش حضور ایران در سوریه و درگیرى در آن 
کشور است. «ریک فرانکونا» سرهنگ بازنشسته و تحلیلگر 
نظامى CNN مى گوید که اقدام اخیر ایران یک گسترش 

قابل توجه در ابعاد حضور نظامى ایران است. 
پایگاه اینترنتی شــبکه تلویزیونی «فاکس نیوز»  هم در 
گزارشی نوشت: شلیک موشــک هاي میان برد زمین به 
زمین ایران به داخل استان دیر الزور سوریه در حالی صورت 
گرفته است که شــبه نظامیان داعش که از حمله ائتالف 
تحت رهبري آمریکا فرار مــی کنند، به طور فزاینده اي در 
تالش هستند مواضع خود را در آنجا تقویت کنند. فعاالن 
در ســوریه می گویند در مورد میزان خسارات و تلفات این 
حمالت که از استان هاي کردســتان و کرمانشاه صورت 
گرفته اند، اطالعاتی ندارند. رســانه هاي اجتماعی مملو 
از تصاویر تهیه شــده با تلفن همراه از مناطقی هستند که 
موشک ها را در آسمان و پیش از اصابت به اهداف خود نشان 
می دهند. حمله روز یک شنبه، یک حمله مستقیم و بسیار 
نادر از طرف جمهوري اسالمی در بحبوحه حمایت تهران 
از «بشار اسد»، رئیس جمهور ســوریه، است. مستشاران 
و جنگجویان ســپاه پاســداران، تاکنون در سوریه تلفاتی 

داشته اند.

  عصر ایران| رئیس جمهور روحانــى در حالى به 
قدرت رسیده است که سیاســتمداران بى تجربه  در دنیا به 
قدرت رســیده اند. روحانى خود از معدود رؤساى جمهور 
جهان است که پست هاى مختلف را در مدیریت یک کشور 
تجربه کرده است. او هم نماینده مجلس بوده است، هم دبیر 
شورایعالى امنیت ملى و مسئول پرونده هسته اى بوده و هم 
در دوران جنگ رئیس پدافند و دستیار فرمانده کل جنگ 

بوده است.
روحانى با این تجربه حاال باید در مقابل کسانى قرار بگیرد که 
سابقه حضور در عرصه کشوردارى و بین الملل را نداشتند. 
همین بى تجربگى باعث شــده اســت ایران در عرصه

 بین الملل با دریایى متالطم روبه رو باشد.
در منطقه خاورمیانه عربستان سال ها به واسطه رهبرانش، 
سیاست موازنه مثبت را در دستور کار قرار داده بود اما بعد 
از مرگ «ملک عبدا...» و روى کارآمدن «ملک سلمان» 

کشور عربستان ســعودى دچار تحوالت گسترده اى شد. 
این تحوالت باعث روى کارآمدن جریان تندرو به رهبرى 
شــاهزاده «محمد بن ســلمان» که هم جانشین ولیعهد 
عربستان است و هم وزیر دفاع و در کنار این دو پست رئیس 

دربار سلطنتى را نیز به عهده دارد.
عربســتان حاال تبدیل به یکى از عامل هاى بحران هاى 
منطقه شده اســت. جنگ یمن، بحران قطر و حتى ظهور 
داعش نمونه این معناست. سران عربستان براى نشان دادن 
قدرت خود تصمیم گرفته اند آن را افزایش دهند و براى این 

کار به سراغ قدرت سخت رفته اند. 
روحانى که خــود طرفدار گفتمان و مذاکره در سیاســت 
خارجى است در منطقه خاورمیانه با کسانى روبه رو است 
که خواهان افزایش قدرت از طریق نظامى و تحریم هستند.
از سوى دیگر در ینگه دنیا کسى به قدرت رسیده که هیچ 
تجربه اى از کشور دارى و سیاســت ورزى نداشته است. 
«دونالدترامپ» تمام عمر خود را در دنیاى اقتصاد و تجارت 

سپرى کرده است. رئیس جمهور جدید آمریکا بدون هیچ 
سابقه سیاسى وارد کاخ سفیدشــد. او یک تاجر بوده است 
که به واســطه ثروتش تصمیم مى گیرد سیاســت را هم 

تجربه کند.
ترامپ تصور مى کند دولتمردان آمریکا و رؤساى کشورهاى 
جهان بخشى از کارمندان شرکت هاى اقتصادى او هستند 
که تنها باید به ترامپ چشم بگویند. رفتار ترامپ نشان داده 
است که او اهل مذاکره و گفتگو نیســت و تنها به دنبال 
مسیرى اســت که خود ترسیم کرده اســت. روحانى که 
توانسته بود در دوران «باراك اوباما» بر سر پرونده هسته اى 
به یک گفتمان مشترك با آمریکا و کشورهاى اروپایى برسد، 
نمى تواند امید داشته باشد ترامپ مسیر اوباما را ادامه دهد. 
یکى از آرزوهاى ترامپ پایان برجام اســت. برجام یکى از 

بزرگ ترین دستاوردهاى دیپلماسى جهان است.
حضور همین سیاستمدارهاى بى تجربه باعث شده است که 

دنیا، روزگار پرتنشى را سپرى کند. 

روحانى و مشکلى به نام سیاستمداران بى تجربه

عضو شوراى مرکزى «جمنا» مى گوید: جمنا با الگوى 
گفتمانى جدید مى خواهد جریانى در اختیار همه انقالب 
باشد نه یک قسمت از انقالب؛ حاال کسرى هایى دارد این 
کسرى ها باید جبران شود. یحیى آل اسحاق عضو هیئت 
مؤسس جبهه مردمى نیروهاى انقالب (جمنا) در گفتگو 
با خبرآنالین به نقدهاى وارده به جمنا پاســخ گفت که 

بخش هایى از این گفتگو را در ادامه مى خوانید:
تا انتخابات مجلس یازدهم دو سال و 
نیم دیگر باقى است، بر همین اساس 
دو دیدگاه مطرح مى شود، عده اى 
معتقدند در این فاصلــه زمانى باید 
ترمیم و اصالح گفتمان سیاســى 
اولویــت اصولگرایان باشــد، در 
مقابل هستند کسانى که بر بازنگرى 
تشکیالت انتخاباتى تأکید مى کنند و 
مى گویند مکانیزم جمنا جواب نداد 
و باید به سمت پارلمان اصولگرایى 

رفت، نظر شما چیست؟
آنها که مى گویند جمنا جواب نداد برآورد زودهنگام دارند. 
اگر مالك انتخابات ریاســت جمهورى باشد، چه کسى 
مى گوید جمنا موفق نبود؟ جمنــا در مدت کوتاهى که 
شکل گرفت توانست مجموعه نیروها را با هم هماهنگ 
کند و یک رأى 16 میلیونى بیاورد، انتظارش هم بیش از 
این نبود. ضمن آنکه جمنا با هــدف برنامه ریزى براى 
انتخابات شکل نگرفت چون تشکیلش با ایام انتخابات 
همزمان شد در این حوزه نیز دخالت کرد. جمنا یک برنامه 
بلندمدت دارد و فراحزبى و فراجناحى عمل مى کند. در 

واقع جمنا حزب نیست.
پس شــما معتقدید مکانیزم جمنا 
براى تحقق اهــداف اصولگرایان 

کفایت مى کند؟
جمنا یک حرکتى براى همه نیروهاى انقالب است یعنى 

به اصولگرایى و اصالح طلبى معتقد نیست.

اما چرا گفتمان سیاسى که جمنا در 
انتخابات مطرح کــرد مقبول نیافتاد 
بر همین اساس هم عده اى معتقدند 
باید از جمنا عبور کرد و به ســمت 
تشکیل پارلمان اصولگرایى رفت؟

آن بحث دیگرى است. جمنا خود را در انتخابات ریاست 
جمهورى دوازدهم موفق مى داند چون توانست نیروهاى 
انقالب را تا 16 میلیون رأى به طور مقدماتى هماهنگ 
کند. البته در بحث ها و گفتمان ها نیز ایرادات و اشکاالت 

زیادى بود که باید اصالح شود. 
منتقدان مــى گویند سیاســیون 
اصولگــرا همچون آقایــان باهنر، 
الریجانــى، والیتــى و ناطق نورى 
در مدیریت جمنا  نقشــى نداشتند و 
بیشتر بازنشسته هاى حوزه نظامى 
همچون جمعیت رهپویان و جمعیت 
ایثارگران که چندسالى است رداى 
سیاست ورزى به تن کردند محوریت 
کار را برعهده داشتند، این نقد را وارد 

مى دانید؟
در اینکه جمنا منتقدانى دارد، درســت اســت. برخى ها 
به غلط جمنا را معارض خود مــى دانند، برخى احزاب و 
گروه ها بر این باورند که جمنا حــزب و جریانى مقابل 
آنهاست اما واقعیت آن اســت که هر کسى از ظن خود 
شــد یار من. البته تا اینجاى کار حتمًا جمنــا ایرادات و 

اشکاالتى دارد.
قبول داریــد روحیــه نظامى گرى
بــر جمنــا حاکــم اســت چون 
بازنشســته هاى حوزه نظامى دارند 

جمنا را مدیریت مى کنند؟
خیر، حاال اتفاقاً عده زیادى مــى گویند جمنا کًال در اختیار 
سیاسیون است، در صورتى که مشکل اصلى کشور اقتصاد 
محسوب مى شود اما اقتصادیون در جمنا میدان پیدا نکردند.

عضو شوراى مرکزى مهمترین تشکل اصولگرایان مطرح کرد:

جمنا در اختیار نظامى ها نیست
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معاون امور بین الملل و حقوقى پلیس فتا گفت: متأسفانه 
شاهد هستیم که برخى کســب و کارهاى اینترنتى که 
مجوز فعالیت دارند و داراى درگاه چند بانک هســتند، 
برخى از درگاه هاى بانکى خود را به کسب و کارهاى غیر 

مجاز واگذار مى کنند.
سرهنگ حســین رمضانى اظهار داشــت: درگاه هاى 
واگذار شده به کسب و کارهاى فاقد مجوز براى مقاصد
غیر قانونى همانند قماربازى و شرط بندى هاى اینترنتى 

که وفق قوانین و مقررات جرم است، استفاده مى شود. 
معاون امور بین الملل و حقوقى پلیس فتا ناجا از بانک ها و 
مؤسسات مالى و اعتبارى کشور خواست در راستاى قانون 

مبارزه با پولشویى نسبت به نظارت دقیق تر بر درگاه هاى  
بانکى پرداخت اینترنتى اقدام کنند  و تأکید کرد: بانک ها و 
مؤسسات مالى و اعتبارى در این حوزه با مسئولیت پذیرى 
بیشتر نسبت به ایفاى وظایف قانونى خود اقدام  کنند تا 
درگاه هاى موصوف در راســتاى جرائمى همچون قمار 

آنالین، بستر ارتکاب جرم را تسهیل نکنند.
سرهنگ رمضانى با اشــاره به فعالیت حداقل 20 هزار 
کسب و کار اینترنتى در کشور گفت: این 20 هزار کسب و 
کار اینترنتى به صورت رســمى و غیر رســمى مشغول 
فعالیت هستند که براى دریافت هزینه کاالها و خدمات 

ارائه شده از درگاه هاى بانکى استفاده مى  کنند.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه باید 
برخوردهاى قانونى و مناسب با کاروان هاى غیر مجاز 
صورت گیرد، گفــت: موضوع عدم صــدور بلیت براى 
کاروان هاى غیر مجاز عتبات عالیات در کرمان، قزوین 
و فارس بررسى شده و دستورات مشابه استان خراسان 
رضوى صادر شده است.محســن نظافتى درباره وجود 
کاروان هاى غیرمجاز براى اعزام زائران عتبات عالیات 
و برخى مشکالت ایجاد شده از سوى آنها اظهار داشت: 
متأسفانه برخى افراد ســودجو با سوءاستفاده از عشق و 
عالقه مردم به عتبات عالیات کاروان هاى غیرمجازى 
را راه انــدازى کرده اند که در برخــى مواقع موجب بروز 

مشــکالت براى زائران شده اســت.وى ادامه داد: این 
کاروان هاى غیر مجاز که فاقد پوشش امنیتى و بیمه اى 
مناســب براى زائران هســتند در بعضى مواقع موجب 
خلل در خدمت رسانى به زائران مى شوند که نمونه بارز 
آن ســرگردانى چندى قبل تعدادى از زائران خراســان 
رضوى در شهرهاى نجف و کربال بود.مدیرکل عتبات 
سازمان حج و زیارت با بیان اینکه باید برخوردهاى الزم با

کاروان هــاى غیرمجاز صــورت گیــرد، تصریح کرد: 
باید بــراى کاروان  هاى غیر مجاز تشــدید مجازات در 
قانونگذارى پیش بینى شود و این برنامه مى تواند از سوى 

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى دنبال شود.

 کاروان هاى غیر مجاز
 به عتبات نمى روند

هشدار به گردانندگان
 20 هزار کسب و کار اینترنتى

کار تا ساعت 12  
اداره کل مدیریـت بحران اسـتاندارى خوزسـتان اعالم 
کرد: در پى افزایش دماى شـهرهاى خوزسـتان به بیش 
از 50 درجه، مدیریت بحران استاندارى خوزستان با اشاره 
به تداوم این وضعیت تا روز چهارشـنبه سـاعت اتمام کار 
ادارات و سـازمان هاى دولتى و غیردولتى را تا ساعت 12 
ظهر اعالم کرد. گفتنى است در روزهاى گذشته با تداوم 
گرما در این استان، برق برخى مناطق اهواز قطع شده است 

و مردم دچار مشکالتى شدند.

چند نفر تب کنگو دارند؟
محمدمهدى گویا رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشـت با اعالم اینکه از ابتداى امسـال تاکنون 
سـه نفر بر اثر این بیمارى فوت کرده اند، تصریح کرد: در 
مجموع 56 بیمار مبتال به عفونت تب کریمه کنگو وجود 
داشته است که به جز سه مورد فوتى، بقیه بهبود پیدا کردند.

آتش مقدس کجا پنهان بود؟
فصل نخست کاوش و گمانه زنى برج خاموش ترك آباد 
در یزد با هدف آگاهى از آیین خاکسپارى زرتشتیان ایران 
در دوره ایلخانان مغول آغاز شد. این دخمه بر خالف سایر 
بناهاى مشابه که با مصالح سنگ و گچ و بر فراز ارتفاعات 
ساخته شده اند، با گل و خشت در بین باغ هاى پسته قرار 
گرفته  اسـت. ترك آبـاد محل تجمع زرتشـتیان در قرن 
هشتم هجرى بوده است و حتى زرتشتیان فارس نیز به این 
مکان عزیمت کرده و آتش مقدس را با خود به آنجا آورده 
بودند و در این زمان مکاتباتى نیز با پارسیان هند داشته اند.

تهران معلم مرد مى خواهد
محسـن بهارلو معـاون آموزش وپرورش شـهر تهران با 
اشاره به اینکه تاکنون هفت هزار و 500 نفر از فرهنگیان 
ساکن شهرسـتان ها متقاضى انتقال به پایتخت بوده اند، 
گفت: در شهر تهران به لحاظ نیروى انسانى در جنسیت با 
عدم تناسب مواجه هستیم به گونه اى که در جنسیت آقایان 
در تمام رشته ها و دوره هاى تحصیلى به معلم نیاز داریم. 
وى افزود: آقایان مى توانند درخواست خود را ارائه دهند که 
با آن موافقت مى شود اما شرط اول انتقال از شهرستان به 
تهران موافقت استان مبدأ براى خروج و شرط دوم موافقت 

استان مقصد براى ورود است.

18 فالمینگو را برق گرفت
رئیس محیط زیست شهر آبادان از تلف شدن 18 فالمینگو 
بر اثر برخورد با دکل فشـار قوى برق خبر داد. سـید احمد 
موسوى آزاد اظهار داشـت: فالمینگو ها در جاده آبادان به 
ماهشهر در محدوده تاالب شادگان و پناهگاه حیات وحش 
شادگان با برخورد به دکل هاى برق تلف شدند. وى گفت: 
تلف شدن فالمینگو ها فقط مختص امسال نیست بلکه ما 

هرسال شاهد این اتفاق هستیم. 

بادهاى120روزه، بیشتر شد!
غالمرضا نورى، رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیاى 
دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بادهاى 120 
روزه سیسـتان بـه 196 روز افزایـش یافته اسـت، گفت: 
افزایـش تعـداد روزهاى بـادى با افزایـش گـرد و غبار و 
ریزگرد همراه شده اسـت؛ به گونه اى که طوفان شن که 
در سـال هاى گذشـته در فصول بهار و تابسـتان بوده، در 
سـال هاى اخیر در تمام طول سـال و در هر زمانى که باد 
با سـرعت بیش از 70 کیلومتر در سـاعت باشد، مشاهده 

مى شود.

درمان شده ها 
دوباره معتاد مى شوند

معاون اجتماعى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: حداکثر 5 تا 10درصد معتادان پس از ترك مصرف 
مواد، پاك مى مانند و حدود 95 درصد آنان دوباره به اعتیاد 
بر مى گردند. محمد هادى ایازى افزود: اغلب معتادان پس 
از ترك مصرف مواد، همچنان در جامعـه و خانواده مورد 
پذیرش قرار نمى گیرنـد به همین علت دوباره به سـمت 

دوستان معتاد و گرایش به مصرف مواد باز مى گردند.

چرك نویس

بیمه شــدگان مى توانند بــه صورت ماهانه ســوابق
بیمه اى خود را مشــاهده کنند و از جزئیات واریز حق 

بیمه خود مطلع شوند.
ابتدا کسانى که تحت پوشــش تأمین اجتماعى بودند 
براى دریافت ســوابق خود به شــعبه اى که حق بیمه 
پرداخت مى شــده مراجعه مى کردند و ســوابق خود 
را دریافت مى کردنــد اما در ادامه ایــن امکان فراهم 
شــد که بدون مراجعه و به صورت غیــر حضورى این 
ســوابق بیمه اى توســط بیمه گذاران دریافت شود. 
بر اســاس این گزارش هــر فرد بیمه شــده مى تواند 
به راحتى به ســوابق بیمــه اى خود از زمــان اولین 
واریزى تــا کنون مطلع شــود که براى ایــن کار باید 
ابتدا وارد ســایت ســوابق بیمه بــه آدرس اینترنتى

 www.tamin.ir/savabegh شد.
پس از ورود به سایت سوابق بیمه با کلیک بر روى جمله 
«ورود به سامانه مشاهده ســوابق بیمه شدگان» وارد 
مرحله بعدى مى شوید که در این بخش در صورتى که 
ثبت نام نکرده اید باید روى گزینه ثبت نام کلیک کنید 

و بعد از کلیک وارد پنجره جدیدى مى شوید که از شما 
مى خواهد اطالعات درخواستى را وارد کنید.

در کادر نخســت کدملى و در کادر بعدى اپراتورى خط 
موبایلتان را انتخاب و در کادر ســوم نیز شماره همراه 
خود را وارد مى کنید و سپس روى گزینه ثبت نام کلیک 
کنید. در مرحله بعدى شــما باید یک کد را که به روى 
گوشى موبایل شما پیامک مى شود را در کادر وارد کنید 
تا اطالعات شما در سیستم درج شود. سپس روى گزینه 
«ثبت نام» کلیک کنید. در مرحله بعدى فرمى نمایش 

داده مى شود که باید تمام کادرها تکمیل شود و نهایتًا 
روى گزینه «ثبت نام» کلیک کنید. کمتر از 48 ساعت 
نام کاربرى بیمه شــده فعال مى شود. در مرحله بعدى 
پیغامى نمایش داده مى شود که ثبت نام شما با موفقیت 
انجام شده اســت و پس از ثبت نام ظرف کمتر از 48 

ساعت نام کاربرى بیمه شده فعال مى شود.
بعد از زمان اعالمى بیمه شــده کافى اســت به سایت 
ســوابق بیمه مراجعه کند و پس از ورود به ســامانه در 
قسمت نام کاربرى کدملى و در قسمتى که رمز ورود را 
مى خواهد رمز تعیین شده در زمان ثبت نام و سپس در 
کادر سوم کد امنیتى که نمایش داده شده را وارد نموده 

و روى گزینه «ورود» کلیک مى کنید.
در نهایت وارد صفحه اى مى شوید که سوابق بیمه اى 
شما را نمایش مى دهد و بیمه شــدگان مى توانند در 
این صفحه جزئیات ســوابق بیمه اى را مشاهده کنند. 
در این روش براى مشاهده ســوابق بیمه اى نیازى به 
شماره بیمه نیســت و صرفاً  با داشتن کدملى مى توان 
به اطالعات و سوابق بیمه اى خود دسترسى پیدا کنید.

ســازمان وظیفه عمومى ناجا تمام مشــموالن 
ســرباز معلم داراى برگ آماده به خدمت به تاریخ 
یکم تیرماه 1396 را به خدمت سربازى فراخواند. 
سازمان وظیفه عمومى ناجا در این فراخوان اعالم 
کرد، تمام این مشــموالن موظف هســتند روز 
پنج شــنبه یکم تیر ماه 96 در محل و ساعتى که 
توسط این سازمان در برگ معرفینامه مشموالن 
به مراکز آموزش نیروهاى مســلح اعالم شــده 

حضور یابند.
این دسته از مشموالن دوره آموزش رزم مقدماتى 
را در مراکز آموزش سپاه پاسداران سپرى مى کنند 
و پس از اتمام دوره آموزشــى در وزارت آموزش و 

پرورش به کارگیرى مى شوند.
مشموالنى که امریه سرباز معلمى براى آنان صادر 
نشده است، باید براى پیگیرى درخواست خود به 
ادارات کل آموزش و پرورش استان محل سکونت 

مراجعه کنند.
افرادى کــه به هــر دلیــل تاکنــون موفق به 
دریافت بــرگ معرفینامه مشــموالن به مراکز 
آموزش نیروهاى مسلح نشــده اند، مى توانند به 
نزدیک ترین دفاتر خدمــات الکترونیک انتظامى 
(پلیس +10) مراجعه و پس از دریافت برگ مذکور، 

بر اساس اطالعات مندرج در آن، اقدام کنند. 

اخیراً گزارشــى درباره شــکار و    تسنیم|
فروش آزادانه «جیرجیرك» در برخى استان هاى 
کشور منتشر شــده که حکایت از بازار گرم خرید و 
فروش این حشرات براى مصرف به عنوان «غذایى 
لذیذ» توسط مردم برخى از شهرهاى کشورمان دارد.

ظاهراً در نواحى مانند سیرجان، بازار شکار و خرید 
و فروش جیرجیرك در ایام خــرداد ماه رونق دارد و 
برخى از عشــایر منطقه اقدام به شکار این حشرات 
در جــاده بابک و اطــراف آن مى کنند و با شــکار 

جیرجیرك ها و حمل آنهــا در داخل گونى هاى 16 
تا 17 کیلویى، اقدام به فروش این حشرات در داخل 
شهر مى کنند.یکى از شــکارچیان جیرجیرك ها با 
بیان اینکه ما سال هاست که در این فصل اقدام به 
این کار مى کنیم، گفته: «امســال توانسته ام حدود 
15 گونــى جیرجیرك با وزن هــر گونى حدود 17 
کیلوگرم را شکار کنم و به فروش برسانم که درآمد 
خوبى هم برایم داشته است!»یکى از خریداران این 
جیرجیرك ها درباره نحوه مصــرف و خوردن این 

جیرجیرك ها مى گوید: « اول آنها را داخل آب گرم 
مى ریزیم، بعد که مردند، دست و پاى آنها را مى کنیم 

و در ماهى تابه سرخ مى کنیم و مى خوریم.»
خرید و فروش این جیرجیرك ها در حالى ا ست که 
طبق فتواى مراجع عظام تقلید، خوردن حشرات جایز 
نیست و حرام است. با وجود انتشار برخى اخبار در این 
خصوص، هنوز مقامات مسئول از جمله مسئوالن 
سازمان محیط زیست در این باره اظهارنظر خاصى 

نداشته اند.

جزیره کیــش را همه با هتل هاى خیلى شــیک و بلند 
و جاذبه هــاى گردشــگرى و تفریحــى گرانقیمت و 
دریایى اش مى شناسند با همه مراکز اقامتى پر ستاره اى 
که در کنار سواحل مرجانى جا خوش کرده و گردشگرانى 
از هر رنگ و نژاد و قومیت و ملیتى که هر از گاهى سفر به 
این جزیره را براى گذراندن اوقات خوش و تفریح و جدا 

شدن از روزمرگى انتخاب مى کنند.
کیش جزیره اى اســت که مردم براى ســفر به آن باید 
هزینه اى گران تر از سفر به کشورهاى اطراف بپردازند 
پس گردشگرى در این جزیره جزو تفریحات لوکس به 
حساب مى آید به همین دلیل از نرخ غذاها در رستوران 
هتل ها گرفته تــا تفریحات آبى همه جــزو تفریحات 

گرانقیمتى محسوب مى شوند که عمده وقت گردشگران 
را پر مى کند.

هر کسى هر عکسى که از این جزیره منتشر مى کند نیز 
گواه بر این است که زیباترین جزیره تفریحى در کشور 
همین جزیره کیش به شــمار مى آید از جاذبه هایى که 
به واســطه اتفاق به وجود آمده اند مانند زمینگیر شدن 
کشتى اى که آن را یونانى مى نامند تا جاذبه هایى که از 
ســال ها قبل مانده و اکنون جزو میراث فرهنگى کیش 
شده است مانند شهر تاریخى حریره مربوط به سده 5 تا 

10 هجرى قمرى.
اما در کنار همه این جاذبه ها آیا کسى هست که از خود 
بپرســد مردم بومى این جزیره کجا هستند؟ آیا در این 

جزیره تنها مردم از شهرهاى دیگر براى کار مى آیند و یا 
ساکنان دائمى هم دارد؟

پرســه اى در نقاطى دورتر از هتل هاى 5 ستاره کیش 
نشان مى دهد که افرادى در این جزیره زندگى مى کنند 
که یا از ســال ها قبل مانده و بومى جزیره شده اند و یا 
براى گذراندن زندگى و کار کردن در هتل ها مجبور به 
مهاجرت از شهرهاى خود شده اند عمده آنها از شهرهاى 
جنوبى کشور از جمله میناب، بندرعباس و جزایر اطراف 
آمده اند تا بتوانند در این جزیــره زندگى کنند اما نه در 
هتل هاى 5 و 4 ستاره و نه در خانه هاى سفیدرنگى که 
ساکنان دیگر این جزیره در آن زندگى مى کنند بلکه در 
بیغوله هایى که خود ساخته اند تا سرپناهى در این جزیره 

داشته باشند.
تعداد آنها در این بیغوله ها کم نیست مى توان آنها را در 
روستاهایى از جمله صفه و باغو مشاهده کرد اما پنهان از 
چشم گردشگران لوکس جزیره. در این سرزمین کسى 
گدایى نمى کند به همین علت است که کیش را جزیره اى 
بدون فقیر مى نامد. همه در ایــن جزیره کار مى کنند از 
کارگر تا کارفرما. مردمى که از جنوب کشور به کیش پناه 
برده اند تا در هتل هاى آن کار کنند هم از صبح تا شــب 
مى روند سر کار و شــب دوباره به بیغوله ها برمى گردند. 
برخى از آن ها هزینه بیمارى شــان سنگین است و براى 
درمان باید به شــهر خود برگردند چون در کیش هزینه 

درمان هم براى آنها گران است.

روى دیگرى از «کیش» که شاید ندیده باشید

بیغوله نشینان یک جزیره لوکس

ایرانى ها هم حشره خوار شده اند

بفرمایید جیرجیرك سرخ شده!

اگر از سوابق بیمه تان خبر ندارید، بخوانید 

سرباز معلم ها
 فراخوانده شدند

نایب رئیس انجمن رادیوتراپى و انکولوژى گفت: دالیلى همچون شهرنشینى، وجود هواى 
ناسالم، آلودگى هوا، تغذیه نامناسب، استفاده از قند، شکر، نوشابه، گرم کردن مواد غذایى با 

مایکروویو، نداشتن فعالیت فیزیکى مى تواند باعث بروز سرطان شود.
بهرام مفید در ارتباط با سرطان پروستات و برگزارى کارگاهى در این زمینه اظهار داشت: این 
سرطان در آمریکا، اروپا و کشورهاى دیگر به عنوان دومین سرطان شایع در مردان شناخته 
مى شود و در کشور ما رتبه چهارم را دارد. نایب رئیس انجمن رادیوتراپى و انکولوژى تصریح 
کرد: متأسفانه سرطان پروستات عالیم زیادى نداشته و تنها نشانه هایى همچون تکرر ادرار، 
شب بیدارى براى ادرار کردن و با زور زدن در هنگام ادرار همراه بوده اما در هنگام بدخیم 
بودن آن تشخیص این بیمارى توسط اسکرینینگ یا بیماریابى با آزمایش PSA انجام 
مى شود. وى بیان کرد: در کشور ما سالیانه حدود 85 هزار موارد جدید سرطان ایجاد مى شود 

و در حال حاضر حدود 400 هزار بیمار مبتال به سرطان را داریم.

چرا دماى هواى 
شهرها 

با اعداد هواشناسى
 متفاوت است

شــاید براى همه افراد این موضوع پیش آمده باشد که در یک روز 
تابســتانى و داغ، دماى هواى متفاوتى را با آمار و ارقام ســازمان 
هواشناسى مشاهده کنند. مردمى که در بیرون از منازل و یا زیر تابش 
مستقیم خورشید تردد مى کنند به طور حتم با افزایش 1تا 5 درجه اى 
دماى هوا نسبت به آمار اعالمى سازمان هواشناسى مواجه شده اند.

حقیقت ماجرا این اســت که آمار منتشر شــده از سوى سازمان 
هواشناسى کشــور و یا ســایر نقاط جهان دقیق است  و براساس 
اندازه گیرى دستگاه هاى مختلف سنجیده و اعالم مى شود اما یکى 
از اصلى ترین علل تفاوت اعداد بخاطر تأثیرات تابش و بازتابش نور 

خورشید در فضاى آزاد است. دماى هوایى که مردم طى تابستان و 
ماه هاى گرم سال در سطح شهرها و زیر تابش یا بازتابش خورشید 
احساس مى کنند با دماى قرائت شــده از ادوات هواشناسى که در 

داخل پناهگاه هاى استاندارد وجود دارد، متفاوت است.
این نکته حائز اهمیت است که ســازمان هواشناسى در تمام نقاط 
دنیا و ایران دماى هوا را اندازه گیرى مى کند و انرژى تابشى خورشید 
را اندازه نمى گیرد و ایــن گرماى افزون ترى که مردم در ســطح 
شهرها احساس مى کنند نیز به سبب تابش و بازتابش نور خورشید 

است.

البته باید به این مهم نیز توجه کرد که طبق اســتاندارد ســازمان 
هواشناســى جهانى ادوات اندازه گیرى دما بــراى محافظت در 
پناهگاه ها قــرار دارند چرا کــه بادهاى گرم و ســوزان و تابش 
مستقیم مى تواند باعث آسیب به این دستگاه ها شود بنابراین، این 
تمهیدات و سایر عوامل باعث مى شود تا مردم گرماى 1 تا5 درجه اى 

بیشترى را در سطح شهرها مشاهده کنند.
تردد خودروها، انتشار گازهاى گلخانه اى، تابش مستقیم خورشید 
و... هم جزو عوامل دیگر تفاوت دما میان سازمان هواشناسى و سطح 

شهرها محسوب مى شوند.

وجود 400 هزار بیمار سرطانى در کشور

نماینــده مجلس دهم گفت: آزادشــدن بــه کارگیرى 
خمیرمرغ در تولید سوسیس و کالباس تبعات بسیارى را 

براى سالمت شهروندان به همراه دارد.
به گزارش فارس، اصغر سلیمى درباره آزاد شدن استفاده 
از خمیر مرغ با شرایط خاص افزود: این موضوع نیاز به کار 
کارشناسى بیشترى دارد زیرا استفاده از خمیر مرغ پس از 
کش و قوس فراوان ممنوع شد که علت آن عدم استفاده از 

گوش مرغ در تولید سوسیس و کالباس بود.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس شوراى اسالمى، ادامه 
داد: واقعیت آن اســت کــه در حوزه تولید سوســیس و 
کالباس کارگاه هاى زیرزمینــى زیادى وجود دارند که به 
عدم نظارت ها، این کارگاه ها همچنان فعالیت مى کنند که 
حال با آزاد شدن استفاده خمیرمرغ، باز هم وضعیت به روال 
قبل باز خواهد گشت. این نماینده مردم در مجلس دهم، 
تصریح کرد: به نظر مى رسد در وضعیت فعلى استفاده از 
خمیرمرغ در تولید سوسیس و کالباس به صالح نیست زیرا 
ممکن است حوزه سالمت را با مشکل مواجه کند که بروز 

بیمارى هاى گوارشى بخشى از مشکالت است.
وى یادآور شد: زمانى مى توانیم استفاده از خمیر مرغ در 
تولید سوســیس و کالباس را آزاد کنیم که هم نظارت ها 
کامل باشد وهم نیروى کافى براى انجام این نظارت ها را 
در اختیار داشته باشیم در غیر این صورت بازهم به عقب 

بازخواهیم گشت.
سلیمى تأکید کرد: از ســویى دیگر در زمانى که استفاده 
از خمیرمرغ ممنوع بود برخى از کارخانه هاى سوســیس 
و کالباس اقدام به اســتفاده و انتقال خمیر مرغ از مراکز 
تولیدى غیر استاندارد به صورت پنهانى مى کردند لذا این 
موارد نشان مى دهد باید سازوکار بهترى براى آزاد شدن 

استفاده از خمیرمرغ به کار گرفت.
سخنگوى کمیسیون شوراها و امورداخلى کشور در مجلس 
شوراى اسالمى، گفت: به نظر مى رسد سازمان غذا و دارو و 
سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکى باید تجدیدنظرى 
نسبت به آزاد شدن استفاده از خمیرمرغ داشته باشند در غیر 

اینصورت ممکن است سالمت افراد به خطر افتد.

نماینده سمیرم نسبت به تهدید سالمتى مردم هشدار داد 
بازگشت سوسیس و کالباس با طعم خمیر مرغ



0404استاناستان 2967 سال چهاردهمسه شنبه  30  خرداد ماه   1396

خبر

نمایشگاه تخصصى تسهیالت 
و ملزومات ازدواج

دومین نمایشگاه تخصصى تسهیالت و ملزومات ازدواج 
از یک تا شـش تیر ماه در محل دائمى نمایشـگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار 
مى شـود. این نمایشـگاه از سـاعت 17 تا 23 همه روزه 

پذیراى بازدیدکنندگان مى باشد.

کیفیت پایین آب آبیارى، عامل 
تخریب جداول بزرگراه چمران 
مدیر منطقه 7 شـهردارى اصفهان گفت:کیفیت پایین 
آب آبیارى در شمال بزرگراه چمران روى کیفیت بتن ها 
تأثیر گذاشته و تمام جداول منطقه را تخریب کرده است.

على اصغر شاطورى افزود: کیفیت آب آبیارى به خصوص 
در حوالى خیابان هاى ساکت، غرضى، شهرك میالد و 
شهرك کاوه به قدرى خراب است که  روى کیفیت بتن ها 
تأثیر گذاشته و تمام جداول منطقه را تخریب کرده و باعث 
شده است در برخى نقاط آب به خیابان ها رسوخ پیدا کند. 
وى تصریح کرد: شهردارى به همین دلیل پس از احداث 
خیابان هـاى جدید، از جـدول هاى پلیمـرى که درصد 

جذب آب آنها پایین تر است، استفاده مى کند.

تجهیز شهردارى نطنز به 
شبکه بى سیم رادیویى

شـهردار نطنز گفت: با نصـب دکل و خریـد تجهیزات 
الزم و اخذ مجوز از سـازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویى، شـهردارى نطنز به فرکانس بى سیم مرکزى 

آتش نشانى و ستاد اجرایى مجهز شد.
محسـن تجویدى اظهار داشـت: با توجه به اینکه عدم 
وجود تجهیزات شـبکه بى سـیم در زمان هاى بحرانى 
یکى از نقـص هاى تجهیزاتى سـتاد مدیریـت بحران 
شـهردارى، عوامل اجرایى و آتش نشـانى بوده اسـت، 
عزم خود را نسبت به اخذ مجوز و نصب این سیستم جزم 
کردیم. وى افـزود: پس از پیگیرى هـاى به عمل آمده 
و اخذ مجوزهاى الزم ، شـهردارى نطنز به دو فرکانس 
بى سـیم مرکزى آتـش نشـانى و سـتاد اجرایى مجهز 

شده است. 
شهردار نطنز تصریح کرد: با نصب دکل و خرید تجهیزات 
الزم با اعتبارى بالغ بر 500 میلیون ریـال، خودروهاى 
آتش نشـانى و برخى خودروهاى شـهردارى مجهز به 

سیستم بى سیم شدند.

دیابت و فشارخون، شایع ترین 
بیمارى سالمندان اصفهانى

دبیر شوراى سالمندى استان اصفهان در مورد وضعیت 
سـالمندان اصفهان گفـت: 79 درصـد از سـالمندان از 
زندگى خویش رضایت داشـتند و 78 درصـد آنها نیز به 

آینده امیدوار بودند.
سعید صادقى با اعالم نتایج تحقیقاتى پژوهشى تصریح 
کرد: طى تحقیقى نیازهاى سالمندان اصفهان به صورت 
انتخابى بررسى شد و نتایج این تحقیق نشان داد که 72 
درصد از سالمندان اصفهانى حداقل با یک بیمارى مواجه 
بودند که نیاز به درمان ویژه داشت و شایع ترین بیمارى ها 

نیز فشارخون باال (37 درصد) و دیابت (18 درصد) بود.

کالهبردارى میلیونى با 
تأسیس قرض الحسنه محلى

فرمانده انتظامى شهرسـتان شاهین شهر از دستگیرى 
فردى که با تأسیس یک قرض الحسنه محلى مبلغ سه 
میلیارد ریال از شهروندان کالهبردارى کرده بود خبر داد. 
سرهنگ رجبعلى مختارى اظهارداشت: در پى شکایت 
چندین نفر مبنى بر اینکه در یک قرض الحسنه محلى 
اقدام به افتتاح حسـاب بـه منظور دریافت تسـهیالت 
کرده اند اما مدیر پس از برداشت وجوه متوارى شده است 
بررسى موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهى قرار 
گرفت. وى افزود: در نهایت محل اختفاى فرد کالهبردار 

کشف و او دستگیر شد. 
فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شـهر ادامه داد: در 
بررسى به عمل آمده مشـخص شـد این فرد از 25 نفر 
از ساکنان آن محل مبلغ سه میلیارد ریال کالهبردارى 

کرده است. 

معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: حداکثــر فاصله مراکــز اورژانس با هر 
حادثه اى در استان اصفهان 15 دقیقه است، البته برخى 

نقاط صعب العبور شرایط خاص خودش را دارد.
علیرضا یوسفى با اشــاره به افزایش خدمات درمانى و 
بهداشتى اظهار داشت: در کنار مراکز بهداشت و درمان، 
در حال حاضر در کل استان 132 مرکز اورژانس در حال 

فعالیت هستند.
وى با اشاره به نحوه کار اورژانس افزود: مراکز اورژانس 
پس از دریافت گزارش هاى مردمى اقدام به ارسال نیرو 
مى کنند که با توجه به قرارگیرى مراکز در سرتاسر استان 

بین هشت تا 15 دقیقه نهایتًا شخص را به مراکز درمانى 
منتقل مى کنند.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان اضافه کرد: 50 دســتگاه آمبوالنس 
جدیــد در روزهــاى آینده بــه اصفهان تحویــل داده 

مى شود.
وى با تأکید بر اینکه در چند سال اخیر ناوگان اورژانس 
کشور پیشرفت خوبى داشته، عنوان کرد: آمبوالنس هایى 
که در حال اضافه شدن هستند با توجه به تجهیزاتى که در 
خود دارند یک آى سى یوآمبوالنس بوده و همه امکانات 

احیا را دارند.

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
برخى فیلم هاى اکران عید فطر امسال پیش از فرا رسیدن 

عید فطر در اصفهان شروع به اکران کردند.
مصطفى حسینى در رابطه با اکران هاى عید فطر اظهار 
داشت: تاکنون فیلم «زیر ســقف دودى» به کارگردانى 
پوران درخشــنده، در پردیــس ســینمایى چهارباغ و 
سینما ســاحل به اکران درآمده اســت. وى افزود: فیلم 
«مادِر قلب اتمى» به کارگردانى علــى احمدزاده نیزدر 

سینما قدس اکران شده است.
حسینى تصریح کرد: فیلم «رگ خواب» به کارگردانى 
و تهیه کنندگى حمید نعمت ا... هم در پردیس سینمایى 

چهارباغ و سینما سپاهان به اکران در آمده است.
مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اســتان اصفهان در 
خصوص فیلم هاى کــه هنوز اکران نشــده اند، گفت: 
فیلــم «کارگر ســاده نیازمندیــم» در دســتور اکران 
قــرار خواهد گرفــت، همچنین فیلم «اکســیدان» به 
کارگردانــى حامد محمــدى در اکران هــاى پیش رو

 قرار دارد. وى خاطرنشان کرد: فیلم «ساعت پنج عصر» 
به کارگردانى مهران مدیرى نیز به این دلیل که فیلم هاى 
روى پرده فرصت بیشــترى براى اکران داشته باشند با 
ســه هفته تأخیر بعد از عید فطر در گروه سینما ساحل 

اکران مى شود.

15دقیقه، حداکثر فاصله 
اورژانس با هر حادثه

سینماهاى اصفهان به پیشواز 
عید فطر رفتند

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان اعالم کرد: با توجه به انجام سمپاشى درختان 
شهر، توصیه مى شود شهروندان به هیچ عنوان از درختان 
شهر توت نخورند زیرا خطر مسمومیت در کمین آنهاست.
احمد سلیمانى پور اظهارداشت: با توجه به اینکه در این 
فصل طغیان آفات را داریم، تا پایان هفته جارى مرحله 
دوم سمپاشى درختان شــهر اصفهان علیه آفت کنه تار 
عنکبوتى انجام مى شود، بنابراین از شهروندان درخواست 
مى شــود که از خوردن توت هاى درختان حاشــیه اى 

خیابان ها خوددارى کنند.
وى با اشاره به اینکه در این راستا شهردارى اصفهان براى 
اولین بار در کشور از سموم گیاهى استفاده مى کند، گفت: 
در سال هاى گذشته براى سمپاشى درختان 20هزار لیتر 
سم شیمیایى در سطح شهر استفاده مى شد اما با توجه 
به تحقیقات انجام شده روى گونه هاى مختلف گیاهى و 
کنترل فیزیکى آفات، استفاده از تله هاى نورى و مبارزه 
بیولوژیکى و گیاهى، مصرف ســموم بــه 12 هزار لیتر 

کاهش یافته است.
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان خاطرنشــان کرد: امسال ســازمان پارك ها و 
فضاى ســبز شــهردارى اصفهان براى مبارزه با آفات 
درختان به ســمت ســموم گیاهــى و بیولوژیکى رفته 
به طورى کــه دو ســوم 12 هزار لیتر ســم مصرفى از 

نوع گیاهى و بیولوژیکى اســت تا ضــرر کمترى براى
 انسان ها داشته باشد.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه سمپاشى درختان از ساعت 11 شب 
تا 6 صبح انجام مى شود تا از میزان تردد شهروندان در 
شهر کاسته شود، تأکید کرد: با توجه به انجام سمپاشى 
درختان شهر، توصیه مى شود شهروندان به هیچ عنوان 
از درختان شــهر توت نخورند زیرا خطر مسمومیت در 

کمین آنهاست.

 رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان با انتقاد از عدم شکل گیرى شاخه هاى 
صادراتى در استان اصفهان خاطرنشان کرد: شرکت هاى 
تولیدکننده براى حضور در بازارهاى جهانى نیازمند دانش 
فنى و آگاهى از زبان بین المللى تجارت هستند و در چنین 
 (EMCs) وضعیتى، نقش شرکت هاى مدیریت صادرات

پررنگ مى شود.
به گفته مسعود گلشیرازى، این اتفاق، تلنگرى به اتاق 
بازرگانى بود تا هرچه ســریع تر مرکز رشد و حمایت از 
شرکت هاى مدیریت صادرات را راه اندازى کند تا با توان 

بیشترى از فرصت هاى اینچنینى استفاده شود.
وى متذکر شد: البته بازار قطر بازار بزرگى نیست؛ نباید 

به آن به  عنــوان یک بازار بلندمدت نــگاه کرد و براى 
پیش بینى آینده آن باید به تحلیل آینده روابط سیاسى 

این کشور و جمهورى اسالمى ایران پرداخت.
گلشیرازى در رابطه با چند و چون عملکرد تجار اصفهانى 
در بازار قطر نیز بیان کرد: تجار اصفهانى به صورت منفرد 
و نه چشمگیر، فعالیت خود را شروع کرده اند و در این  بین 
از طریق اســتان فارس، محصوالتى نظیر آب معدنى، 
محصــوالت گلخانه اى و مواد غذایــى محموله هایى 

ارسال شده است.
رئیس کمیســیون بازرگانى و تجــارت خارجى اتاق 
بازرگانى استان اصفهان متذکر شد: شرکت هاى مدیریت 
صادرات در اصفهان نوپا بوده و نیازمند حمایت از سوى 

دولت و سازمان توسعه تجارت هستند.
وى در رابطه با حضور در بازار عمان نیز اذعان کرد: در 
کشور عمان نیز اقداماتى صورت گرفته و هیئت هایى از 
سوى اتاق اصفهان در آنجا حضور یافته اند اما هنوز اقدام 
سازمان یافته اى صورت نگرفته است؛ چراکه این دست 
اقدامات بــراى حصول نتیجه، باید بــا راهبرد و برنامه 

مدون همراه باشند.
وى یادآور شد: ســند راهبردى تجارت استان اصفهان 
تنظیم شــده و نکات و روش هاى بهبود تجارت استان 
اصفهان در آن قیدشده است که مسئوالن امر مى توانند 
از آن براى تقویــت قدرت صادراتى اســتان اصفهان 

استفاده کنند.

توت نخورید
تجار اصفهانى صادرات به قطر را آغاز کردند خطر مسمومیت در کمین است

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان نسبت به ممنوعیت شنا در دریاچه سدها، کانال ها و تأسیسات آبى استان 
هشدار داد.

على بصیرپور با بیان اینکه متأسفانه همه ساله با شــروع فصل گرما تعداد زیادى از هموطنان در مجارى آبى دچار حادثه غرق شدگى 
مى شوند، اظهار داشت: دریاچه سدها، کانال ها و تأسیسات آبى به دلیل  ویژگى آنها مکان مناسبى براى شنا نیست و در صورت بى توجهى 
افراد و شنا در این تأسیسات، حوادث جانى جبران ناپذیر زیادى به دنبال دارد.وى با بیان اینکه حجم آب زیادى با دبى متغیر در کانال ها  
جریان دارد، گفت: برخى از سازه هاى آبى در زیر آب تعبیه شده اند که در مجاورت آنها مکش آب به شدت افزایش مى یابد، بنابراین شنا 
در این تأسیسات آبى باعث مى شود که افراد به زیر آب کشیده شــده و در نتیجه غرق شوند.معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان، افزود: نوع طراحى کانال هاى آبیارى کشاورزى با استخر و مکان هاى تفریحى کامًال متفاوت است و این کانال ها 

داراى عمق بسیار زیاد با شدت جریان آب زیادى هستند که حتى براى شناگران ماهر نیز خطرناك است.
 وى با تأکید بر اینکه دریاچه سدها و کانال ها فضاى مناسبى براى شنا نیستند، خاطرنشان کرد: از همه هموطنان درخواست داریم که با 

توجه به فرارسیدن فصل گرما از هرگونه شنا در تأسیسات آبى، کانال ها و دریاچه سدها پرهیز کنند.

ممنوعیت شنا
 در دریاچه سدها 
و تأسیسات آبى 
استان 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان گفت: 
پروژه شهرك چاپ و نشر اصفهان فعًال متوقف شده است، 
برخى از اهالى چاپ و نشر برایشان سخت بود که در شرایط 
اقتصادى داخل شهر را رها کنند و به شــهرك بیایند، در 
مجموع ما این موضوع را به اهالى چاپ و نشر واگذار کردیم.
حجت االسالم  والمسلمین حبیب رضا ارزانى اظهار داشت: 
پروژه شهرك چاپ و نشر اصفهان مفصل بود، سه مکان 
پیشنهاد شد که شامل قبل از گز برخوار، سپاهان شهر و کنار 

شهرك صنعتى جى بود. 
وى افزود: پروژه شهرك چاپ و نشر اصفهان فعًال متوقف 

شده اســت و در مجموع ما این موضوع را به اهالى چاپ و 
نشر واگذار کرده ایم  تا با کارشناسى خود به توافق برسند و 

ما پیگیرى مى کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان گفت: 
بعضى افراد که در شهرك صنعتى بودند پیشنهاد دادند که 
ســایرین نیز به آنها بپیوندند؛ در شهرك صنعتى یکسرى 
زمین وجود داشت که در اختیار شهرك نبود و موافقت چند 
نهاد را مى خواست تا اراضى را به شهرك واگذار کنند و باید 

چند کمیته را بگذراند.
وى با اشاره به اینکه هنوز اهالى چاپ و نشر به جمع بندى 
نهایى نرســیده اند بیان کرد: با توجه به اینکه استان هاى 
همجوار، اصفهــان را به عنوان مرجع حســاب مى کنند 
مطلوب تــر بود که این شــهرك ایجاد مى شــد؛ در حال 
حاضر مشکلى که ما داریم این اســت که بسیارى از افراد 

سرمایه گذارى کرده و کارخانه اى را ایجاد کرده اند.

پروژه شهرك 
چاپ و نشر اصفهان 

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: پرنده ها متوقف شد
عامل انتقال تب کریمه کنگو نیستند اما شتر مرغ تنها 

پرنده اى است که مى تواند این بیمارى را منتقل کند.
شهرام موحدى با اشــاره به انتقال بیمارى تب کریمه 
کنگو از طریق شترمرغ، اظهار داشت: طیور عامل انتقال 
این بیمارى نیستند ولى استثنائى در این خصوص وجود 
دارد، آن هم شترمرغ اســت که در صورت گزش کنه 
آلوده مى تواند عامل بیمارى را انتقــال دهد اما با قرار 
دادن گوشت به مدت حداقل 24 ســاعت در یخچال 

عامل بیمارى از بین مى رود.
وى ضمن تأکید بر قرار دادن گوشــت تازه خریدارى 
شده در دماى صفر تا 4 درجه یخچال به مدت حداقل 
24 ســاعت، بیان داشــت: فریز کردن گوشت ممکن 
اســت باعث ماندگارى طوالنى تر عامل بیمارى تب 

کنگو شود.
مدیر کل دامپزشــکى اســتان اصفهــان اعالم کرد: 
قراردادن گوشــت در دماى صفر تا 4 درجه سانتیگراد 
یخچال، ســبب مى شــود تا با تغییــرات محیطى و 

کاهش PH و اسیدى شدن، عامل بیمارى از بین برود، 
همچنین با توجه به حساسیت عامل بیمارى به حرارت، 

گوشت پخته شده هیچگونه منع مصرفى ندارد.

وى ضمن تأکید بــر رعایت توصیه هاى بهداشــتى 
در هنگام خرد کردن گوشت با اســتفاده از دستکش، 
اعالم کرد: هرچند مرگ یکى از هم استانى ها به دلیل 

عدم رعایت توصیه هاى بهداشتى، باعث تأسف ما در 
مجموعه دامپزشکى شد اما مرگ یک نفر نشان دهنده 

بروز کم این بیمارى در استان است.
موحدى افزود: با توجه بــه اینکه عامل این بیمارى در 
دام هیچگونه عالیم بالینى مشــخص ندارد، رعایت 
توصیه هاى بهداشتى مهمترین عامل در پیشگیرى از 

بیمارى تب خونریزى دهنده کریمه کنگو است.
وى در خصوص کشــتار دام در منــزل و معابر و تهیه 
گوشــت از مراکز غیرمجاز، گفت: مردم ســعى کنند 
گوشــت خود را از مراکز مجاز که زیر نظر دامپزشکى 
هســتند تهیه کنند و در هنــگام خرید به برچســب 

مشخصات و مهر بازرسى دامپزشکى توجه کنند.
مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان افزود: عالوه بر 
گزش کنه، خون و ترشحات دام آلوده که کشتار شده 
است عامل مهمى در انتقال این بیمارى به انسان است 
در زمان کشتار باید از وسایل محافظتى مناسب که به 
صورت کامل تمامى اعضاى بدن به خصوص صورت 

را  بپوشاند، استفاده کرد.

شتر مرغ؛ تنها پرنده اى که تب کریمه  را انتقال مى دهد

سال هاست دفن غیراصولى زباله ها در دل کویر مرکزى 
ایران، سبب تهدید ســالمت مردم و آلودگى آب هاى 
زیرزمینى و نشت شــیرآبه زباله ها در این منطقه شده 

است.
مردم ابوزیدآباد همواره به سختکوشى و قناعت پیشگى 
شهرت دارند تا جایى که توانستند شهر ابوزیدآباد را به 
قطب تولید پسته در کشور تبدیل کنند، اما سال هاست 
صدایشــان به گوش مسئوالن اســتان و کشور براى 
مساعدت براى رفع مشکل حاد دفن غیر اصولى زباله 

در مجاور محل زندگى شان نمى رسد.
یکى از شهروندان ابوزیدآبادى در خصوص مشکالت 
ناشــى از وجود چالــه زبالــه در این منطقــه گفت: 
«ماشــین هاى حمل زباله هر روز با تــردد در محور 

کاشــان و آران و بیدگل به ســمت چاله زباله، موجب 
خطر آفرینى جاده اى و آلوده شــدن مسیر و این مکان

 مى شوند.»
عباس اقبالیان افزود: «با وزش کوچک ترین طوفانى، 
مسیر جاده و روستاهاى شهر ابوزیدآباد را زباله میکروبى 
فرا مى گیرد و مردم به ویژه کودکان این شهر کویرى را 
روانه درمانگاه ها و مراکز بهداشتى و درمانى مى کند.»

وى ادامــه داد: «آب منطقــه ابوزیدآبــاد در اثر نفوذ 
شــیرآبه هاى زباله در آینده اى نزدیــک دچار آلودگى 
مى شــود و نه تنها حیــات محیط زیســت ابوزیدآباد 
و پوشــش جانورى و گیاهى را از بیــن مى برد، بلکه 
آسیب هاى جبران ناپذیرى به مردم شهر و روستاهاى 

بخش کویرات وارد مى کند.»

■■■
مدیر انجمن حامیان محیط زیســت ابوزیدآباد نیز  در 
این باره مى گوید: «متأسفانه در بدو ورود به این منطقه، 
معضالت و مشکالت ناشى از دفن غیر اصولى زباله و 
صنایع کارگاهى چهره بخش کویــرات را به زباله دان 

تبدیل کرده است.»
مســیب صدرى ادامه داد: «بخش کویرات و شــهر 
ابوزیدآباد محل زندگى گونه هاى نادرى همچون یوز 
آسیایى و گربه سانانى مانند کاراکال است که با هجوم 
زباله ها به منطقــه و تغذیه این حیوانــات، در معرض 

نابودى قرار دارند.»
وى ادامه داد:«در ابتدا قرار بــوده دفن زباله در منطقه 
چاله زباله فقــط در محدوده 20 هکتــار از زمین هاى 

ابوزید آباد انجام شــود که با بى برنامگى این میزان به 
200 هکتار افزایش پیدا کرده است.»

■■■
همچنین شــهردار ابوزیدآباد در این بــاره مى گوید: 
«روزانه بیش از 250 تن انواع زباله از شهرستان هاى 
کاشــان و آران و بیدگل در چاله زبالــه ابوزید آباد به 

صورت غیر اصولى دفن مى شود.»
رضــا نقدى افــزود: «از ایــن میزان 200 تــن زباله 
مربوط به شهرســتان کاشان و شــهرهاى تابعه آن 
اســت که جدا از بحث زیســت محیطــى، خطرات 
جاده اى را نیز براى مردم منطقــه چندین برابر کرده 

است.»
وى افزود: «با وجود جلســات پى در پــى با همکارى 

ســرمایه گذار بخش خصوصى شرکت کود کمپوست 
راه اندازى شده که گامى نخســت براى حل مشکل 

دفن غیر اصولى زباله است.»
■■■

مدیر اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان آران و 
بیدگل نیز راه اندازى این شرکت را فقط گامى کوچک 
براى مخفى گذاشتن مشــکل اصلى دفن غیر اصولى 
زباله در چاله زباله ابوزیدآباد بیان کرد که مشکل اصلى 

را حل نمى کند.
وى با قبول اینکه فعالیت شرکت پسماند مطلوب نیست 
و با نقطه آرمانى فاصله دارد، تأکید کرد: بر اساس برنامه 
قرار اســت میزان زباله هاى دفن شده به 20 تا 40 تن 

برسد و بقیه بازیافت شود.

دفن غیراصولى زباله ها در دل کویر

 آلودگى
 آب هاى زیرزمینى

 با زباله
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آب انبار فیض نایین با 
بادگیرى کج

آب انبار فیض یکى از جاذبه هاى گردشـگرى و آب 
انبارهاى تاریخى شـهر نایین واقع در محله تاریخى 
پنجاهه اسـت کـه بادگیـرى کج شـده بـا زاویه 30 

درجه دارد.
این آب انبار مجموعه اى از آب انبـار، دروازه، امتداد 
حصار تاریخى و خندق مى باشد و به احتمال زیاد در 
اواخر دوره صفویه با اسـتفاده از مصالح خشت و آجر 

بنا شده است.
نبـار فیـض بـا معمـارى بیشـتر معمـارى آب ا

 آب انبـار هاى نایین متفاوت اسـت که مـى توان به 
تک بادگیر بلند آن با ویژگى هاى خاص اشاره کرد.

بـه گفتـه محمـود مدنیـان، مدیـر اداره میـراث 
فرهنگـى شهرسـتان ناییـن، بـا بررسـى هـاى 
بـه عمـل آمـده مشـخص شـد سسـتى زمیـن و 
رطوبت باعـث نشسـت بادگیـر و ایجاد انحنا شـده

 است.

اجراى کوزه خوانى در 
نصف جهان

کارگردان تئاتر اصفهان گفت: براى نخسـتین بار در 
سطح کشور کوزه خوانى اجرا مى شود.

فریدون خسروى اظهارداشت: کوزه خوانى یا آواگرى 
تلفیقـى ازنمایـش و نقالـى اسـت کـه تأثیرگذارى 
خوبـى در مخاطـب دارد.وى افزود: در حـال حاضر 
در حـال پژوهـش علمـى در مـورد «شـاهنامه» و 
ایـن نـوع نمایـش هسـتم و بـه زودى آن را اجـرا 

مى کنم.
خسـروى با اشـاره به «شـاهنامه» خاطرنشان کرد: 
«شـاهنامه» کتاب خـرد و دانایى و برخـورد جهل و 
عقل اسـت و با این سـبک نمایـش اتفـاق جدیدى 
در نسـل جدید مى افتد وآنها با مفاهیم «شـاهنامه» 

بیشتر آشنا مى شوند.

اجراى طرح هاى کیفى سازى 
گوشت مرغ 

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: ارتقاى کیفیت گوشت مرغ استان به 
منظور حفـظ سـالمت مصرف کنندگان و نیـز تولید 
محصول صادراتى جهت افزایش امکان صادرات این 
محصول و جلوگیرى از ضرر و زیـان تولیدکنندگان 
ناشـى از مـازاد تولید و عرضه گوشـت مـرغ در بازار 

ضرورى است.
زهرا فیضى با اشاره به برخى طرح هاى کیفى سازى 
گوشت مرغ اسـتان همچون رتبه بندى مرغدارى ها 
و کشـتارگاه هاى طیور و طـرح کاهش سـن و وزن 
مرغ گوشـتى، افزود: طرح هاى مذکـور در کارگروه 
تخصصى مدیریت و برنامه ریزى تولید گوشت مرغ 
استان و نیز کارگروه سالمت غذا که در سازمان جهاد 
کشاورزى استان تشکیل مى شود، در دست پیگیرى 

مى باشند.

مختومه شدن 31هزار پرونده 
قضائى در کالنترى ها

معاون فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت:از 35 
هزار پرونده ارجاع شده به مراکز مشاوره ومددکارى 
اجتماعى کالنترى ها، 31 هزار پرونـده به مصالحه 

ختم شده است.
سـرهنگ جهانگیـر کریمـى افزود:پیشـگیرى از 
بروز جرائم و ناهنجـارى هاى اجتماعى، شناسـایى 
ریشـه ها و زمینه هـاى بـروز رفتارهـاى ناهنجار و 
بزهکارانه،کاهش مشـکالت مردم و حل معضالت 
در زمـان تنـش و اسـترس از مهمترین اهـداف راه 
انـدازى مراکـز مشـاوره در کالنتـرى هـا بـوده 

است.
وى با بیان اینکه وجود کارشناسـان آگاه به مسـائل 
اجتماعـى، حقوقى،خانوادگى و روانشـناختى در این 
مراکـز باعـث کاهش پرونـده هـاى ارجاع شـده به 
مراجـع قضائى وحقوقـى ورفع مشـکالت و تحکیم 
بنیـان خانواده هـا شـده، گفت:هم اکنـون 34مرکز 
مشـاوره در کالنتـرى هـاى شـهر اصفهـان فعـال

 است.

خبر

 سرپرست اداره کتابخانه هاى اصفهان گفت: آرشیو دیدارى 
و شنیدارى کتابخانه هاى نهاد درحال تکمیل است و اعضاى 
کتابخانه هاى عمومى مى تواننــد از کتاب هاى دیجیتال و 

لوح هاى فشرده استفاده کنند.
امیر هالکویى با بیان اینکه بســیارى از انتشاراتى ها فایل 
الکترونیکى کتاب را نیز در اختیار ما مى گذارند، اظهار داشت: 
در زمینه تهیه کتاب هاى گویا، حق تألیف موضوع مهمى 
است و بر این اســاس اجازه گویاسازى کتاب هاى مختلف 
وجود ندارد و بدین منظور در زمینه تولید این کتاب ها پیشرفت 
آرامى داشته ایم. وى افزود: زمانى نهاد کتابخانه ها مجهز به 
شــبکه کتابخوانان حرفه اى در فضاى اینترنتى و با امکان 

دسترسى به کتاب هاى الکترونیکى دیجیتال بود که در حال 
حاضر این بخش تعطیل شده است. سرپرست کتابخانه هاى 
استان اصفهان با اشاره به اینکه قرار است با برنامه ریزى هاى 
جدید بار دیگــر وارد فضاى اینترنتى ارائه کتاب شــویم، 
تأکید کرد: آرشــیو دیدارى و شنیدارى تمام کتابخانه هاى 
زیرمجموعه نهاد در حال تکمیل است و به زودى اعضاى 
کتابخانه هاى عمومى مى توانند از همه کتاب هاى دیجیتال 
و نوشتارى استفاده کند.هالکویى تأکید کرد: باتوجه به راه 
اندازى بخش دیدارى وشــنیدارى در کتابخانه هاى استان 
امکان اهداى لوح هــاى الکترونیکى و مجالت توســط 

مخاطبان و اعضاى کتابخانه هاى نهادى وجود دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: تا 
زمانى که سازمان جهاد کشاورزى برنامه جایگزینى براى 
دامدارى ها ارائه کند، به شکل موقت اجازه برداشت ماسه 

تنها در یک نقطه آن هم براى مصرف محلى وجود دارد.
حمید ظهرابى در پاسخ به این سئوال که تکلیف معادن 
برداشت شن و ماسه از گاوخونى در طرح حفاظت از تاالب 
چه خواهد شد؟ اظهار داشت: طى جلسه اى با مسئوالن 
قرار بر این شد که گروهى میزان ماسه موردنیاز گاودارى ها 

را مورد بررسى قرار دهند.
وى با بیان اینکه به طور معمول ســطح محلى که گاوها 
استراحت مى کنند با مواد مختلفى پوشانده مى شود که 

شن و ماسه بخشى از مواد تشکیل دهنده آن است، تأکید 
کرد: این مواد در گروه مواد غیرآلى طبقه بندى مى شود که 
به دلیل عدم وجود کربن و ازت براى رشــد میکروب ها، 
ظرفیت پایین درحفظ رطوبت و نرم بــودن بافت آن در 
تأمین راحتى دام  وبسترریزى دامدارى ها مورد استفاده 
است. وى با اشاره به اینکه در سال هاى گذشته مجوزهایى 
در ارتباط با برداشت ماسه از تاالب گاوخونى صادر شده 
اســت، تصریح کرد: تصمیم بر آن است که پس از پایان 
مهلت مجوزهاى گذشته، دامداران شیوه نگهدارى از دام 
را عوض کرده و از روش هاى دیگرى که در دنیا مرسوم 

است استفاده کنند و برداشت ماسه از تاالب قطع شود.

 برداشت محدود ماسه از 
گاوخونى

راه اندازى بخش دیدارى و 
شنیدارى در همه کتابخانه ها

ساسان اکبرزاده
«مؤدیان مالیاتى حداکثر تا پایان خرداد ماه ســال جارى 
فرصت دارند، اظهارنامه مالیات عملکرد مشاغل خود را از 
طریق سامانه www.Tax.gov.ir تسلیم نمایند و این 

زمان تمدید شدنى نیست.»
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با اعالم این مطلب در 
جمع خبرنگاران گفت: اگر بپذیریم منابع دولت از مالیا ت 
تأمین مى شود و این امر ثبات در برنامه ریزى دولت براى 
ارائه خدمات ایجاد مى کند و ما نیز براى مصرف مالیات 
شفاف سازى کنیم در مى یابیم که مالیات از اهمیت خاصى 

برخوردار است.
مراد امیرى افــزود: اظهارنامه مالیاتى از موضوعات مهم 
اســت زیرا نحوه پر کردن، زمان مناسب و ... مى تواند بر 
میزان پرداختى تأثیرگذار باشــد. البته تا قبل از تصویب 
اصالحیه قانون مالیات هاى مستقیم، کلیه مؤدیان مالیاتى 
تا پایان تیرماه فرصت تحویل اظهارنامه  مالیاتى را داشتند 
اما در اصالحیه جدید قانون، این زمان به خردادماه انتقال 
یافت و مؤدیان مالیاتى تا 31 خردادماه سال جارى(فردا) 
فرصت دارند تا اظهارنامه  مالیاتى سال 95 را ارائه دهند و 

این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
وى رویکــرد اداره کل امور مالیاتى اســتان اصفهان را 
حمایت از بخش تولید و گردشــگرى اعالم کرد و گفت: 
ما تا پایان خرداد ســال گذشــته 246 هزار و 932 فقره 
اظهارنامه الکترونیکى دریافت کردیم. اما امسال تاکنون 
51 درصد اظهارنامه ها اخذ شده که امید مى رود در زمان 
باقیمانده تا 31 خرداد، بتوانیم 49 درصد بقیه اظهارنامه ها 

را دریافت کنیم و به رقم 100 در صد برسیم.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه 
مؤدیان اگر اظهارنامه مالیاتى پر نکنند از همه  معافیت ها 
محروم خواهند شد و باید 30 درصد جریمه  بپردازند گفت: 
حتى کسى که سال گذشته از پرداخت مالیات معاف بود 
اگر امسال اظهارنامه  تسلیم نکند 30 درصد جریمه غیرقابل 

بخشش هم به او تعلق مى گیرد. 
وى افزود: بر اســاس ماده 100 ، صاحبان مشاغلى که 
فروش و خدمات آنها کمتر از 156 میلیون تومان است با 
افزایش 8 درصدى مالیات نسبت به سال گذشته، مى توانند 
مالیات خود را قطعى کنند و نیاز به تسلیم اظهارنامه ندارند و 

حتى مى توانند مالیات را به صورت اقساط پرداخت کنند.
امیرى پیش بینى درآمد مالیاتى استان اصفهان در سال 
گذشته را حدود شش هزار میلیارد تومان دانست اما گفت: 
از این میزان، توانســتیم 5200 میلیارد تومان معادل 92 
درصد درآمد مالیاتى را وصول کنیم. این در حالى اســت 
که وصول مالیات در کشــور 96 درصد بوده و ما 4 درصد 

عقب هستیم.
مدیرُکل امور مالیاتى استان اصفهان در ادامه افزود: 2 هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتى استان اصفهان هم شناسایى 

شده که پس از دادرسى مالیاتى وصول خواهد شد.

امیرى به مؤدیان مالیاتى در سطح استان اصفهان توصیه 
کرد: از تســهیالت معافیت و بخشــودگى جریمه هاى 
دیرکرد مالیاتى با تسلیم اظهارنامه مالیاتى جلوگیرى کرده 

و از این فرصت مطلوب استفاده کنند.
وى سال 96 را سال ویژه اى خواند و گفت: امروز سازمان 
امور مالیاتى با دارا بودن بانک اطالعاتى مى تواند با مؤدیان 

مالیاتى ارتباط بسیار خوبى داشته باشد.
وى علّت عدم میزان پیش بینى درآمدهاى مالیاتى در سال 
گذشته را وضعیت نامناسب شرکت هاى بزرگ دانست و 
گفت: طبیعى بود که با این وضعیت به رقم پیش بینى هاى 
الزم نرسیم و بازخواست هم نشــدیم و ما براى وصول 

درآمد بیشتر به سوى تشویق و بخشودگى جرایم و تخفیف 
مالیات و حل اختالفات رفتیم.

امیرى اشــاره کوتاهى هم به مالیات بــر ارزش افزوده 
داشــت و گفت: از 9 درصــد مالیات بــر ارزش افزوده، 
در ســال گذشــته از ســهم 3 درصدى شــهردارى ها 
و دهیارى ها، هزار میلیــارد تومان بر اســاس جمعیت 
بین 107 شــهر و 879 دهیارى توزیع کردیــم و قطعًا 
شرکت هاى آالینده نیز بر اساس قانون باید مالیات خود را 

پرداخت کنند که ما وصول خواهیم کرد.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
اصفهان، تنها اســتاى در کشور اســت که با امکاناتى 

که فراهم کرده، میزان توزیع مالیــات ارزش افزوده در 
شهرستان هاى آن نسبت به دیگر استان ها، به روز است.

امیرى ســامانه 1526 را براى بیان نظــرات، انتظارات، 
شکایات و ... اعالم کرد.

■■■
معاون مالیاتى اشــخاص حقیقى اداره کل امور مالیاتى 
اســتان اصفهان نیز از مؤدیــان مالیاتى خواســت در 
فرصت باقیمانده و با صبر و حوصله و به شــکل صحیح 
اظهارنامه هاى مالیاتى را پر کنند تا بتوانند از تســهیالت 

اختصاص یافته، بهره مند شوند.
عباس مزدکى اظهار داشــت: اگر مؤدیــان مالیاتى در 

پرکردن اظهارنامه  دچار اشتباه شدند هم مى توانند تا پایان 
خردادماه، اظهارنامه  جدید جایگزین قبلى نمایند و قابل 

قبول خواهد بود.
■■■

رئیس اتاق اصناف اصفهان که بــه عنوان میهمان ویژه 
در این نشست خبرى شرکت کرده بود هم با بیان اینکه 
اصناف به پرداخت مالیات بر درآمــد اعتقاد دارند گفت: 
مالیات از مسائل کالن کشور است و ما جلساتى با اصناف 
برگزار کرده ایم، تا اصناف از حقــوق حقه خود بهره مند 

شوند.
رسول جهانگیرى افزود: بســیارى ازمشاغل ما امروز در 
وضعیت رکود و شرایط نامناســب هستند، اما با این حال 
سعى مى کنیم تا 31 خردادماه سال جارى، آنها اظهارنامه 

 مالیاتى را پر کنند.
شایان ذکر اســت: تســلیم اظهارنامه  مالیات عملکرد 
مشــاغل حداکثر تا پایــان خردادماه از طریق ســامانه
 www.tax.gov.ir ،تســلیم اظهارنامه  مالیات بر ارزش 
افــزوده فصل بهــار 96 حداکثر تا 15 تیرمــاه از طریق 
ســامانه www.EVAT.ir ، تســلیم اظهارنامه  مالیات 
عملکرد اشــخاص حقوقى حداکثر تا پایــان تیرماه از 
طریق سامانه www.tax.gov.ir و تسلیم اظهارنامه  
مستغالت صاحبان امالك حداکثر تا پایان تیرماه از طریق

 www.tax.gov.ir مى باشد.

فرار مالیاتى 2 هزار میلیاردى
 در اصفهان

مدیرکل امور مالیاتى استان: درآمد مالیاتى اصفهان در سال گذشته 6 هزارمیلیارد تومان بوده است

صاحبان مشاغلى که 
فروش و خدمات آنها 
کمتر از 156 میلیون 

تومان است با افزایش 
8 درصدى مالیات 

نسبت به سال گذشته، 
مى توانند مالیات خود 

را قطعى کنند و نیاز به 
تسلیم اظهارنامه ندارند 
و حتى مى توانند مالیات 

را به صورت اقساط 
پرداخت کنند

فروش شیر خام در 
واحدهاى لبنیاتى 
غیر قانونى است

رئیس مرکز بهداشت محیط استان اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه فروش شیرخام سالمت افراد را به خطر 
مى اندازد، فروش شیرخام در واحدهاى صنفى لبنیات 

ممنوع مى باشد.
مهــدى رفیعــى تصریــح کرد: شــیر یکــى از 
محصوالتى اســت که از بعد ســالمتى بسیار مهم 
اســت و باید از ســالمت کامل برخوردار باشد. وى 
ادامه داد: مصرف شــیر پاســتوریزه بخاطر ارزش 
غذایى فــراوان بایــد در جیره روزانه هــر فرد قرار 
گیــرد اما کنتــرل و نظــارت واحد هــاى فروش 
لبنیات موضوع مهمترى اســت کــه در حال انجام 

مى باشد.

رئیس مرکز بهداشــت محیط استان اصفهان اظهار 
داشت: براى انجام کنترل ها و نظارت ها برنامه هاى 
متعددى در نظر گرفته شده است تا سالمت این ماده 

غذایى مهم تضمین شود.
وى با بیان اینکه طى بازرســى هاى متعدد در طول 
شبانه روز ســالمت شــیر و محصوالت جانبى آن 
کنترل مى شود، تصریح کرد: یکى از آزمایش هایى 
که بر روى شــیرهاى خام انجام مى شود، تب مالت 

است زیرا شیر خام در صورتى که پاستور نشده باشد 
سالمت افراد را به خطر مى اندازد. رفیعى تأکید کرد: 
در سال گذشته و سه ماهه نخست سال جارى 169 
مورد آزمایش بر روى شــیر خام واحدهاى لبنیاتى 
اصفهان انجام داده ایم و همه آنها از سالمتى کامل 
از نظر تب مالت برخوردار بودند اما تأیید ســالمت 
شیرهاى آزمایش شده دلیل بر بالمانع بودن شیر خام 

در واحدهاى لبنیاتى نیست. 

بیش از سه میلیون و 600 هزار رأس دام سبک در استان اصفهان علیه بیمارى هاى آبله و شاربن، مایه کوبى 
مى شوند.

مدیــر اداره بهداشــت و بیمــارى هــاى دامــى اداره کل دامپزشــکى اســتان اصفهــان گفــت: از 
این تعداد بیــش از دومیلیون و 400هزاردام ســبک در اســتان اصفهــان علیه بیمارى آبلــه مایه کوبى

 مى شوند.
وحید مقدس با بیان اینکه در این طرح بیش از یک میلیون و 200هزار دام ســبک نیز علیه بیمارى شاربن 
مایه کوبى مى شوند، افزود: مقابله با بیمارى هاى شاربن و آبله دام با همکارى 200دامپزشک استان انجام 
مى شود. وى هزینه اجراى این طرح را 11میلیارد ریال اعالم کردو گفت: این مایه کوبى تا اواسط تابستان به 
طول مى انجامد. رئیس اداره بهداشت و بیمارى هاى دامى اداره کل دامپزشکى استان اصفهان ادامه داد: آبله 
از بیمارى هاى ویروسى احشام است که در صورت ابتالى احشام عالوه بر کاهش تولیدات دامى، خسارات 

اقتصادى فراوانى به بار مى آورد. 

آغاز مایه کوبى دام هاى سبک 

آغاز توزیع کارت هاى منزلت شهروندى از تیرماه
معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى اصفهان از آغاز فاز دوم توزیع کارت هاى منزلت شهروندى از تیرماه خبرداد.

على قاسم زاده گفت: در فاز دوم توزیع کارت هاى منزلت شهروندى، 15 هزار قطعه کارت در اختیار متقاضیان این طرح 
قرار مى گیرد.

وى افزود: در طرح منزلت شهروندى، شهروندان بازنشسته، سالمند، جانباز، معلول و یا زنان سرپرست خانوار با استفاده از 
کارت منزلت شهروندى قادر خواهند بود از خدمات فرهنگى، آموزشى، تفریحى و ورزشى، گردشگرى و حمل و نقل عمومى 

با تخفیفات حداقل 50 درصدى همراه با اعضاى خانواده خود بهره مند شوند.

تا پایـان امسـال در حدود هفـت هـزار و 400 هکتار از 
کانون هاى فرسـایش بادى و انتشـار گرد و غبار شرق 
اصفهـان نهالـکارى مى شـود تا انتشـار گـرد و غبار و 
خسـارات ناشـى از آن تا حـدود زیـادى کاهـش یابد. 

براساس اعالم کارشناسان 
منابـع طبیعـى اصفهـان، 
وسـعت بیابان هـاى ایران 
20 درصد مسـاحت کشور 
اسـت در حالى که این رقم 
در اسـتان اصفهـان به 30 

درصد مى رسد. 
بیابان هاى اصفهان بیشتر 
در نیمه شـرقى این استان 
قـرار دارد و باعـث بـروز 
مشـکالت عدیده زیسـت 
و  اقتصـادى  محیطـى، 

پزشکى مى شود.
بر اساس اعالم رئیس اداره 
امور بیابـان اداره  کل منابع 

طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان میزان کانون هاى 
بحرانى فرسـایش خاك در شـرق اصفهـان بالغ بر 34 

هزار هکتار است .
رئیـس اداره امـور بیابـان اداره  کل منابـع طبیعـى و 

آبخیزدارى استان اصفهان در همین ارتباط با اشاره به 
اهمیت حفظ خاك، اظهارداشتد: طرح هاى نهالکارى را 
از جمله بهترین راه ها براى تثبیت خاك و جلوگیرى از 

انتشار ریزگردها عنوان کرد.
حسـینعلى نریمانى گفت: 
طـرح بـزرگ نهالـکارى 
10 هـزار هکتارى شـرق 
اصفهان از سـال 93 آغاز 
شد و در سال 94 با سرعت 
بیشترى و با جدیت پیش 
رفـت و در مجموع این دو 
سـال در حـدود دو هـزار 
و 500 هکتـار از منطقـه 
شـرق اصفهان نهالکارى 

شد.
وى خاطرنشـان کرد: این 
نوع پوشش گیاهى از نوع 
تاغ و قره داغ و نوع کشت 
آن بـه صـورت قطعه اى 

است.
نریمانى با اشاره به هزینه زیاد طرح هاى بیابان زدایى، 
تصریح کرد: براى امسـال براى هر هکتار 3/8 میلیون 

تومان هزینه برآورد مى شود.

نهالکارى 7000 هکتار از بیابان  هاى اصفهان



0606آگهىآگهى 2967 سال چهاردهمسه شنبه  30 خرداد  ماه   1396

فقدان سند مالکیت
شماره: 951218641247145 چون خانم صغرا على عســگرى نجف آبادى فرزند على باستناد دو 
برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواه ى شده مدعى شــدند که سند مالکیت 
یکصدوبیست و هشت سهم مشاع از دوهزاروهشــتصد و هشتاد سهم ششدانگ پالك شماره 415 
واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه در صفحه 518 دفتر 376 ذیل ثبت 91306 
و ســند مالکیت 264309 بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سندقطعى 
دفترخانه به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر تســلیم خواهد شــد. م الف: 4207 حســین زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

نجف آباد/2/490
مزایده

شعبه اول اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 6668/94 ش ج/ 
اول له خانم سمیه فاتحى علیه هادى جاللى به آدرس خیابان عســگریه کوى مشکین کوى فجر 
پالك 17 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 9,643,012,000 ریال اموال توقیفى به شرح 
یک دستگاه خودرو به شماره انتظامى 335 و 51/ ایران 13 موضوع پرونده کالسه 6668/94 به تاریخ 
95/8/27 مشخصات فنى خودرو به شماره انتظامى 335 و 51 ایران- 13 سوارى شخصى پراید صبا 
صندوق دار مدل 1386 به رنگ نوك مدادى به شــماره موتور M 13/2058274 به شماره شاسى 
S 1412286355406 وضعیت خودرو از قســمت هاى گلگیر جلو سمت راست- سپر- روى درب 
عقب راست سپر عقب- ســپر جلو- جلو پنجره- راهنماى سمت راست جلو و فرسودگى چراغهاى 
جلو- و آج کم الستیک ها- خودرو در شرایط فعلى و مستعمل بودن خودرو مبلغ 80,000,000 ریال 
اعالم مى گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده اى 
در مورخ 96/4/25 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى 
پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگسترى برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلسه ى مزایده با واریز 
ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى 
و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. م الف: 7285   اجراى احکام شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/3/548
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/376717 آقاى على چاوشــى فرزند کریم باستناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت شــش دانگ از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 178 فرعى 79 واقع در بخــش 12 ثبت اصفهان که در صفحــه 49 دفتر 11 
متمم امالك ذیل ثبت 10463 بنام على چاوشــى فرزنــد کریم ثبت و صادر و تســلیم گردیده و 
بعد بموجب سند رسمى شــماره 184843 مورخ 1386/12/06 دفترخانه 56 اصفهان به او انتقال 
یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علــت جابجایى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز بایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4731 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/3/1068
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 103/96/1019/26 چون تحدید حدود ششــدانگ عمارت/قطعه زمین مزروعى تحت 
پــالك 321/838 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نــام غالمرضا تقیان 
جزى فرزند على درجریان میباشــد و  به علت عدم حضــور متقاضى ثبت به عمــل نیامده اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبــق تقاضاي نامبرده تحدیــد حدود ملک 
مرقوم در صبح روز21/ 1396/4  ســاعت 10 صبح تحدید حدود اختصاصى بــه عمل خواهد آمد 
لذا به موجــب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محــل حضور یابند. ضمنــا مطابق مــاده 120 ق . ث و مــاده 20 ق . ث و مــاده 86 آ .ق .ث) 
اصالحى 1380/11/8 مجاورى که نســبت به حدود و یــا  حقوق ارتفاقى، حقــى براى خود قائل  
اســت میتواند فقط تا 30 روز از تاریخ تنطیم صــورت مجلس تحدید حدود، اعتــراض کتبى  را به 
ثبت محل تســلیم و دادخواســت خود را به مرجع ذیصــالح قضایى تقدیم مینمایــد. م الف: 521 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر/3/1141
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى خواهان محسن ترکیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده انتقال سند بطرفیت 
اشرف رجائى-مجید رستمانه به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 273/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/24 ساعت 4 تعیین 
گردیده. علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 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: 4782 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/1188
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى خواهان محمدعلى سلطانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه بطرفیت 
مجتبى پارسه به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 271/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/22 ساعت 5/15 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى 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 رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:  4788 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/1189
اجراییه

شماره556/95 به موجب راى شماره 1220 تاریخ 95/09/29 حوزه .. شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه:مجیدعبدالهى به نشــانى مجهول المکان محکوم 
است به فک پالك خودرو نیسان بشــماره انتظامى 43-174م22 و پرداخت مبلغ هشتصدو پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان را صادر و نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له داود 
ســلیمیان. 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 اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4787 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/3/1190
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به 
خواسته مطالبه وجه چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و 
مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1.مهدى غالمى2.یحیى طهماسبى 
به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
473/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/02 ســاعت 8:30 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شــده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4781 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/1192
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى خواهان محمدتقى کاظمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه سه فقره 
چک بطرفیت حمیدرضا امجدیان به شوراى حل اختالف شعبه ســوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 206/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/08 ساعت 
4 عصر تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى 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: 4784 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/1193
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103640702597 شماره پرونده: 9609983640700339 شماره بایگانی 
شعبه: 960342 آگهى ابالغ وقت رســیدگى به: آقاى میثم تبرانکى فرزند غالمرضا خواهان صنایع 
شیمیایى اصفهان وابسته به صنایع دفاع دادخواســتى به طرفیت خوانده میثم تبرانکى به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان زرین شــهر نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شــهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 
9609983640700339 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/04/31 و ساعت 9:30 تعیین 
شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 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 
رســیدگى حاضــر گــردد. م الــف: 349 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقــی شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/3/1196
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 275/96 خواهان حمید جمشیدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت بتول اجل لوئیان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 96/5/4 ساعت 
4/30 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 9227 شعبه 31 حقوقى شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1198

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951493 خواهان علیرضا مشــهدى رنانى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
چک به طرفیت اکبر انوشه فرزند یاور تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخ 96/6/4 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 9226 

شعبه 12 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1199
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960158 خواهان میالد رمضانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
مهدى احمدزاده تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/14 ساعت 18 تعیین گردیده 
اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 9225 شعبه 17 حقوقى شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1200
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960024 خواهان بانک ملت با مدیریت هادى اخالقى و وکالت خانم 
میترا بهرامى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید سارنج تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي مورخ 96/5/11 ساعت 9 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال 
مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 9230 

شعبه 7 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1201
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960235 خواهان مریم مختارى دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به 
طرفیت سیدروح اهللا فقیهى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 96/5/17 
ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 9240 شعبه 12 حقوقى شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1202
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960082 خواهان شــهال رئیسى صدر دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت ناصر غالمى تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 96/5/10 ســاعت 17 
تعیین گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شــماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 9246 

شعبه 16 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1203
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960363 خواهان على شــیران فرزند ناصر دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت صمد حیدرى سورشــجانى فرزند محمد تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخ 
96/5/15 ساعت 11:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع 
حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 9248 شعبه 7 حقوقى شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1204
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960269 خواهان عرفان ســعیدى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه 
به طرفیت یوســف کریمــان تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 96/5/8 ســاعت 
3:30 بعد از ظهر تعیین گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبل از وقت 
رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتــداى خیابان شــیخ صدوق چهــارراه وکال مجتمع 
شــماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـــود.  
م الف: 9250 شعبه 29 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1205

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960125 خواهان صدیقه صدقى دادخواستی مبنی بر خسارت به طرفیت 
میالد کمالى میاندوآب تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/5/7 ساعت 4:30 بعد از 
ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 9251 شعبه 29 حقوقى شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1206
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 414/96 ش 51 ح خواهان  نعمت ا... هدایت دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت على اکبر اسماعیلى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 96/5/24 
ساعت 9:00 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشــانى کنار گذر اتوبان شهید 
خرازى حد فاصل خ آتشــگاه و خ میرزا طاهر- مجتمع شماره 3 شــوراى حل اختالف  شوراى حل 
اختالف  اصفهان شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ 
مـی شـود.  م الف: 9253 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)/3/1207
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1418/96 خواهان مهدى قربانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
1- رضا اصالنى 2- على محمدى امین تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي روز شنبه مورخ 
96/5/21 ساعت 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى حد فاصل خیابان آتشگاه 
و خیابان میرزا طاهر- بر اتوبان- ســاختمان قضائى شــهید مطهرى شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 9254 

شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/1208
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951466 خواهان حمیدرضا اعتزازیان فرزند حسین دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت مصطفى قربانپور گوارشک تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/15 
ساعت 11 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 9262 شعبه 7 حقوقى شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1209
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960022 خواهان بانک ملــت با مدیریت هــادى اخالقى و وکالت 
میترا بهرامى دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- حمید ســارنج 2- سیدجمال علوى 
3- محمد مظاهرى نیــک تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 96/5/11 ســاعت 
9/30 صبــح تعیین گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال مجتمع 
شــهداى مدافع حرم مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 9231 

شعبه 7 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1210
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960110 خواهان محمدمهدى دیانتى دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
2/370/000 ریال موضوع یک فقره چک به طرفیت کبرى اســدپور تقدیم نموده و وقت رسیدگی 
براي مورخ 96/5/1 ساعت 15:30 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، 
حسب تقاضاي خواهان، مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي 
مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 شوراي حل اختالف 
اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 9232 

شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/3/1211
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1215/95 خواهان محمدرضــا چوبداران با وکالــت على اکبر عرب 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ســهیل سهرابى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي 
مورخ 96/4/31 ساعت 16/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع 
شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 9229  

شعبه 31 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1212
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1214/95 خواهان محمدرضــا چوبداران با وکالــت على اکبر عرب 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ســهیل سهرابى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي 
مورخ 96/4/31 ســاعت 17 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع 
شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 9228  

شعبه 31 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1213

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106796300429 شماره پرونده: 960998679300325 شماره بایگانى 
شعبه: 960326 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حسین گل محمد تاریخ حضور: 96/5/11 ساعت 
حضور: 9:00 محل حضور: اصفهان چهارراه شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شــهداى مدافع 
حرم شــوراى حل اختالف در خصوص دعوى منصور طبیبى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 9319 شــعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان(مجتمع شهداى مدافع حرم) (مجتمع شماره دو)/3/1214
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960196 خواهان محسن داروغه دادخواستی مبنی بر مطالبه بطرفیت 
مصطفى محمدنیا تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 96/5/18 ساعت 17/30 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان چهارراه سپهساالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک  شوراهاي 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور، وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 9285 

شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/1215
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 265/96 ش 25 خواهان 1- مصطفى حسین وند 2- حمید عبداللهى 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه 200/000/000 ریال بابت به انضمام مطلق خســارات به طرفیت 
1- ناهید نصیرى اردلى 2- اصغر کاظمى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/22 
ساعت 3:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 9294 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1216
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106794200210 شماره پرونده: 9609986794200007 شماره بایگانی 
شعبه: 960007 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: عرفان تقدیرى به نشانى: اصفهان اصفهان خ 
ملک شهر ك ش کریمیان بلوك 6 طبقه 3 واحد 16 تاریخ حضور: 96/6/5 یکشنبه ساعت: 8/30 
محل حضور: اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى 
حل اختالف در خصوص دعوى صفورا بالسینى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 9252 شعبه 12حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان(مجتمع 

شهداى مدافع حرم)/3/1217
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106794200211 شماره پرونده: 9609986794200015 شماره بایگانی 
شعبه: 960015 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقی: محمد نصرى فرزند ناصر به نشانى: اصفهان 
خیابان آتشگاه کوى ش فهمیده پالك 79 تاریخ حضور: 1396/6/5 یکشنبه ساعت 9 محل حضور: 
اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف در 
خصوص دعوى جواد صادقى شهرستانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 9275 شعبه 12حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان(مجتمع شهداى 

مدافع حرم)/3/1218
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960033 خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگى آقاى علیرضا زمانى با 
وکالت آزاده باللى دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مژده امین الساداتى تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/5/23 ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 9274 شعبه 13 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/1219
ابالغ راي

کالسه پرونده: 651/94 شــماره دادنامه: 487- 95/7/11 مرجع رسیدگى: شعبه 16 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مظاهر حق پور به نشــانی: اصفهان سه راه ســیمین جنب پمپ بنزین 
ساختمان آرش واحد 602، خوانده: امیر اعرابى به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى مظاهر حق پور به طرفیت آقاى امیر 
اعرابى به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه چک به شماره هاى 854239- 94/6/30 
و 854238- 94/4/30 و 854241- 94/6/30 و 854237- 94/2/30 بــه عهــده بانک ملى به 
انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 330/000 ریال سیصد و سى هزار ریال بابت هزینه  
دادرسی و هزینه نشر آگهى تا زمان اجراء به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف (94/2/30 و 94/6/30 و 94/4/30 و 94/6/30) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 9224 شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1220
ابالغ راي

کالســه پرونده اصلى: 960029 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: اکبر صادقى به نشانی رهنان خ شــهیدان غربى مبل مهستان، خوانده: عزت حیدرى به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشــکار: به تاریخ 96/3/6 شعبه 16 با عنایت به 
محتویات پرونده کالسه 960029 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص 
دعوي اکبر صادقى به طرفیت عزت حیدرى به خواسته مطالبه وجه /12/000/000 ریال بابت دو 
فقره چک به شماره هاى 5266110- 95/10/10 و 5266111- 95/6/10 ریال به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
رســیدگى و اینکه خوانده هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه 
مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
و مســتنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/180/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهى و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان وصول 
بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی 
محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 9258 

شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1221
ابالغ راي

کالســه پرونده اصلى: 960028 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: اکبر صادقى به نشــانی: اصفهان- رهنان- خ شــهیدان غربى- مبل مهستان، خوانده: 
فرهاد عبدلى به نشــانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه، گردشــکار: به تاریخ 96/3/6 
شــعبه 16 با عنایت به محتویات پرونده کالســه 960028 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شــورا، ضمن ختم رســیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي شــورا: در خصوص دعــوي اکبر صادقى بــه طرفیت فرهاد عبدلى به خواســته 
مطالبه وجه /26/000/000 ریــال وجه پنج فقره چک به شــماره هاى 222936- 95/11/15 و 
222935- 95/9/15 و 222934- 95/7/15 و 222933- 95/5/15 و 222930- 95/3/10 
ریال به انضمام مطلق خســارات قانونــى، با عنایت بــه محتویات پرونده و اظهــارات خواهان 
اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواســته دارد و اظهارات خواهان در جلسه رســیدگى و اینکه خوانده در جلسه حاضر نشده 
و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثــر قانونى در خصوص دعوى مطروحــه مبنى بر برائت ذمه 
خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 
198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
26/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/620/000 ریال یک میلیون و ششصد و بیست 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 
لغایت زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه 
و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
می باشد. م الف: 9260 شعبه 16 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/3/1222
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 962/95 شماره دادنامه: 9609976795400063 تاریخ رسیدگى: 95/12/18 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه 24 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجید عبداللهیان به نشانی: 
اصفهان جى شرقى روبروى ایران خودرو نمایشگاه اخوان با وکالت پیام عزیزیان به نشانى: اصفهان 
خ نیکبخت مقابل دادگسترى ساختمان ماکان 5 طبقه ســوم واحد 32، خوانده: طیبه مسعودى به 
نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 95/12/18 شعبه 24 با عنایت به 
محتویات پرونده کالسه 962/95 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعوي 
مجید عبداللهیان با وکالت پیام عزیزیان به طرفیت طیبه مسعودى به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 9236/742713-12- 95/8/25 جمعًا به مبلغ 59/200/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص 
دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمــه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوي مطروحه را وارد و 
ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد 198- 515 - 519 -522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ یک میلیون و پانصد و شــصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست (95/8/25) تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حــق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی محســوب و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 9267 
گازرى قاضى شــعبه 24 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شــماره 

دو)/3/1223

ابالغ راي
کالسه پرونده اصلى: 1153/95- 950827 شــماره دادنامه: 9609976797200139- 96/2/16 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فروتن عباسى دشتکى به 
نشانی: اســتان چهارمحال- شهرستان اردل- شهر دشتک- منزل شــخصى 09138794989 (با 
وکالت روح اله ســلیمانى دشــتکى) همراه وکیل 09132675446، خوانده: على اصغر فرج الهى به 
نشانی: مجهول المکان، به تاریخ 96/2/2 شعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق 
پرونده کالسه 1153/95 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي 
قاضى شورا: در خصوص دعوي فروتن  عباسى دشتکى (با وکالت روح اله سلیمانى دشتکى) به طرفیت 
على اصغر فرج الهى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال دویست میلیون ریال موضوع یک 
فقره چک به شماره 025889- 94/1/20 بانک ملى (شــعبه مسجد سید) اصفهان به انضمام مطلق 
خســارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه چک را دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى وقت رســیدگى در جلســه 
رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى 
بر برائت ذمه خود ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوي خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً 
به مواد 313- 314 قانون تجارت و مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 5/100/000 ریال پنج میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرســی و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید (94/1/20) تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و هزینه نشــر آگهى تا اجراى کامل حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد. م الف: 9270 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/3/1224
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951526 شماره دادنامه: 9609976797900229- 96/2/18 مرجع رسیدگى: شعبه 
45 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مســعود حیدرى ایچى به نشانی: اصفهان- خ آبشار سوم 
روستاى جار پ 687، خوانده: حمزه همایون نصب به نشانی: مجهول المکان، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتى اعضا شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي قاضى شــورا: دعوي مســعود حیدرى ایچى بطرفیت حمزه همایون نصب بخواسته 
مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه حواله شماره 9102/2991145 عهده موسسه تعاونى اعتبارى 
ثامن االئمه به انضمام مطلق خسارات قانونى- با توجه به بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى 
عدم پرداخت صادره از سوى موسسه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه حضور نیافته و دلیلى که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید 
ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/970/000 ریال 
بابت هزینه  دادرسی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/11/11 تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و پس از آن نیز ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى حقوقی 
اصفهان است. م الف: 9279 حسینى قاضى شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/3/1225
ابالغ راى

کالسه پرونده: 139/95-950079 شماره دادنامه: 759-95/8/1 مرجع رسیدگى: شعبه 29 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرسول بهرامى اصفهان خیابان بهدارى لشکر کوچه شهید تاجیک 
پالك 62 خوانده: امیر زارعى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 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: در 
خصوص دادخواست عبدالرسول بهرامى به طرفیت امیر زارعى به خواسته مطالبه مبلغ 61/309/836 
ریال وجه یک فقره چک به شــماره 912006/299061- 92/12/26 عهده بانک رفاه شعبه میدان 
ولى عصر زنجان به انضمام خسارات دادرسى و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگى و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا 
به شرح صورتجلسه مورخ 95/7/28 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به ماده 
11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 313,311,310 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 522,519,198 از قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 61,309,836 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از 
ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 880/640 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از آن ابالغ قابل واخواهى در همین شورا مى باشد. 

م الف:9280 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستاناصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1226
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951441 شماره دادنامه: 9600453-96/3/6 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل 
اختالف خواهان: بهروز ربانى اصفهان خیابان رباط اول خیابان شیخ عباس فایز کوچه جهانداد پالك 
3 خوانده: آذر امینى مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شئورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى اختالف: در 
خصوص دعوى آقاى بهروز ربانى به طرفیت آقاى آذر امینى به خواسته مطالبه مبلغ 100,000,000 
ریال وجه چک به شماره 645395/49-95/8/8 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در 
مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر میرسد که به استناد مواد 313,310 قانون تجارت و 522,519,515,198 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1,460,000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
95/8/8 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 9281 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1227
ابالغ راى

کالسه پرونده: 95-867 شماره دادنامه: 9609976797100190- 96/2/6 مرجع رسیدگى: شعبه 41 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: خانم نفیسه توسلى فرزند حسینعلى به آدرس اصفهان خیابان 
سپهساالر بعد از طیب جنب امالك سایه بان مجتمع نور طبقه چهارم پالك 190 خوانده: سیدرحیم 
هاشمى فرزند سیداکبر مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 691592-
93/12/15 به مبلغ 55,000,000 ریال، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خانم نفیسه توسلى 
به طرفیت آقاى سیدرحیم هاشمى به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 691592 مورخ 93/12/15 
تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول 
مستندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد. لذا چون خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه، معمول نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اســت مســتنداً به ماده 522,519,515,198 قانون آیین دادرسى مدنى 
دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 55,000,000 ریال 
بابت وجه چک/ چکهاى مورد دعوى و مبلغ 2,440,000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک(93/12/15) تا زمان اجراى حکم بر اساس آخرین شاهد به بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى و نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از 
آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى باشد. م الف: 9284 

شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/1228
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1068/95/ش 27 شــماره دادنامه: 960239- 96/2/17 مرجع رسیدگى: شعبه 27 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى فرهاد قاسمى رحمت آبادى به نشانى: اصفهان رهنان خ 
شریف شرقى کوى معمان 46، خواندگان: 1- خانم مهشید صالحى مورگانى به نشانی: مجهول المکان 
2- آقاى کیوان کاویان به نشانى: اصفهان خ رزمندگان خ باغ محتشم گلستان دوم انتهاى بن بست 
آپارتمان دست چپ واحد 1،  3- آقاى على محبى کردسفلى به نشانى: اصفهان خ امام خمینى کوچه 
سعادت بن بست بعثت پالك 18، خواســته: الزام به انتقال سند مالکیت خودروى سوارى دوو اسپیرو 
به شماره انتظامى 593 م 39- ایران 13 مقوم به 20/000/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص دعوى آقاى فرهاد قاسمى 
رحمت آبادى فرزند پرویز به طرفیت خواندگان 1- خانم مهشــید صانعــى مورگانى 2- آقاى کیوان 
کاویان 3- آقاى على محبى کردى سفلى به خواســته تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند رسمى 
یکدستگاه خودروى سوارى دوو اسپیرو به شــماره انتظامى 593 م 39- ایران 13 به انضمام مطلق 
خسارات قانونى- با توجه به قولنامه عادى مورخ 95/5/21  ارائه شده توسط خواهان که امضاء خوانده 
ردیف ســوم نیز در ذیل آن وجود دارد و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه خودروى 
سوارى دوو اسپیرو به شماره انتظامى 593 م 39- ایران 13 را از خوانده ردیف سوم خریدارى نموده 
که تاکنون نسبت به انتقال سند رســمى آن اقدام ننموده است و اظهارات خوانده ردیف سوم مبنى بر 
تأیید اظهارات خواهان و اعالم اینکه اینجانب نیز طى قولنامه عادى مورخ 88/11/7 خودروى مورد 
ادعا را از خوانده ردیف دوم خریدارى نموده ام و تأیید اظهارات نامبرده توسط خوانده ردیف دوم و اعالم 
اینکه اینجانب نیز طى قولنامه عادى 87/12/14 خودروى موصوف را از خوانده ردیف اول خریدارى 
کرده ام و قرار شد که سند خودروى مورد ادعا را به اینجانب انتقال دهد که تاکنون هیچ گونه اقدامى 
انجام نداده اســت و اینکه خوانده ردیف اول على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و 
الیحه اى نیز ارائه ننموده و پاسخ استعالم انجام شده از معاونت راهور طى نامه شماره 2413/6/39593 
مورخ 95/11/11 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف اول دارد. فلذا شورا با عنایت به جمیع محتویات 
پرونده به استناد به مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنى و 198 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودروى 
سوارى دوو اسپرو مدل 1993 به شماره انتظامى 593 م 39- ایران 13 به نام خواهان صادر و اعالم 
مى نماید و در خصوص مطالبه هزینه دادرسى و هزینه انتقال سند رسمى با استناد به مواد 198 و 519 
قانون آیین دادرسى و 331 قانون مدین از باب تسبیب و قاعده الضرر حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
سوم و فروشنده بالفصل خودرو به نام خواهان) به پرداخت هزینه نقل و انتقال طبق تعرفه دفتر اسناد 
رسمى و 610/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
میگردد و در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه بین نامبرده و خواهان هیچ گونه رابطه حقوقى 
وجود ندارد لذا دعوى متوجه نامبرده نبوده و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار 
رد دعوى صادر میگردد. راي صادره نسبت به خواندگان ردیف هاى دوم و سوم حضورى و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و نسبت به 
خوانده ردیف اول (خانم مهشید صالحى مورگانى) غیابى است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 9290 شــعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/3/1229
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طرح رونق تولید در سال جارى به منظور ارائه تسهیالت 
30 هزار میلیارد تومانــى به 21 هــزار واحد صنعتى و 
معدنى جهت تکمیل طرح هاى نیمه تمام، بازســازى و 

به روزرسانى و نیز رونق واحدهاى تولیدى کلید خورد.
طرح رونق تولید براســاس برنامه ابالغــى معاون اول 
رئیس جمهور در سال 1396 آغاز شده است و در همین 
راستا بانک مرکزى به منظور طرح رونق تولید، نوسازى 
و بازســازى واحدهاى صنعتى و نیز تکمیل طرح هاى 
نیمه تمام ابالغیه اى را بــه کلیه بانک هاى عامل صادر 

کرده است.
برهمین اساس کلیه واحدهاى صنعتى و معدنى همانند 

ســال گذشــته امکان ورود و ثبت نام جهــت دریافت 
تسهیالت را دارند و مى توانند با مراجعه به کارگروه هاى 
تسهیالت اســتانى امور مربوط به دریافت تسهیالت را 
طى کند.براساس ابالغیه بانک مرکزى 30 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت جهت ارائه  به 21 هزار واحد صنعتى و 
معدنى پیش بینى شده اســت که در این راستا ده هزار 
میلیارد تومان جهت رونق ده هزار واحد صنعتى، ده هزار 
میلیارد تومان جهت تکمیل طرح هاى نیمه تمام شش 
هزار واحد صنعتى و نیز ده هزار میلیارد تومان دیگر جهت 
نوسازى، بازسازى و به روزرسانى پنج هزار واحد صنعتى 

اختصاص یافته است.

نایب رئیس اتاق اصناف کشــور اظهارداشــت: اگرچه 
صنوف مختلف با افزایش 8 درصدى مالیات در ســال 
جارى مخالف بوده اند اما به هر حــال اکنون مکلف به 

پرداخت این رقم شده اند. 
ابراهیم درستى عنوان کرد: اصناف بر این نکته تأکید دارند 
که اگر قرار بر پرداخت مالیات است و الزم است مالیات 
مشاغل پرداخت شود، ما طبق قانون عمل خواهیم کرد اما 
شاید بد نباشد سازمان امور مالیاتى براى دریافت مالیات 
به سراغ منابع جدید هم برود. به هر صورت اصناف طى 
سال هاى گذشته همواره مالیات خود را پرداخت کرده اند 
اما هنوز افرادى هستند که فرار مالیاتى دارند.وى ادامه داد: 

پس از بررسى هاى فراوان به این نقطه نظر رسیدیم که 
اصنافى که درآمد آنها تا سقف یک میلیارد تومان در سال 
مى شود در گروه سوم قرار بگیرند و براى آنها این امکان 
مهیا باشد که بتوانند با 8 درصد افزایش مالیات اقساط خود 

را د ر چهار نوبت پرداخت کنند.
وى ادامه داد: گروه دوم نیــز افرادى را در برمى گیرد که 
مبلغى بین یک تا سه میلیارد تومان درآمد داشته باشند. 
گروه اول نیز بــه افرادى که باالى ســه میلیارد تومان 
فروش دارند مربوط مى شــوند و این افراد ملزم هستند 
براى پرداخت مالیات اظهارنامه  مربوطه را تکمیل کرده 

و تحویل دهند.

اعتراض اصناف به 
افزایش 8 درصدى مالیات

طرح رونق تولید 96 
کلید خورد

ترمز صادرات سنگ آهن 
ایران کشیده شد

لملـل انجمـن تولیدکننـدگان  رئیـس امـور بیـن ا
و صادرکننـدگان سـنگ آهـن ایـران گفـت: افزایش 
هزینـه هـاى حمـل دریایـى و تخفیف شـرکت هاى 
فورتسکیو و هند براى سنگ آهن با عیار زیر 58 سبب 

شده ترمز صادرات سنگ آهن ایران کشیده شود.
کیـوان جعفـرى طهرانـى اظهـار داشـت: بـا وجودى 
که در حـال حاضر قیمـت شـاخص IODEX پالتس 
62درصد در حدود 55 دالر مى باشد، وضعیت صادرات 
سـنگ آهن ایران براى عیارهاى زیر 58 درصد بسـیار 
بدتـر از زمانى اسـت که در سـال 2014 قیمت سـنگ 
آهن زیـر 40 دالر بـود.وى افزود: شـاهد هسـتیم که 
شرکت فورتسـکیو از 15اردیبهشـت 96 ، تخفیف 25 
درصدى را براى سنگ آهن Blend Fines با عیار آهن 
58/3درصد و تخفیف 30 درصدى را براى سنگ آهن
 Super Special Fines با عیـار 56/7 درصد اعمال 

کرده و این تحقیقات ادامه دارد.
جعفـرى طهرانى اظهار داشـت: هندوسـتان نیز جهت 
رقابت با فورتسـکیو براى کلیه سـنگ آهن هاى عیار 
کمتر از 58 درصد خود مقدار 43 درصد  تخفیف اعمال 
کرده است. رئیس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان سـنگ آهـن ایران خاطرنشـان کرد: 
نتیجـه کلیـه ایـن تخفیف هـا کاهـش شـدید قیمت

سـنگ آهن زیر عیار 58 درصد اسـت به طورى که در 
حال حاضر فاصله قیمت سنگ آهن 58درصد  با آلومینا 

4 به باال، فقط 2/4 است. 

ویترین
بار دیگر خودروســازان بر شــیپور افزایش قیمت خودرو
دمیده اند اما شــوراى رقابــت از این درخواســت اظهار 
بى اطالعى کرده؛ درخواســتى که به اعتقاد بســیارى از 

کارشناسان منطقى نیست.
ماجراى افزایش قیمت خودرو براى افزایش قیمت با آغاز هر 
سال جدید،آغاز و معموًال در اردیبهشت و خرداد ماه مطرح 
مى شود، موضوعى که به داستانى تکرارى براى کنترل بازار 
تبدیل شده است و اکنون نیز دوباره شاهد به راه افتادن این 
موج هستیم.این روزها نیز موج اظهارات صاحبان برخى 
شرکت هاى خودروسازى داخلى و دمیدن در شیپور «قیمت 
خودرو پایین است، هزینه ها افزایش یافته، قیمت خودرو 
باید افزایش یابد»، بار دیگر اوج گرفته است؛ البته شوراى 
رقابت به عنوان نهاد تصمیم گیرنده افزایش قیمت خودرو 
از درخواست خودروسازان اظهار بى اطالعى کرده است و 
اظهار داشته که درخواستى براى افزایش قیمت خودرو به 

شورا ارسال نشده است. 
موضوع به همینجا محدود نمى شود، چراکه خودروسازان 
مقصود دیگرى از این درخواســت ها دارند و این مقصود 
آزادسازى قیمتگذارى خودرو است.آزادسازى قیمت خودرو 
سال ها محل مناقشــه بین خودروسازان و شوراى رقابت 
است و خودروسازان همیشه خواستار تعیین قیمت خودرو 

در بازار آزاد بوده اند.
***

در همین رابطه حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اسالمى با اشــاره به اینکه هرساله در 
خردادماه، خودروسازان بحث افزایش قیمت خودرو را زنده 
مى کنند، معتقد اســت تا زمانى که وضعیت خودروسازى 
کشور شبه انحصارى بوده شیوه قیمتگذارى در خودروسازى 
توسط شــوراى رقابت با درنظر گرفتن چند مؤلفه همانند 
ضریب تورم، ضریب کیفیت و قیمت تمام شده خودرو با 

حاشیه سود تعیین مى شود.
وى حضور شوراى رقابت در میدان را در شرایط انحصارى 
ضرورى دانست و افزود: البته خودروسازها باید دوره انتقال 
را طى کنند و از وضعیت شــبه انحصارى خارج شــوند و 

کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش رقابت پذیر شود.
***

این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــوراى 
اسالمى، معتقد است نهایتاً ظرف چند سال آینده مى توان 
تعرفه هاى باال را حفظ کرد و باالخره باید بازار رقابتى ایجاد 
شود، چرا که در شــرایط بازار رقابتى واقعى مردم تصمیم 
مى گیرند که از بین خودروهــاى وارداتى و خودروهاى با 

کیفیت و قیمت مناسب داخلى کدام یک را انتخاب کنند.

به گفته وى، دوران انتقال در صنعت خودرو از انحصارى 
به خصوصى بیش از ده سال به طول انجامیده و تاکنون از 

شرایط شبه انحصارى خارج نشده است.
فوالدگر گفت: قیمت خودرو را باید کیفیت خودرو و بازار 
رقابتى تعیین کند، کــه این امر با اصالح ســاختار فنى، 

مدیریتى، اقتصادى و مالى امکانپذیر است.

 دوئل مجدد شوراى رقابت و خودروسازان براى افزایش قیمت

 چه کسى پیروز مى شود؟
رکود بازار خودرو و تغییر 
شغل برخى نمایشگاه داران

رکود بازار خودرو باعث تغییر شغل برخى نمایشگاه داران 
شده است، به طورى که تعدادى از نمایشگاه هاى فروش 

خودرو به اغذیه فروشى تبدیل شده اند.
در کنار رکود بازارهاى اقتصادى کشور، بازار خودرو نیز 
همچنان با رکود روبه رو اســت و در این میان، دریافت 
مالیات از فعاالن این بازار باعث شده تا ادامه کار براى 
برخى از نمایشگاه داران به صرفه نباشد و در نتیجه شغل 

خود را تغییر داده اند. 
بر این اساس، تعدادى از نمایشگاه هاى فروش خودرو 
جاى خود را به مغازه فروش مواد غذایى، فروش میوه و یا 

پیتزافروشى داده اند. 
علیرضا پورحسنى یکى از فعاالن بازار خودرو در این مورد 
مى گوید: «بازار خودرو راکد است و عالوه بر این، به دلیل 
برخى پرداخت هاى اجبارى، هزینه نمایشگاه دارى باال 
رفته است.» وى توضیح مى دهد: «فعاالن بازار خودرو 
مجبورند عالوه بر پرداخت مالیات مشاغل، مالیات بر 
ارزش افزوده را نیز بپردازند و این در حالى است که مالیات 
بر ارزش افزوده خودرو در زمانى که خودرو توسط کارخانه 

به فروش مى رسد، محاسبه مى شود.» 
وى تصریــح مى کنــد: «در این وضعیت مســئوالن 
مى گویند که نمایشگاه داران باید بابت حق کمیسیون 

فروش خودرو هم مالیات بپردازند.»
پورحسنى با بیان اینکه نمایشگاه داران باید هزینه بیمه 
کارکنان خود را نیز پرداخت کنند، مى گوید: «اگر بخواهیم 
از مردم بابت فروش ماشین صفر حق کمیسیون بگیریم، 
میزان تقاضا براى خرید خودرو در چنین واحدهایى پایین 
خواهد آمد و به همین دلیل نمایشگاه داران براى انجام 

معامله در رقابت شدید هستند.» 

ابالغ راى
کالسه پرونده: 855/95 شماره دادنامه: 1099-95/11/12 مرجع رسیدگى: شعبه 31 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: حمید رحمانى نشــانى: اصفهان اتوبان شهید چمران کوى میثم شقایق 
پالك 3 خوانده: ابراهیم عسگرى خواندگان: ابراهیم عسگرى مجهول المکان و مصطفى گرمکى 
و بشــیر گرمکى هر دو به آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن چهارراه نورباران مقابل مجتمع مهرآرا 
خواسته: مطالبه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوى آقاى حمید رحمانى به طرفیت آقایان ابراهیم عسگرى، مصطفى گرمکى و بشیر گرمکى به 
خواسته مطالبه هفتاد میلیون ریال وجه چک به شماره ى 812420  به عهده پست بانک به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رســد که به استناد مواد 
313,310 قانون تجــارت و 522,519,515,198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و دو میلیون و ششصد 
و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه شــراکت تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف (95/7/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 9291 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره دو)/3/1230
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950756 شماره دادنامه: 9609976796300471- 96/2/31 مرجع رسیدگى: شعبه 
33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود بهرامى نشانى: خیابان کاوه چهارراه فاطمى به 
سمت پل چمران فرعى 27 بن بست میتن فر ســمت راست ساختمان دوم طبقه چهارم خواندگان: 
1- محسن فقیهى به نشــانى: اصفهان خیابان مدرس قدیم بعد از چهارراه بابلدشت به طرف شهدا 
پالك 107، 2- حسن قاسمى به نشــانى  مجهول المکان، 3- مجید جعفریان به نشانى اردستان 
مهاباد تعویض روغنى نمایشگاه خودرو، 4- حسین مسکین به نشــانى: اردستان مهاباد نمایشگاه 
خودرو، خواسته: الزام به انتقال سند رسمى اتومبیل پراید به شماره انتظامى 197ق13/ ایران23 به 
انضمام خسارات وارده و هزینه هاى دادرسى مقوم به 3,650,000 تومان، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات 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: 
در خصوص دعوى آقاى محمود بهرامى به طرفیت آقایان 1- محســن فقیهى 2- حسن قاسمى 
3- مجید جعفریان 4- حسین مسکین به خواسته الزام به خواســته به انتقال سند رسمى اتومبیل 
پراید به شماره انتظامى 197ق13/ایران 23 به انضمام خسارات وارده و هزینه هاى دادرسى مقوم 
به 3,650,000 تومان. با عنایت بــه محتویات پرونده و تصویر مبایعه نامــه مورخ 89/2/22 ارائه 
شده توســط خواهان و احراز مدارك مالکیت خودرو مذکور در ید خواهان اعم از بیمه نامه و کارت 
خودرو و اظهارات خواهان در جلســه رســیدگى و اظهارات خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگى و 
اینکه سایر خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده اند و 
پاسخ استعالم انجام شده از راهنمایى و رانندگى به شــماره 1413/6/13197 مورخ 95/8/15 لذا 
شورا با اســتناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 519 و 515 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم آقاى مجید جعفریان به حضور در دفتر اسناد رسمى و 
انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامى 197ق13- ایران 23 به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 1,132,500 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 120,000 ریال بابت هزینه نشــر 
آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و در خصوص ســایر خواندگان با استناد به بند  ماده 
84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى نماید. راى صادره در خصوص خوانده ردیف 
سوم غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد و در خصوص 
سایر خواندگان ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف: 9303 شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره 

دو)/3/1231
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950905 شماره دادنامه: 9609976793200678-96/3/10 مرجع رسیدگى: شعبه 
2 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مونا جانقربان وکیل: نیره کالنتر معتمدى، نشانى: اصفهان 
چهارباغ باال سى و ســه پل روبروى مجتمع کوثر مجتمع باران ط3 واحد 15 خوانده: سعید شریف 
مجهول المکان خواسته: نفقه فرزند و زوجه 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 شــورا: در خصوص دعوى خواهان مونا 
جانقربان با وکالت نیره کالنتر معتمدى بطرفیت سعید شریف آرا بخواسته مطالبه نفقه زوجه و فرزند 
مشترك با توجه به محتویات پرونده و مدارك ابرازى از ناحیه خواهان و اینکه رابطه زوجیت طبق 
سند نکاحیه مضبوط در پروند ه محرز مى باشد و به موجب ماده 1106 ق.م در عقد دائم نفقه زوجه بر 
عهده شوهر مى باشد و همچنین به موجب ماده 1199 ق.م نفقه اوالد بر عهده پدر مى باشد و خوانده 
دلیل و مدرکى مبنى بر پرداخت یا نشوز زوجه ارائه نداده لذا شورا دعوى مطروحه را ثابت دانسته و به 
استناد مواد 1199,1204,1206,1107,1106,1111 ق.م و 519 ق آدم و طبق نظریه کارشناسى 
مضبوط در پرونده که از اعتراض مصون مانده خوانده را بــه پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 94/10/1 
لغایت 96/3/9 جمعًا مبلغ هفت میلیون و هفتصد و هشــتاد هزار و پانصد تومان و بابت نفقه فرزند 
مشترك از تاریخ 95/12/2 به بعد به طور مستمر ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان بانضمام سیصد و 
هشت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و کارشناسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى به 
میزان تقویم پنج میلیون تومان در حق خواهــان محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز قابل واخواهى و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم خانواده مى باشد. 
م الف: 9342 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/3/1232

اجراییه
شماره: 326/95 و 950247  به موجب راي شماره 9509976797201101 تاریخ 95/12/9 حوزه 
42 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن ایزدى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 200,000,000 ریال(دویست میلیون ریال) 
بابت مال الرهانه مورد مطالبه خواهان همزمان با تخلیه عین مستاجره و پرداخت مبلغ دو میلیون و 
پانصد و پنجاه هزار ریال(2,550,000 ریال) هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى تا اجراى کامل حکم 
در حق خواهان اصغر بخشى فرزند عزیزاله شغل آزاد به نشــانى اصفهان سپاهان شهر بلوار نظام 
مجتمع مسکونى بهار7 طبقه همکف واحد آى او و نیم عشر حق االجراء در حق صندوق دولت. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 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: 9249 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره یک)/3/1233
اجراییه

شماره: 2031/94 ش13-95/12/15 به موجب راي شماره 1462 تاریخ 95/8/29 حوزه 13 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه احمد خرمى فرزند عباس به 
نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 30,000,000 ریال بابت اصل خواسته و 
430,000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف(94/7/5) لغایت اجراى حکم در حق محکوم له: صندوق قرض الحسنه 
علیرضا شاکر با مدیریت آقایان: محسن داورى و غالمرضا قنادنیا مع الواسطه با وکالت خانم رقیه 
جابرانصارى با وکالت نورالدین پیغان به نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت 
شرقى نبش چهارراه سعدى همراه با نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 9255 

شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان(مجتمع شماره یک)/3/1234
اجراییه

شماره: 951076 ش5-96/3/24 به موجب راي شماره 9502252 تاریخ 95/12/22 حوزه 5 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمود نصیرى ده سرخى فرزند 
على اصغر شغل: کارمند صنایع فوالد به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد 
و سى و شش میلیون ریال بابت سه فقره چک به شماره 657386/33 و 657387/19 و 657385/47 
به عهده بانک ملت و سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 94/6/25 و 94/9/25 و 94/8/10 تا تاریخ اجراى 
حکم در حق محکوم له فرامرز مرادى فرزند حسینعلى شغل بازنشسته به نشانى اصفهان خیابان جى 
خیابان مهدیه کوچه محمدى پالك 183 بن بست الله صادر و نیم عشر حق االجرا. 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 باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 9265 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره 

دو)/3/1235
اجراییه

شماره: 960/95 ش24- 1396/3/21 به موجب راي شماره تاریخ 96/12/10 حوزه 24 شوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- احمد منصورى 2- مجتبى 
منصورى هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ یکصد و یازده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ 93/9/27 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزى و هزینه نشر آگهى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به نحو تضامنى در حق خواهان: مجید عبداللهیان با وکالت پیام عزیزیان 
به نشانى: اصفهان جى شرقى روبروى ایرانخودرو نمایشگاه اخوان و همچنین نیم عشر اجرا در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 9268 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1236
اجراییه

شــماره: 780/95 ش/18- 1396/3/23 به موجب راي شــماره 9609976794800049 تاریخ 
96/1/20 حوزه هجدهم شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: 
نصرت شریف زاده شغل: آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک (95/4/20) لغایت اجراى حکم در حق خواهان: داود مهرعلى شغل: آزاد به نشانى: 
اصفهان- خ نیکبخت شرقى- ساختمان سعادت آباد- طبقه اول- واحد 1 نیم عشر دولتى (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، صریحًا اعالم نماید. م الف: 9272 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/1237

ابالغ راي
شماره پرونده: 876/95 ش 4 ح شــماره دادنامه: 57 تاریخ رسیدگى: 96/2/18 مرجع رسیدگى: 
شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: محمدرضا فضیلتى- اتوبان ذوب اهن 
کرسکان زنجیر لودر موسوى، خوانده: سمیه روح الهیورنوسفادرانى فرزند حسن- شهرك صنعتى 
محموداباد خ 38، خواسته: مطالبه مبلغ 31/000/000 ریال به اســتناد یک فقره چک به شماره 
345769/مورخه 95/4/31 عهده بانک سپه با احتساب خســارات و هزینه دادرسى. گردشکار: 
خواهان دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان 
ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم 
و بشــرح زیر مبادرت به صــدور راي مینماید: راي قاضى شــورا: در خصــوص دعوى خواهان 
محمدرضا فضیلتى- اتوبان ذوب اهن کرســکان زنجیر لودر موســوى- بطرفیت خوانده سمیه 
روح الهى ورنوسفادرانى فرزند حسن- شهرك صنعتى محموداباد خ 38- به خواسته مطالبه مبلغ 
31/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شــماره 345769/مورخه 95/4/31 عهده بانک 
سپه با احتساب خسارات و هزینه دادرســى خواهان به ســتناد یک فقره چک که از ناحیه بانک 
برگشت شده مطالبه مبلغ 31/000/000 ریال را تقدیم نموده نظر به این که على رغم ابالغ قانونى 
و ضمائم آن (دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک) و 
اینکه خوانده صادرکننده چک بوده و در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان ایراد 
و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شــورا اقامه نکرده اســت که همگى حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده 
با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با اســتصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را 
بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519- 522 و 515 قانون آیین دادرسى 
مدنی و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب ســال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در خصوص خســارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک 
لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
حقوقى شاهین شهر میباشد. طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1315
احضار

نظر به اینکه در پرونــده کالســه 950576 متهم: 1- مریم شــبانیان بروجنــى فرزند محمد 
على 2- علــى اکبر ارضــى فیض آبادى فرزند حســن بــه اتهــام مزاحمت تلفنــى موضوع 
شــکایت على رضائى فرزند فرهاد مجهــول المکان اعالم گردیده اســت لــذا در اجراى ماده 
344  قانون آئین دادرســى کیفــرى مراتب یک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
درج و آگهــى و بدینوســیله بــه نامبــرده ابالغ مــى گــردد در تاریــخ 96/4/31 ســاعت 
10 صبح جهت رســیدگى به اتهام خــود در دادگاه انقــالب فالورجان حاضــر و از خود دفاع 
نمایــد در صورت عــدم حضور یــا عدم ارســال الیحــه دفاعیه و عــدم معرفــى وکیل خود 
آگهى فوق بــه منزله ابالغ محســوب و مبــادرت به اتخــاذ تصمیم خواهد شــد. م الف: 247 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو فالورجان/3/1317
مزایده

آگهى مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
940443 موضوع علیه محمدرضا لیموچى و له فیروز بزرگمهر در تاریخ 96/4/25 به منظور فروش 
زمین کشاورزى به میزان 16/22 صدم سهم مشــاع از 56/404 سهم عرصه و اعیانى متن سهم 
1/622 سهم مشاع از 33048 سهم از 3 پنجم از 6 دانگ داراى سند مالکیت اصلى به شماره چاپى 
645959 و مساحت حدود 1424/25 مترمربع از پالك 1164 فرعى از 430 بخش 9 ثبت اصفهان 
ملکى آقاى محمدرضا لیموچى واقع در مینادشت اراضى مزروعى مینادشت که داراى سابقه ثبتى 
به شماره 645959 مى باشد و ملک مذکور مشــاع مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 
10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید 
ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 284,850,000 ریال ارزیابى 
شده است. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را همراه داشته باشند. م الف: 249  

اجراى احکام حقوقى فالورجان/3/1318
اجراییه

شــماره: 623/93 ش ح 2- 1396/3/6 به موجب راي شــماره 831 تاریخ 93/8/29 حوزه دوم 
شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدعلى حشمت 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 190/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
84/11/5 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال 
به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشــخصات محکوم له: محمدرضا ایزدى با وکالت آقاى على 
مؤمن و بهناز منتظرى به نشانى: نجف آباد- بازار- پاساژ کیان. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 9391 شــعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شــماره 

یک)/3/1321

مزایده
آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى) شماره آگهى: 139603902141000013 تاریخ آگهى 
:96/3/27 شماره پرونده : 9204002004000310 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 9300021 
تمامت ششــدانگ پالك 406/28204 در بخش 16 ثبت اصفهان در ص 223 دفتر 706 ذیل ثبت 
159742 به شــماره چاپى 136355 الف 90 بنام مهرداد شهابى ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت 
دارد و حدود و مشخصات آن بدین شرح است: به مســاحت 86/31 متر مربع واقع در سمت شمالى 
طبقه سوم که 2/33 متر مربع آن بالکن است بانضمام انبارى قطعه 3 به مساحت 2/05 متر مربع در 
طبقه واقع در طبقه پنجم بانضمام پارکینگ قطعه 5 به مساحت 12 متر مربع. واقع در طبقه همکف 
با قدرالسهم از عرصه و مشعاعات و مشــترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن 
شماال در سه قســمت به طول هاى 4/06 متر و 1/94متر و 4 متر اول دیوار و پنجره ایست دوم نیم 
دیوار جلوى بالکن سوم دیوار و پنجره است اول تا ســوم به فضاى معبر، شرقا در دو قسمت به طول 
هاى 0/94 متر و 7/64 متر اول دیواریست پیشرفتگى، دوم دیواریســت اول به فضاى معبر دوم به 
فضاى ملک مجاور شــماره 473 فرعى جنوبا در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقى است قسمت 
چهارم آن غربى اســت، به طول هاى 4/46 متر و 0/82 متر و 1/70 متر و 0/57 متر و 3/84 متر اول 
درب و دیواریست دوم و سوم دیواریســت چهارم و پنجم دیواریست مشترك است اول تا سوم به راه 
پله و آسانسور مشاعى چهارم و پنجم به آپارتمانها قطعه 6 شماره 28205 فرعى غربا در شش قسمت 
که قسمت دوم آن شمالى قسمت چهارم آن جنوبى است به طول 3/30 متر و 0/92 متر و 1/46 متر 
و 0/92 متر و 3/13 متر و 0/94متر اول دیواریســت دوم و ســوم دیوار پنجره ایست چهارم و پنجم 
دیواریست ششم دیواریست پیشرفتگى اول به فضاى ملک مجاور شماره (25976 و 10861) فرعى. 
دوم تا چهارم به نورگیر مشاعى، پنجم به فضاى ملک مجاور شماره 25976 و 10861 فرعى ششم 
به فضاى معبر که در داخل آن کانال کولر به مساحت 0/5 متر در دوقسمت قرار دارد حقوق ارتفاقى 
ملک له و علیه طبق قانون تملک آپارتمان هاست. طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى به نشانى 
: خیابان مخابرات کوچه 12 غربى پالك 32 ششدانگ آپارتمان مذکور به مساحت 86/31 متر مربع 
اعیانى در سمت شمالى طبقه سوم بانضمام پارکینگ قطعه 5 به مساحت 12 متر مربع واقع در طبقه 
همکف و انبارى قطعه 3 به مســاحت 2/05 متر مربع واقع در طبقه پنجم نوع ساخت آجر و سیمان 
و تیرچه و بلوك  و آپارتمان و کف ســرامیک کابینت ام دى اف سیستم گرمایش و سرمایش پکیچ 
و کولر آبى امتیاز آب و برق و تلفن و گاز و فاضالب با نماى آجر بــا توجه به موقعیت محل و در نظر 
گرفتن موارد فوق بالغ بر 1/294/000/000 ریال ارزیابى و باستحضار میرسد ، که طبق سند رهنى 
شماره 175161-88/12/20 دفتر اسناد رسمى 26 شاهین شهردر رهن بانک مسکن شعبه مرکزى 
شاهین شهر میباشد بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه میباشد که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
1396/04/19 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده 
گذارده میشود مزایده از مبلغ 1294000000 ریال ( یک میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون ریال) 
شروع و به هر کسى خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
میگردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1396/03/30 درج 
و منتشــر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. توضیحا جهت شرکت 
در جلســه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایــده طى فیش مخصوص اداره اجــرا به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائــه کارت شناســایى معتبر الزامى اســت ضمنــا برنده مزایــده بایــد کل مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت و اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 640- سلطانیان- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/3/1334
حصر وراثت

حسین ارجمند داراي شناسنامه شماره 1184 به شرح دادخواســت به کالسه 119/96 از این شورا 
درخواســت گوداهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمــود رضا ارجمند 
بشناســنامه 2660 در تاریخ 96/2/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهرا صلوتى فرزند حســن ش.ش 17670 ت.ت  1336 صادره از 
اصفهان(همسر متوفى) 2- حســین ارجمند فرزند محمود رضا ش.ش 1184 ت.ت 1358 صادره 
از تهران(پسر متوفى) 3- محســن ارجمند فرزند محمودرضا ش.ش 5961 ت.ت 1362 صادره از 
تهران(پســر متوفى) 4- فاطمه لوافى برزکى فرزند على ش.ش 84 ت.ت 1316 صادره از کاشان 
(مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 291 

توانگر رئیس شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف لنجان/3/1373
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیات/هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت و اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000361 مورخ 1396/03/27 خانم نصرت خورسندى 
کوهانستانى به شماره شناســنامه 928 کدملى 1283397641 صادره از اصفهان فرزند نعمت اله بر 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 73/98 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1065- اصلى واقع 

در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/04/13 

م الف: 9652 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/3/1376



خداوند بندگانش را با نماز و زکات و تالش در روزه دارى، حفظ 
کرده است تا اعضا و جوارحشان آرام و دیدگانشان خاشع و جان 
و روانشان فروتن و دل هایشان متواضع باشد. کبر و خودپسندى 
از آنان رخت بربندد چرا که در سجده بهترین جاى صورت را به 
خاك مالیدن، فروتنى آورد و گــذاردن اعضاء پرارزش بدن بر 

موال على (ع)زمین، اظهار کوچکى کردن است. 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان:
نًّا بُِسنَِّه  اَللّـــُهمَّ اْجَعْلنى فیِه ُمِحبًَّا ِالَْولِیآئَِک، َوُمعاِدیًا ِالَْعدآئَِک، ُمْســتَ

خاتَِم اَْنبِیآئَِک، یا عاِصَم ُقُلوِب النَّبِیّیَن.
خدایــا قــرارم ده در این ماه دوســتدار دوســتانت و دشــمن دارنده 
دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیمبرانت اى نگهدارنده دل هاى 

پیمبران.

   آگهى مناقصه عمومى    آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول 

مبلغ برآورد (ریال)مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه

96 -2 -93
انجام سیستم هوادهى عمقى و تأمین کاال و 

تجهیزات مورد نیاز فاز 3 تصفیه خانه فاضالب 
جنوب اصفهان 

556/535/43711/130/708/740جارى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه موضوع ذیل را مطابق جدول زیر از پیمانکار 
ذیصالح انجام دهد.  

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه پیمانکار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/04/10
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/04/11

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: 36680030- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شماره تلفن: 36680030- 031 نام روزنامه: نصف جهان 

تاریخ انتشار: 1396/03/30

«آگهى مزایده»«آگهى مزایده»
«فروش اقالم ضایعاتى و خودرو»

شرکت سیمان سپاهان (سهامى عام) در نظر دارد تعداد 25 ردیف از اقالم مازاد و ضایعاتى و تعداد 33 دستگاه انواع خودرو سبک و تعداد 4 دستگاه بلدوزر (D9) مازاد 
و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت بازدید و دریافت اوراق مشارکت در مزایده و ارائه قیمت حداکثر ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ 1396/3/29 لغایت 1396/4/8 از ساعت 7 لغایت 12 روزهاى شنبه تا چهارشنبه به محل شرکت سیمان سپاهان واقع در کیلومتر 24  اتوبان ذوب آهن، جاده 

اختصاصى سیمان سپاهان، واحد قراردادها و سفارشات داخلى مراجعه نمایند. 
ضمناً جهت اطالعات بیشتر به آدرس سایت شرکت سیمان سپاهان به نشانى: http//sepahancement.ir مراجعه فرمایید. 

«پرونده: 6080- 6089-د»

بازرگانى شرکت سیمان سپاهان  بازرگانى شرکت سیمان سپاهان  

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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سپاهان همچنان نیازمند بازیکن است
 فواید خاص هلو براى سالمتى مردان فواید خاص هلو براى سالمتى مردان
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قهرمان هایمان

 کوتوله شده اند 

تلویزیون نیاز به 
خانه تکانى دارد

این 6 تنظیم را در ویندوز 10 اعمال کنید

مدیر عامل شرکت سیمان سپاهان 
در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه مطرح نمود:

رویکرد زیست محیطى 
سیمان سپاهان یک روند پایدار و 

تثبیت شده است
 مدیر عامل شرکت سیمان سپاهان در جمع اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت 
هفته محیط زیست با بیان اینکه سیمان سپاهان سومین کارخانه بزرگ کشور 
است ، اظهار داشت : سیمان سپاهان توانسته است گام هاى  بزرگ و موثرى در 
زمینه حفظ محیط زیست و توسعه پایدار بردارد. مهندس محمد اسعدى با اشاره 
به اینکه کشــورمان با ظرفیت تولید 80 میلیون تن سیمان در سال، چهارمین 
کشور تولید کننده این محصول استراتژیک در جهان است،افزود : صنعت سیمان 
صنعتى انرژى بر بوده و اگر این گونه صنایع نســبت به مســائل محیط زیست 

پیرامون خود بى تفاوت باشند محیط زیست را با چالش روبرو خواهند نمود . 

وى در ادامه خاطر نشــان کرد 
شرکت سیمان سپاهان ظرف 
چند ســال گذشــته اقدامات 
بســیار مهم و تاثیر گذارى را 
در حوزه محیط زیســت انجام 
داده و توانســته اســت خود را 
به عنوان صنعتــى پویا دراین 
زمینــه  معرفى نمایــد. مدیر 
عامل شرکت سیمان سپاهان 
با اشــاره به وضعیت ســیمان 
کشورمان،گفت : در حال حاضر 
بالغ بــر 72 کارخانه و 96 کوره 
فعال در صنعت داریم. اسعدى 
با اشــاره به اقدامات بزرگ زیست محیطى در شرکت ســیمان سپاهان، افزود 

: این شــرکت جزء صنایع پیشرو و دوستدار محیط زیســت میباشد و خروجى
 دودکش هاى این شرکت بســیار پایین تر از اســتاندارد هاى سازمان محیط 
زیست است. وى در ادامه یاد آور گردید استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست 
100 میلیگرم بر متر مکعب است این در حالى است که خروجى فیلترهاى این 
شرکت پایین تر از 40 میلیگرم بر مترمکعب مى باشد.وى تصریح کرد خروجى 
فیلتر هاى این شرکت به صورت آنالین توسط سازمان حفاظت از محیط زیست 

پایش مى شود.     

تولید محصول جدید شــرکت سیمان ســپاهان (سپا سبز) 
بارویکرد زیست محیطى                   

 مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان با اشاره به تولید سیمان سرباره اى به عنوان 
ویژگى منحصر به فرد این شرکت، افزود: هر میزان که سرباره در تولید سیمان 
استفاده گردد عالوه بر افزایش مقاومت بتن و سازه ها، گاز گلخانه اى کمترى 
تولید مى شــود و طبیعت نیز کمتر تخریب مى گردد. وى با اشاره به اینکه این 
شرکت با سه خط تولید با برترین تکنولوژى روز دنیا،6 آسیاب سیمان،14سیلوى 
ســیمان 12 خط بارگیرى کیســه اى و 10خط بارگیرى فلــه در حال فعالیت 
مى باشد ،اظهار داشتند : سیمان سپاهان با استفاده حداکثرى از سرباره شرکت 
ذوب آهن ، در عین حفظ و ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدى ، توانســته است 
با خرید فن آورى روز دنیــا و بومى کردن این تکنولوژى بــا هزینه اى بالغ بر 
400میلیارد ریال سیمان جدیدى با عنوان سپا ســبز را تولید و روانه بازار نماید 
که عالوه بر داشــتن استحکام و دوام بیشتر نسبت به ســیمان هاى معمولى ، 
رویکردى کامال زیست محیطى داشته و در کاهش مصرف انرژى،سوخت هاى 
فسیلى و نهایتا کاهش گازهاى گلخانه اى بسیار مثمر ثمر بوده است. اسعدى با 

بیان اینکه آزمایشگاه این شرکت به وسایل روز دنیا مانند دستگاه هاى ایکس 
رى و میکروسکوپ پالریزه مجهز است تصریح کرد، شرکت سیمان سپاهان 
به دو موضوع کیفیت و محیط زیســت به عنوان یک مقوله اعتقادى نگریسته 
و همواره کوشــیده اســت تا با تولید و تحویل محصوالتى با کیفیت مطلوب 
و حفظ حقوق شــهروندان 
همجوار نیازهاى مشتریان 
و ذینفعــان اجتماعــى را 

برآورده سازد. 

ى  گفتگــو
تخصصى بــا رئیس 
HSE  شرکت سیمان 
ســپاهان پیرامــون 
مسائل زیست محیطى
رئیــس HSE شــرکت 
سیمان سپاهان در حاشیه 
نشســت خبرى،اقدامات 
این شرکت را در حوزه محیط زیست منحصر به فرد و بى نظیر خواند. مهندس 
محسن امینى ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست و تقدیرو تشکر از زحمات 
همکاران حفاظت محیط زیست اســتان ومنطقه مبارکه عملکرد مطلوب این 
عزیزان را خاطر نشــان کرد و افزود: مساله محیط زیســت در شرکت سیمان 
ســپاهان علیرغم وجود چالش هاي عدیده طى ســالهاى گذشــته که ناشى 
از تنش هاى اقتصادى  تحمیل شــده بــه این مجموعه صنعتى بوده اســت 

با عنایــت به تعهدات اخالقــی و قانونی وبــا رویکرد تحقق اهــداف اقتصاد 
مقاومتــى همچنان ازاولویــت هاى مدیریــت این مجموعه بــوده و خواهد

 بود .

هزینه کردن براي فعالیت هاي زیست محیطی نوعی سرمایه 
گذاري است

رئیس HSE شرکت سیمان سپاهان با اشــاره به اقدامات زیست محیطى صورت 
گرفته بخصوص در زمینه بهره مندى از پیشــرفته ترین تجهیزات غبارگیر  در این 
شرکت اظهار داشت: عزم و دغدغه مدیریت شــرکت سیمان سپاهان درخصوص 
پاسداشت سالمت محیط زیســت  و احترام به حقوق زیست محیطی  کلیه ذینفعان 
اجتماعى در کنار تولید با کیفیت ، تمام تالشگران عرصه محیط زیست به خصوص 
در امر کنترل آلودگی هوا را بر آن داشته  تا روزبروز بر اساس رسالت سازمان و برنامه 
هاي اســتراتژیک خود ، توان مجموعه را مصروف به بهبود هرچه بیشــتروضعیت 
گردانند . وى با تاکید براینکه هزینه کردن پیرامون مســائل محیط زیســت نوعى 
سرمایه گذارى است ابراز داشت در خروجى فیلترهاى این شرکت چهار میلیون متر 
مکعب در ساعت گاز پایش مى شود وى در ادامه نسبت به تشریح فعالیت هاى زیست 
محیطى این شرکت در سه حوزه آب ، خاك و هوا پرداخت. مهندس امینى در پایان 
از انجام و تعریف چندین پروژه بزرگ زیست محیطى در هر سه خط تولید و مدیریت 
مصرف انرژى و همچنین حفظ و افزایش 720 هکتار فضاى ســبز پیرامون شرکت 
خبر داد و خاطر نشان کرد درسالى که مزین به شعار اقتصاد مقاومتى تولید و اشتغال  
مى باشد مفتخریم که گرامیداشت موازین زیست محیطى را در هفته محیط زیست 
با گام هاى عملى و اجراى پروژه هاى مد نظر در تحقق شــعار هاى زیست محیطى

 پشت سر میگذاریم.
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بعد از سپاهان حاال 
نوبت ذوب آهن است
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مهراب قاســم خانى با انتشار این عکس در 
اینستاگرامش نوشــت: «عکس لو رفته از 
نویسنده معلوم الحال م.ق. ملقب به قاسم، 
با چهره مبدل در پشــت صحنه مجموعه... 
پ.ن: من ســر کار یه همچین آدم جدى و 

خشنى هستم.»

نویسنده 
معلوم الحال «م.ق»

امیرجعفرى بازیگرســینما، تلویزیون و 
تئاتر با انتشار این عکس در اینستاگرامش 
نوشت: «آخرین قرآن را بر سر گذاشتى و 
رفتى، روحت شاد مامان بزرگ چه با عزت 

رفتى و چه سعادتى در چه شبى.»

حسن فتحى، کارگردان سریال «شهرزاد» 
به مناسبت همزمانى شــروع فصل دوم 
این سریال با چهلمین سالگرد دکتر على 
شریعتى، سهم خود در تولید این مجموعه 

را به وى تقدیم کرد.
فتحى در صفحه شــخصى اینســتاگرم 

خود نوشت:
«قهرمانان زندگى هر یک از ما، اغلبشان 
در مقطع خاصى از زیستن ما الهام بخش 
ما بوده اند و پى عبور ما از آن مقطع، دیگر 
آن جلوه و جذابیت قبلى را نداشته اند؛ اما 
براى شخص من در میان تمام قهرمانان 
زندگیم، یک قهرمان همــاره محبوب و 
ماندگار وجود دارد که تولد فکرى و معنوى 
و اخالقى و هنرى خود را بیش از هر کسى، 
مدیون اندیشــه و افکار متعالى او هستم. 
اکنون که چهلمین ســالگرد عروج این 
بزرگمرد عرصــه فرهنگ و اندیشــه با 
شروع پخش فصل دوم سریال "شهرزاد" 
همزمان شده است، مایلم در مقام سازنده 
این اثر، سهم خود را تقدیم کنم به نام و یاد 

و روح بزرگ دکتر على شریعتى.»

امیر جعفرى 
عزادار شد

دکترعلى شریعتى  

صدیقــه کیانفر، بازیگــر و گوینده رادیو کــه به دلیل 
خونریزى معده در بیمارستان شرکت نفت بسترى شده 

بود، حالش خوب است.
کیانفر در گفتگویى درباره وضعیت سالمتى خود گفت: 
روز چهارشــنبه تا جمعه معده ام خونریزى داشت و به 
همین دلیل به بیمارستان آمدم. بعد از بررسى هاى الزم 

متوجه شدم مشکل جدى وجود ندارد.
او ادامه داد: یک هفته اســت که در بیمارستان بسترى 
هستم به امید خدا اگر پزشــکان اجازه دهند، به زودى 

به خانه مى روم.
کیانفر درباره هزینه هاى درمانش گفت: من بازنشسته 
شرکت نفت هستم به همین دلیل در بیمارستان شرکت 
نفت به طور رایگان بسترى شدم و مشکل مالى نداشتم.

او درباره فعالیت هاى هنرى اخیر خــود گفت: قرار بود 
طى روزهاى گذشــته تا چهارشــنبه این هفته در یک 

برنامه رادیویى با آقاى ایوب آقاخانى و خانم آشا محرابى 
همکارى کنم اما متأسفانه در بیمارستان بسترى شدم.

او ضمن تشکر از کسانى که با او تماس گرفتند تا حالش 
را جویا شوند، بیان کرد: بسیارى از اهالى رسانه و دوستانم 

که شاید مدت ها از آنها خبر نداشتم با من تماس گرفتند 
و جویاى حالم شدند و این براى من بهترین اتفاق است. 
من به کسى اطالع ندادم که بیمار شدم به همین دلیل 

از کسى انتظار ندارم.

هفته گذشته بود که محسن ســرخو از اعضاى شوراى 
شهر از استخدام فرزند یک هنرپیشه معروف در متروى 

تهران خبر داد. 
متعاقب اظهارات ســرخو گزارش چند ماه قبل یکى از 
سایت هاى خبرى که درباره استخدام بهروز پرستویى 
آقازاده پرســتویى به عنوان رئیس یکى از ادارات روابط 
عمومى مترو اطالع رســانى کرده و این مسئله را ناشى 
از ارتباطات پرستویى و شــهردار دانسته بود، در فضاى 

رسانه اى بازنشر شد.
انتشار گفته هاى سرخو و بازنشر این گزارش موجب شده 
که پرستویى در پیامى با تأیید مسئولیت فرزندش در مترو 
از این بگوید که هیچ نقشى در استخدام وى نداشته است.

پرستویى نوشته است: «دوست عزیزى که این پست رو 
گذاشتید که پسر من در مترو کار مى کنه وبخاطر ارتباط 
بنده و آقاى قالیباف بوده. براتون متأســفم که ندانسته 

قضاوت کردید؛ من هیچ نقشــى در استخدام پسرم در 
مترو نداشــته ام. پسر بنده خودش اســتخدام شده و نه 
کالهبرداره و نه اختالس کرده ونه حق کسى رو خورده و 

نه جاى کسى رو غصب کرده.»

قهرمان هایمان کوتوله شده اند 
مصطفى زمانى به بهانه اکران فیلم «تیک آف» گفتگویى با روزنامه اعتماد داشته است که در بخش هایى از آن بحث به سریال «شهرزاد» نیز 

کشیده شده و این  بازیگر به نکات تازه اى درباره این مجموعه اشاره کرده است.
مصطفى زمانى که بعد از بازى در «یوسف پیامبر(ع)» شــرایط خاصى را در انتخاب نقش ها تجربه کرده است، «شهرزاد» را نقطه عطفى در 
کارنامه اش مى داند اما برخالف رفتار اغلب بازیگران که بعد از موفقیت یک اثر، بیشتر به دفاع از آن مى پردازند از «بت» شدن «شهرزاد» انتقاد 
کرده و ظاهراً آن را در خور این میزان از توجه نمى داند:  «همین "شهرزاد" را ببینید. ما احساس کردیم محصول خوبى در این سریال ارائه دادیم، 
کارى که جامعه هم از آن استقبال کرد. اما جامعه یک  دفعه ما را بت کرد. کارى ندارم بقیه آدم ها با این میزان استقبال و فالوئر چه کردند اما من 
همه را یک  باره کنار گذاشتم چون خودت باید بدانى این کار آنقدرى نیست که از آن بت فرهنگى بسازند. این سریال هرچه هست براى دوره 
خودمان است. یک جمله اى مى خواهم نقل قول کنم از یکى از دوستانم که شاید چندان خوشایند نباشد، او مى گفت قهرمان هاى ما خیلى کوتوله 

شدند. یعنى ما قهرمان هایى از جنس آدم هاى معمولى مى خواهیم و این تضاد به نظرم واقعاً عجیب است.»
البته در ادامه این گفتگو مشخص مى شود مصطفى زمانى دل پرى هم از تهیه کننده «شهرزاد» و وضعیتى که براى سرى دوم آن پیش آمده دارد. 
او با اشاره به اینکه همزمان با حضور در این سریال بازى در «سارا و آیدا» را نیز تجربه کرده است، در این باره مى گوید: «من هیچ وقت سر دو کار 
همزمان نمى روم و اصًال چنین کارى را از سمت بازیگر نمى فهمم. اما پروژه "شهرزاد" چند بار عقب افتاد و من از جایى به بعد خسته شدم. با اینکه 
گروه تهیه و تولید همیشه خیلى بزرگ منشانه مصاحبه مى کنند ولى همه شان تقریباً شبیه هم هستند، حتى در مسئولیت پذیرى شان! وعده هاى 
همه شان از جنس هم است و خیلى هاى شان هنرمند نیستند. درصد کمى از تهیه کننده ها هنرمندند. البته خیلى دلشان مى خواهد اداى هنرمندها را 
دربیاورند البته نمى دانند این ادا درآوردن هم خودش یک هنر است که آنها این هنر را هم ندارند. مى گویند اداى مرد درآوردن هم هنر مى خواهد!»

زمانى در ادامه به دیرتر پرداخت شدن دستمزدهاى این سریال اشاره مى کند: «بگذریم! ما دیدیم که عوامل تهیه و تولید "شهرزاد" خیلى دوست 
دارند دیرتر پروژه را شروع کنند که دستمزدها را دیرتر بدهند براى همین من براى بازى در فیلم "سارا و آیدا" مازیار میرى قرارداد بستم. دو روز 

این کار با سریال "شهرزاد" تداخل پیدا کرد.»
اما بخش جالبى از حرف هاى او که تا کنون گفته نشده بود، به بازى او در نقش «قباد» به جاى «فرهاد» باز مى گردد. اینطور که او توضیح مى دهد 
نقش قباد که در نهایت به شهاب حسینى رسید از ابتدا به او پیشنهاد شده بود. زمانى دربار نقش فرهاد مى گوید: «وقتى "شهرزاد"کار شد من مدام 
احساس مى کردم شخصیت فرهاد یک چیزیش هست و یک چیزى کم دارد. بى تعارف بگویم این نقش با وجود تمام زحمت هاى آقاى فتحى 

نقش تختى است. درآوردن چنین نقشى واقعاً سخت است. یک جایى مخاطب حرصش درمى آید که چرا فرهاد کارى نمى کند.»
و در ادامه توضیحاتش را اینطور کامل مى کند: «من قرار بود از اول قباد را بازى کنم اما شهاب که فیلمنامه را خوانده بود بدون اینکه بداند قرار 
است من قباد را بازى کنم، گفته بود من فقط قباد را بازى مى کنم. به من گفتند و قبول کردم اگر شهاب مى آید او این نقش را بازى کند. گاهى 
وقت ها به این مسئله فکر مى کنم شاید من باید براى بازى کردن نقش قباد ایستادگى مى کردم! چون بازى کردن نقش فرهاد خیلى برایم دردسر 
شد و هیچکس این را ندید که من یک نقش تخت را بازى کردم. مثل اینکه شما ماشینى دارى و مى توانى با آن به صورت مارپیچ رانندگى کنى 

اما نه در جاده کفى مثل قم- کاشان. نمى توانستم با فرهاد راه کج بروم.»
البته آنطور که زمانى مى گوید شهاب حسینى نمى دانسته که این نقش به او پیشنهاد شده است: «وقتى فهمیدم شهاب مى خواهد قباد را بازى 
کند، از قانونى پیروى کردم که به نظرم درست بود. آن قانون این بود که آدم نباید فیلمنامه خوب و کار کردن با کارگردان خوب را از دست بدهد 
و در این صورت است که مهم نیست نقش چه چیزى اســت. اما در ادامه این چالش به وجود آمد که کاراکترى به اسم شهرزاد در چالش میان 

این دو شخصیت کجا قرار مى گیرد؟! از آنجایى که ترانه علیدوستى و شهاب حسینى زوج سینمایى هم هستند، به چشم و مغز خیلى ها کنار هم 
قرار گرفتن این دو بهتر است و این کار را براى من سخت تر کرد. این چالش برایم خیلى جذاب بود که آیا این تصمیم به من لذت داد؟ یا وقتى 
برمى گردى حاضرى این راه را بروى؟ احساس مى کنم در سرى اول "شهرزاد" بار دیگر همین فضا و شرایط را انتخاب مى کردم، یعنى حاضرم 
برگردم و باز هم نقش فرهاد را بازى کنم. مهم جایى است که ما براى آن مى جنگیم و در ادامه مردن یا زنده ماندن خیلى اهمیت ندارد. اما حوزه 
این سریال با فرهاد، قباد، شهرزاد، بزرگ آقا و حسن فتحى حوزه وسیعى شد که از این جمع به من خیلى چیزها رسید و حتماً از من هم به این جمع 
چیزهایى رسیده است. بخش دیگر چالش نقش فرهاد این بود که فرهاد و قباد در واقع یک شخصیت هستند. فکر نمى کنم کسى به این بخش 
توجه کرده باشد. فرهاد براى "شهرزاد" گریه مى کرد اما قباد براى او دعوا به راه مى انداخت. این دو یک نفرند و از آنجایى که انسان فى ذاته از 
رخوت خودش خسته مى شود، دوست دارد کاستى هایش را در دیگرى ببیند. دلیل اینکه آدم ها دوست دارند عصیان را تماشا کنند همین است. 

همه ما باالخره از رخوت خودمان خسته مى شویم. فرهاد و قباد هم کاستى هاى شان را در هم مى دیدند.»

منصور لشــکرى قوچانى 
تهیه کننده فیلم ســینمایى «قاتل اهلى» 
ساخته مســعود کیمیایى که نیمه دوم مهر ماه در 
سینماهاى کشور اکران مى شــود گفت: براى آماده 
کردن نســخه اکران عمومى «قاتــل اهلى» به یک 

تفاهمى با مسعود کیمیایى رسیدیم.
وى با اشــاره به اینکه «قاتل اهلى» یکى از بهترین آثار 
کیمیایى به شــمار مى رود و مى توان آن را بهترین فیلم 
او بعد از انقالب دانست، ادامه داد: حتى آن نسخه اى که 
در سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد نیز 
نشان مى داد که فیلم بسیار خوبى است که متأسفانه در 
اختالف نظرهایى که میان ما وجود داشت به این 
فیلم کم لطفى شد. اما تأکید مى کنم «قاتل 

اهلى» بهترین فیلم مسعود کیمیایى بعد از انقالب است.
تهیه کننده فیلم ســینمایى «عصر یخبندان» بیان کرد: 
با توجه به اینکه تدوین مجدد «قاتل اهلى» توسط خود 
مســعود کیمیایى انجام شده اســت مى توانیم در اکران 
عمومى شــاهد یک اثر بســیار متفاوت و خــوب از این 

کارگردان بزرگ سینماى ایران باشیم.
وى با اشاره به اینکه نسخه اکران عمومى فیلم سینمایى 
«قاتل اهلى» در 103 دقیقه آماده شده است، توضیح داد: با 
توجه به اینکه این اثر سینمایى یک فیلم اجتماعى و سیاسى 
است از دانشگاه ها دعوت مى کنم تا قبل از اکران عمومى 
این فیلم، جلسات نقد و بررسى این اثر سینمایى را برگزار 
کنند.لشکرى قوچانى در پایان گفت: به زودى تبلیغات این 

اثر سینمایى آغاز مى شود.

پرویز پرســتویى، پگاه آهنگرانى، امیــر جدیدى، پرویز 
پورحســینى، لعیا زنگنه، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین 
رستمى، حمیدرضا افشار، رضا رشید پور، اکبر معززى، سعید 
پیردوست، شراره دولت آبادى، هستى محمایى، کاترین 

اصالنى و ثریا قاسمى از جمله بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم داستان زندگى حاج آقا دکتر جالل سروش است 

که نقش آن را پرویز پرستویى بازى مى کند.
بهمن ماه سال گذشته و در زمان برپایى جشنواره فیلم فجر 
برخى اختالفات بین تهیه کننده و کارگردان اثر باعث برخى 
حاشیه ها شد. اختالف آنها بر سر نسخه نهایى فیلم بود که 
تهیه کننده معتقد بود باید تغییراتى در نسخه نهایى اثر اتفاق 
بیافتد ولى کیمیایى معتقد بود کارگردان به عنوان مؤلف اثر 

مى گوید چه نسخه اى نهایى است.

تدوین «قاتل اهلى» توسط کیمیایى 

رضا نیکخواه بازیگر ســینما و تلویزیون که براى 
حضور در جنگ هاى شــبانه و ســریال هاى طنز 
شهرت دارد، این روزها مشــغول بازى در سریال 

«پنچرى» است.
او دربــاره فعالیت جدیــد خود گفت: ایــن روزها 
در ســریال «پنچرى» به کارگردانــى برزو نیک 
نژاد مشــغول بــازى در نقــش یک پدر هســتم 
و با توجه بــه اینکه نقــش من جــزو نقش هاى  
اصلى ســریال اســت، در اثــر دیگــرى حضور

 نیافتم.
نیکخواه در ادامه افزود: در این ســریال نقش پدر 
نگار را بازى مى کنم، آدمى است که براى فرزندش 

بسیار زحمت کشیده و در شروع زندگى خانوادگى 
با مشکالتى مواجه اســت و در پى آن اتفاقاتى رخ 
مى دهد کــه بزرگ ترها در جهت حل مشــکالت 

قدم بر مى دارند.
بازیگر«قهوه تلخ» در ادامه درباره نبود وجاى خالى 
سریال هاى طنز شــبانه اظهار داشــت: نمى شود 
بدون در نظر گرفتن پارامترهاى دیگر این ماجرا را 
بررسى کرد. ما سال 77 ، هر شب به مدت یکسال 
برنامه داشتیم. ولى شــرایط اجتماعى، اقتصادى و 
سیاســى مردم اینگونه نبود و ماهواره ها تا این حد 
در جامعه رسوخ نکرده بودند. اما امروز با گسترش 
تعداد شــبکه ها و فضاى مجازى و ماهواره ها دیگر 

نمى توان به راحتى اثرى تولیــد کرد که مخاطب 
را پــاى تلویزیون بکشــاند. امــروز برنامه ها باید 
بسیار جذاب باشــند و به گونه اى نوشته شوند که 
دغدغه مردم در آن نشان داده شــود. امروز دیگر 
نمى شود مثل آن زمان ســریال ساخت. هرچند به 
لحاظ تکنیکى و فنى بسیار پیشــرفت کرده ایم اما 
نیاز به یک خانــه تکانى داریم تا با درك شــرایط 
اجتماعــى و اقتصادى مــردم بتوانیم ایــن کار را 

انجام دهیم.
وى در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت در درجه اول 
حرف مى زند و نیازمند یک ذهنیت گسترده تر است 

تا با افق بازترى به قضایا نگاه شود.

تلویزیون نیاز به خانه تکانى دارد 

حال صدیقه کیانفر خوب است پسرم خودش در مترو استخدام شده است
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برخى از تصورات و عادات رایج و نادرســت در ارتباط با 
بهداشــت دهان و دندان ها وجــود دارد. در این مطلب 
10اندیشه وتصور نادرست در ارتباط با بهداشت دهان و 
دندان ها و توضیحات مختصرى نیز در مورد دالیل  آن 

ارائه شده است.  

شکر، دشمن اصلى دندان هاست
در واقع باید باکترى هاى مضرى که تولید کننده اســید 
هستند، را مسئول ایجاد حفره هاى دندانى دانست. در این 
میان باقیمانده کربوهیدرات روى دندان، غذاى مناسبى 
براى این نوع باکترى ها به شمار مى روند. البته شکر نیز 
جزو کربوهیدرات ها به شمار مى آید اما بسیارى دیگر از 
خوراکى ها حتى میوه ها و ســریال هاى صبحانه نیز در 

این گروه قرار مى گیرند.

زنان باردار نمى توانند به دندانپزشــک 
مراجعه کنند

برخالف این تصور و باور اشــتباه، شکل گیرى هر نوع 
تورم و حفره اى در دهان فردى که باردار است، باید هرچه 
سریع تر برطرف شود. تنها واهمه مادران این است که 

مواد بى حسى بر روى نوزاد آنها تأثیر بگذارد.
با پیشرفت علم دیگر الزم نیست که درد دندان را تحمل 
کنید چرا که مواد بى حسى بدون آسیب نیز وارد بازار شده 
اســت اما همواره این موضوع را در نظر داشته باشید که 

باید به دندانپزشک خود بگویید که باردار هستید.

دندان هاى شیرى قابلیت ترمیم ندارند
میناى دندان هاى شیرى عمدتًا ضخامت کمترى دارد 
و مقاومت آن در مقابل باکترى هــا نیز به مراتب کمتر 
است. حفره هایى که در دندان هاى شیرى وجود دارند و 

کمتر به آنها اهمیت داده مى شود، بعدها ممکن است به 
دندان هاى دایمى نیز آسیب هایى را وارد آورد.

هرچه مسواك سخت تر باشد، دندان ها 
تمیزتر مى شود

بســیارى از دندانپزشــکان بر این باورند که بهتر است 
دندان ها با مسواك هاى نرم تر شسته شوند تا به میناى 
دندان و لثه ها آسیب کمترى وارد شود. در مورد مسواکتان 
از یک قانون کلى، تبعیت کنید: دو بار در روز مسواك بزنید 

و هر سه چهار ماه یک بار مسواك خود را عوض کنید.

پس از غذا خوردن حتماً باید از خالل دندان 
استفاده کنید

از آنجایى که خالل دندان ممکن است به لثه هاى شما 
آسیب هایى را وارد آورد بهتر است پس از خوردن غذا از 
نخ دندان استفاده کنید. اگر همیشــه پس از صرف غذا 
نیاز به استفاده از نخ دندان دارید، این احتمال وجود دارد 
که نیاز باشد به دندانپزشــکتان مراجعه کنید و وضعیت

دندان هاى تان را مورد بررسى قرار دهید.

هر اندازه بیشتر مسواك بزنید، دندان هاى 
سالم ترى خواهید داشت

به دلیــل خاصیت سایشــى خمیردنــدان ها، مســواك 
زدن بیش از اندازه مى تواند ســبب آســیب زدن به میناى 
دندان ها و خوردگى آنها شود. بهتر است در فواصل صبح تا شب 

و براى تمیز نگاه داشتن دندان ها از دهان شویه استفاده کنید.

دندان درد، تنها به معناى وجود حفره اى در 
داخل دندان است

به غیــر از حفــره، دالیل بســیار دیگرى بــراى درد

 دندان ها وجود دارد. حساسیت دندان، تورم لثه ها و سایر 
موارد از عواملى چون سینوزیت مى توانند سبب درد در 

دندان ها شوند.

اگر پرکردگى دندان از بین برود باید دوباره 
پر شود

موادى که براى پرکردن دندان ها به کار گرفته مى شوند، 
معموًال قابل اعتماد هستند و بدون دلیل از بین نمى روند. 
در اغلب موارد، در ناحیه زیر پرشدگى، مشکلى به وجود 

مى آید و سبب از بین رفتن سلول هاى دندان مى شود.

حتماً باید دندان عقل را خارج کنید
اگر دندان عقل سالم باشد و مشکلى را نیز به وجود نیاورد، 

نیازى به خارج کردن آن وجود ندارد.

پس از صرف صبحانه بایــد دندان ها را 
مسواك بزنید

حتى در میان دندانپزشکان نیز بر سر این موضوع اختالف 
عقیده وجود داشت اما اکنون بسیارى از آنها بر این باورند 
که بهتر اســت مســواك زدن قبل از صرف صبحانه

 انجام پذیرد.
 در هنگام خــواب، آب دهان کاهش پیــدا مى کند و به 
همین دلیل نیز، باکترى ها و جرم ها در طول شــب در 
دهان تجمع پیدا مى کنند. اگر پیش از خوردن صبحانه

 دندان ها را مســواك نزنید، تمامى این مواد را به درون 
معده خود وارد خواهید کرد.

بر اساس نظریات طب چینى، بافت نرم این میوه براى درمان التهاب حاد معده بسیار مناسب است. از 
پوره هلو پخته براى درمان سرفه هاى خشک استفاده مى شود.

مصرف منظم هلو به نرم شدن ریه و روده ها کمک مى کند. از هسته هلوى رنده شده براى تقویت جریان 
خون استفاده مى شود و تصور مى شود باعث کاهش تومورها و فیبروز رحم مى گردد.

رنگ هلو  ترکیبى از آلفا و بتاکاروتن، به عالوه بتاکریپتوزانتین است. 150 گرم هلو 8 درصد از نیاز روزانه 
بالغین را به فیبر تأمین مى کند، بیشتر این فیبر از نوع محلول است که به حفظ سطح پایین کلسترول 

کمک مى کند.

هلو و فشار خون باال
غالبًا افزایش فشار خون تا قبل از ابتال به بیمارى قلبى و یا بروز سکته با عالیم و یا نشانه هاى خاصى 
همراه نیست و بنابراین تشخیص داده نمى شود. کاهش وزن اضافه و افزایش پتاسیم رژیم غذایى به 

کاهش فشار خون کمک مى کند.
از آنجا که مصرف هلو موجب افزایش دریافت پتاسیم مى شود، مصرف آن براى مبتالیان به این عارضه 

مفید است.

هلو، سرطان و بیمارى قلبى
از آنجا که هلو غنى از آنتى اکسیدان هاى کاروتن، فالونوئیدها و ویتامین C است، بنابراین مى تواند نقش 

مهمى در مبارزه با بیمارى هاى قلبى و انواع خاصى از سرطان داشته باشد.
با مصرف منظم هلو، موادمغذى موجود در این میوه مى تواند در مراحل مختلف از بروز بیمارى مداخله 

کنند و در مبارزه با بیمارى مفید باشند.

هلو و نابارورى مردان
مطالعات نشان مى دهند که دریافت مکمل 500 میلى گرم ویتامین C، دو بار در روز براى مردانى که 

مشکالت بارورى دارند مفید است.
برنامه هاى غذایى که میوه هاى غنى از ویتامین C، مانند هلو، به طور منظم در آنها گنجانده مى شوند به 

حفظ سطح ویتامین C در بدن کمک مى کنند.
مشاهده شده است که مصرف مقادیر زیاد ویتامین C خصوصاً براى افراد سیگارى که در معرض خطر 

رادیکال هاى آزاد قرار دارند بسیار حائز اهمیت است.

هلو و بیمارى لثه
خونریزى لثه و شل شدن دندان ها از عالیم اولیه کمبود ویتامین C هستند.

نتایج حاصل از تحقیقات نشان مى دهند که بیمارى هاى لثه در افرادى که دریافت ویتامین C پایینى 
دارند سه و نیم برابر بیشتر از افرادى است که به میزان کافى ویتامین C دریافت مى کنند.از آنجا که یک 
هلو متوسط حاوى 34 میلى گرم ویتامین C است بنابراین، منبع بسیار خوبى براى افزایش دریافت این 

ویتامین خواهد بود.

گروهى از کارشناسان در یک کنفرانس آموزشــى در لندن هشدار دادند: مدت زمانى که کودکان در 
شــبکه هاى اجتماعى مى گذرانند مى تواند همچون مصرف مواد مخدر و الکلى براى آنان اعتیادآور 

باشد و باید تحت درمان قرار گیرند.
به گفته کارشناســان اغلب مواقع مدت زمانى که کودك صرف کار با وسایل الکترونیکى مى کند به 
عنوان عاملى بالقوه در اعتیاد افراد نادیده گرفته مى شــود. زمانى که از اعتیاد صحبت مى شود افراد 
به دنبال مصرف مواد مخدر هســتند اما اعتیاد الگویى رفتارى است که مى تواند خود را به شیوه هاى 

متفاوتى نشان دهد.
کارشناسان انگلیسى همچنین اظهار داشتند اخیراً نگرانى ها در مورد تعداد افراد جوانى که از طریق 

وسایل الکترونیکى به محتویات نامناسب دسترسى دارند افزایش یافته است.
یکى از متخصصان ترك اعتیاد در انگلیس گفت: دو ســوم مراجعه کنندگان من افراد 16 تا 20 ساله 
هســتند که براى درمان اعتیاد مراجعه مى کنند و این آمار طى ده سال گذشته افزایش چشمگیرى 

داشته است.
همچنین در مطالعه اخیــر که با حضور بیش از هزار و500 معلم انجام گرفت دو ســوم از آنان اظهار 

داشتند که مى دانند دانش آموزان محتویات غیراخالقى با یکدیگر به اشتراك مى گذارند. 

به عقیــده کارشناســان، حد اســتاندارد اســتفاده از 
دســتگاه هاى MP3 از نظر صوتى نباید از حدود 85 

دسى بل بیشتر باشد. 
البته این دستگاه ها میزان دسى بل را مشخص نمى کنند 
و بیشتر به صورت صداى کم، متوســط و زیاد عرضه 

مى شوند.
محمد اجل لوئیان فوق تخصــص بیمارى هاى گوش 
در این باره مى گوید: صداى کم از نظر ما میزان صداى 
مطلوب اســت. همچنین توصیه مى کنیم که صداى 
متوسط بیشتر در محیط هاى شــلوغ مورداستفاده قرار 
گیرد. صــداى بلند نیز فقط براى کم شــنوایان توصیه 
مى شود.براى اینکه فرد، مطمئن باشد سیستم صوتى 

به گوش اش ضربه نمى زند و با توجه به اینکه حساسیت 
گوش ها به صدا بــا هم متفاوت اســت، به عنوان یک 
معیار کلى باید سعى شود هنگام شنیدن صدا از حداقل 
صدایى که مى توان آن راشــنید، اســتفاده شود؛ یعنى 
نخستین حد صداى باالتر از آستانه شنوایى. در غیر این 
صورت اگر فردى مرتب از میزان صداى بلند اســتفاده 
کند، ســلول هاى مویینه شــنوایى او از بین مى روند 
و به هیچ وجه هــم این ســلول ها جایگزین نخواهند

شد.
وى با بیان این عبارات تأکیــد مى کند: نتیجه این امر، 
ناشنوایى فرد اســت و اینکه او مجبور خواهدبود براى 

همیشه از سمعک استفاده کند.

یکى دیگر از مشکالت دســتگاه هاى پخش موسیقى، 
فایل هاى مختلف صوتى اســت که هر فایل با شدت 

صداى متفاوتى شنیده مى شود.
اجل لوئیان دربــاره این مشــکل و همچنیــن زمان 
استفاده از این دستگاه ها اینطور توضیح مى دهد: زمان 
استفادهاز Player MP3 بسته به شدت صداى آنها 
متفاوت است؛ به طورى که اگر میزان صدا پایین باشد، 

فرد مى تواند تا یک ساعت از آن استفاده کند.
همچنین درصورت متوســط بودن صدا، زمان استفاده 
20 دقیقه اى توصیه مى شود و درصورت بلند بودن بیش 
از حد صدا، فرد تنها مجازاست 5 تا 10 دقیقه از دستگاه 

استفاده کند.

 10 باور نادرست در مورد مراقبت از دندان ها   

 فواید خاص هلو براى سالمتى مردان

مواد مخدر کودکان را بشناسید

شاید نام «چلغوز» از نظر برخى افراد جامعه معنى 
و مفهوم خوبى نداشته باشــد و عده اى آن را ناسزا 
بدانند اما اشــتباه نکنید. چلغوز فحش نیست! بلکه 
دانه اى آجیلى و سودمند اســت که مغزآن شبیه به 
تخمه آفتابگردان بوده و طعمى مشابه بادام و پسته 
دارد. مشهدى ها این دانه را به خوبى مى شناسند و از 

طرفداران پر و پا قرص آن هستند. 
دانه اى قهــوه  اى رنگ که وقتى آن را در پوســته 
چوبى  اش مى بینى به یاد هسته خرما مى افتى. این 
دانه را وقتــى بو مى دهند با صوت خاصى ســر باز 
مى کند و دانه چلغوز از آن خارج مى شــود. در واقع 
چلغوز، میوه نوعى صنوبر بزرگ با برگ هاى سوزنى 
کوتاه و ضخیم بوده که بومى پاکستان، افغانستان و 

شمال شرق ایران از جمله شیروان است.
در قدیم شــیرازى ها و اراکى ها چلغوزخور قهارى 
بودند اما امروزه در شــمال بــه خصوص گیالن و 
در سراسر مشــهد مصرف آن متداول شده است؛ 
اما پرسش اینجاست چلغوز چه مزیت تغذیه  اى یا 
درمانى دارد که با توجه به قیمت گران آن مردمان 
برخى شهرها و استان  هاى کشورمان به مصرف آن 

روى آورده  اند ؟

چلغوز، مزیت آجیل را دارد
چلغــوز، دانه اى پرچرب و سرشــار از اســیدهاى 
آمینه ضرورى و اســیدهاى چرب غیراشباع مفید 
اســت. روغن آن همچون روغن زیتون از افزایش 

کلسترول بد خون جلوگیرى کرده و سرخرگ ها را 
از آسیب حفظ مى کند و از حمالت قلبى مى کاهد.

به دلیل کمک به کاهش ترى گلیســیرید خون یار 
مهربان کبد اســت و به جهت فیبــر و چربى باال 
کور کننده خوب اشتهاســت. پتاسیم و منگنز آن به 
تعادل فشار خون کمک کرده و منیزیم این دانه از 
بى خوابى هاى شبانه مى کاهد و دردهاى عضالنى، 
خستگى مفرط، تنش و اضطراب را بر طرف مى کند.

 K و A، E چلغوز به دلیل دارا بودن ویتامین  هاى
براى شادابى و سالمت پوست و تقویت چشم نافع 
است. نیاسین یا همان ویتامین B3 آن براى تقویت 
حافظه و حفظ شادابى روح و روان مؤثر است و آهن 
گیاهى آن به اکسیژن  رسانى سلول ها و بافت  هاى 

بدن کمک مى کند.
خصوصیات تغذیه  اى و درمانى چلغوز تقریبًا با انواع 
مغزهاى آجیلى برابرى مى کنــد، اما ویژگى قابل 
توجه، میزان باالى ترکیبات آنتى  اکسیدانى چلغوز 
اســت که مى تواند رادیکال هاى مضــر حاصل از 
واکنش هاى مخرب بدن را به طور نسبى خنثى کند.
اما الزم است بدانید این دانه طبع بسیار گرمى دارد 
و براى همه افرادى که مزاج خشک دارند همچون 
صفراوى  ها و سوداوى  ها مناسب نیست و مصرف 
آن فقط به مزاج  هاى رطوبــى همچون دموى به 

ویژه بلغمى  ها توصیه مى شود.

حد استاندارد صدا براى گوش شما چقدر است؟

اگر از طرفداران استیک هاى آبدار هستید، حتماً آب قرمز رنگى 
که هنگام برش استیک از آن خارج مى شود را دیده اید و احتماًال 
شاید تاکنون تصور مى کردید که این مایع، خون گوشِت نیمه خام 
است. اما باید به اطالعتان برسانیم که اینطور نیست.رنگ قرمزى 
که هنگام برش استیک از آن خارج مى شود، «میوگلوبین» نام 
دارد که به فارســى «مایچه رنگیزه» نامیده مى شود، پروتئینى 
محتوى آهن قرمز که در بافت هاى عضله اســت و کارکردى

 مشابه هموگلوبین خون دارد. این پروتئین اکسیژن را در بافت 
ماهیچه ها نگهدارى مى کند، همانند کارى که هموگلوبین در 
خون انجام مى دهد.گفته مى شود که آهن موجود در میوگلوبین 
در مجاورت با اکســیژن هوا، قرمز رنگ شــده و گوشت خام را 
نیز قرمز مى کند. تقریبًا همه پســتانداران داراى مقدار زیادى 
میوگلوبین در بافت هاى خود هستند که موجب مى شود گوشت 
قرمز رنگى داشته باشند.هنگامى که استیک را روى گریل قرار
مى دهید، حرارت موجب ایجاد تغییر در ســاختار شــیمیایى 
میوگلوبین مى شود و غذا از قرمز به قهوه اى تغییر رنگ مى دهد.

آیا آب قرمز استیک پخته، خون است؟
«چلغوز» را بهتر بشناسیم
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حاال بار دیگر ژنرال به اصفهــان آمده تا این بار هدایت  
دیگر تیم این شهر را بر عهده بگیرد. در دو سالى که در 
سپاهان بود و البته در سال هایى که از شهرمان رفته بود، 
همیشه در ستایش و تمجید از اصفهان سخن مى گفت 
و کامًال مشخص بود که اشتیاق زیادى براى بازگشت 

به این خطه دارد.
او حاال به دیار نصف جهان برگشــته امــا در اردوگاه 
سبزپوشان، رقیب سپاهان و تیمى که مى تواند پس از 
سال ها بیش از هر زمانى با مربى نامدار خود به قهرمانى 

در لیگ برتر فکر کند.
گفتگوى اختصاصى ما با ســرمربى جدید ذوب آهن را 

از دست ندهید.
امیرخان! فکر مى کنم این ســومین 
گفتگوى اختصاصــى نصف جهان با 
شما در طول یکسال اخیر باشدو حاال 
این گفتگو در شرایطى انجام مى شود 
که دوباره به اصفهان آمده اید. منتها 
این بار نه به عنوان مهمان! آمده اید 

که حاالحاالها بمانید!
ممنون از شما، خیلى خوشــحالم که دوباره شرایط به 
گونه اى رقم خورده اســت که به اصفهــان پایتخت 
فرهنگى ایران که البته به عقیده من پایتخت فرهنگى 
دنیاســت آمده ام و قطعًا مانند دو سالى که در سپاهان 
بوده ام باز هم در شرایطى خوب و ایده آل در این شهر 
کار خواهیــم کرد و همه دوســتداران فوتبال اصفهان 
و هــواداران و پیشکســوتان ذوب آهــن هــم یارى 
مى کنند تا بتوانیم یکسال خوب و موفق را در این باشگاه 

سپرى کنیم.
در مورد حضورتــان در ذوب آهن و 
مذاکراتى که در نهایت منجر به این 

همکارى شد هم صحبت کنید.
ابتدا تشــکر مــى کنــم از مربى هــاى قبلــى تیم

ذوب آهن آقایان مجتبى حســینى کــه خیلى در این 
تیم زحمت کشــید و همچنین یحیى گل محمدى که 

موفق بودنــد و دو قهرمانى جام در ایــن تیم 
حذفى کسب کردند. ما چند جلسه 
مذاکره خوب و سازنده با 
مدیران باشــگاه داشتیم 
و در نهایت هم شــرایطى 
به سمتى پیش رفت که توافق الزم انجام شد و افتخار 
حضور دوباره در اصفهان را پیــدا کردم. ذوب آهن تیم 

بزرگى اســت و من در مورد حضور در این تیم مطالعه و 
مشورت هاى الزم را انجام دادم و اینگونه نیست که هر 
پیشنهادى را بدون مطالعه قبول کنم. برند ذوب آهن و 
ســابقه دیرینه اى که در فوتبال ایران از قبل از انقالب 
داشــته و همیشه بزرگان و ســتاره هاى متعددى را در 
مکتب خود دیده،  همه حکایت از بزرگى هاى این تیم 
دارد. اصفهان باید به داشتن دو تیم ذوب آهن و سپاهان 
مباهات کند و پس از دوران طالیى که در سپاهان داشتم 
من و همکارانم مى خواهیم که این دوران طالیى را این 
بار در ذوب آهن تکرار کنیم و امیدوارم که موفق به انجام 

این کار هم بشویم.
ذوب آهن تاکنون نتوانسته قهرمانى 
لیگ برتر را به دست بیاورد و قطعاً با 
حضور شــما انتظار مى رود که جاى 
خالى این جام در تاالر افتخارات این 

تیم اصفهانى پر شود.
البته ذوب آهن موفقیت هاى خوبى در فوتبال ایران،جام 
حذفى و در دوره هایى از لیگ قهرمانان آســیا داشته و 
در بیشتر فصول هم نمایش هاى قابل تقدیرى از خود 
در لیگ برتر بر جاى گذاشــته، این نکته اى که شــما 
مى گویید درست اســت ولى ما هیچ قولى نداده ایم و 
اینکه از حاال بگوییم ما قهرمان لیگ برتر مى شــویم 
و قولــى در این زمینــه بدهیم حرفى اســت که قطعًا 
نمى تواند پایه و اساسى داشته باشــد. اما قطعًا ما همه 
تالشــمان را مى کنیم. همانطور که عرض کردم برند 
ذوب آهن برندى معتبر است و مجموعه این باشگاه با 
امکانات و زیر ساخت هاى خوبى که دارد مى تواند به ما 
براى تحقق این هدف کمک کند. منتها راه سختى در 
پیش داریم و همه اهالى این باشــگاه باید در این زمینه 

یارى کنند که به هدفمان برسیم.
ذوب آهن تا قبل از حضور شما چند 
بازیکن را از دست داده بود و بخاطر 
عملکرد ضعیف در نقــل و انتقاالت 
مورد انتقاد  قرار گرفته بود، اما حاال که 
آمده اید شرایط  ظاهراً فرق کرده، در 

این باره صحبت کنید.
من از مدیران باشگاه خواســتم که هم بازیکنان فعلى 
حفظ شوند و هم اینکه بازیکنان مورد نظرمان جذب تیم 
شوند تا بتوانیم به خوبى کارمان را شروع کنیم. من تصور 
مى کنم که آن زمان هایى که تیم براى فعالیت در نقل 
و انتقاالت از دست داده قابل جبران است و مى توانیم 

تیمى خوب و قدرتمند 
را ساخته و پرداخته و راهى 

مسابقات نماییم. باشگاه در حال 
مذاکره هم براى تمدید قراردادها و هم 

در حال توافق با گزینه هاى مورد نظرمان 
است و به هیچ وجه در این باره نگرانى نداریم.

امیر خان! شــما  دربین هواداران 
سپاهان هم محبوبیت خاصى دارید 
و فکر مى کنم که رقابت هاى امسال 
ســپاهان- ذوب آهن و شهر آورد 
اصفهان هم دیدارهاى جالب توجهى 
باشد. به ویژه اینکه زردها هم مربى 
خوبى مثل کرانچــار دارند و رقابت 
شــما و این مربــى  در نوع خودش 

دیدنى است.
در مورد آقاى زالتکو کرانچار که بارها گفته ام ایشــان 
یکى از بهترین مربیان خارجى اســت که وارد فوتبال 
ایران و آسیا شده اســت و باید قدر او را بدانیم. مردى 
که در جام جهانى، جام ملت هاى اروپا ســرمربیگرى 
کرده قطعًا توانمنــدى هاى زیــادى دارد و در دوران 
قبلى حضور در ســپاهان هم نشــان داد که  چه مربى 
با دانش و بزرگى اســت و افتخار مى کنم که امســال 
در اصفهــان با ایشــان رقابت خواهیم کــرد. در مورد 
ســپاهان و هواداران این باشــگاه تأکید کنم که من 
یکى از بهتریــن خاطرات عمرم مربــوط به حضور در 
اصفهان و دو ســال هدایــت این تیم اســت که همه 
جوره مورد محبــت اصفهانى ها قــرار گرفتم. خیلى

وقت ها وقتى از جایى مى روى  به طرز ناجوانمردانه اى 
و به بهانه هاى مختلف مورد هجمه از سوى همانجایى 
که خدمت کرده اى قرار مى گیرى اما این نکته در مورد 
اصفهانى ها وجود نداشــت و من هر موقع با تیم هاى 
دیگر به اصفهان مى آمدم در این شهر بارها مورد تقدیر 
و تشــویق قرار گرفتم. البته من الیق این همه محبت 
نبودم ولى اصفهانى ها فرهنگ باالى قدرشناسى را به 
نمایش گذاشته اند و باید این رفتار آنها در همه ایران و 
ورزشگاه هاى ما تبدیل به الگو شود. ما امسال در کنار 
رقابتى که با سپاهان داریم قطعًا رفاقت و دوستى مان با 
آنها پابرجا خواهد بود و خوشحال مى شویم که دو تیم 
ذوب آهن و سپاهان بار دیگر قدرت فوتبال اصفهان را 

به رخ ایران و 
آســیا بکشند. ما 
در ذوب آهن به نوبه 
خود در ایــن زمینه تالش 

مى کنیم.
البته در این زمینــه قبًال هم با 
شما صحبت کرده ایم. اما دوست 
داریم که از آن دو ســال حضور در 
سپاهان بیشــتر براى مان بگویید. 
خاطرات شیرینى که البته در پایان 

مقدارى تلخ شد...
  آن دو سال جزو درخشان ترین و بهترین روزهاى عمرم 
بوده است و حاال هم خیلى دوست دارم که در ذوب آهن 
آن خاطرات منهاى برخى از تلخى هایش تکرار شــود. 
واقعًا خوشــحال بودم که در سپاهان حضور داشتم،زیرا 
تیم بسیار خوبى را چه از نظر اخالقى و چه از نظر فنى در 
سپاهان داشتم. زمان هایى که با آقاى ساکت مدیر عامل 
وقت سپاهان صحبت مى کردم به ایشان مى گفتم که 
من براى آموزش زدن توپ به این باشگاه نیامده ام، زیرا 
این کار را افراد دیگرى شــاید از من بهتر نیز بلد باشند، 
من به باشگاه ســپاهان براى اثر گذارى آمده ام و فکر

 مى کنم این اثر گذارى را هرچند بسیار کم اما تا حدودى 
در تیم سپاهان داشتم. ما دو سال پشت سر هم قهرمان 
لیگ برتر ایران شدیم و در ســال دوم غول هاى آسیا 
را با نتایج درخشــان مغلوب کردیم و پــس از صعود از 
مرحله گروهى در مرحله پلى آف هــم با وجود ده نفره 
شــدن، با اقتدار صعود کردیم و بایــد خودمان را آماده 
مى کردیم که براى چند ماه آینده در مرحله نهایى لیگ 
قهرمانان حاضر شــویم که با آن اتفاقاتى که بر سر تیم 
آمد، همه چیز به هم ریخت و فرصت درخشان قهرمانى 
سپاهان در آسیا را از ما گرفتند. آن فرصت همیشه یکى 
از افسوس هاى بزرگ من بوده است که ما مى توانستیم 
در آن سال پس از مدت ها طلســم قهرمانى باشگاهى
 ایران در لیگ قهرمانان را بشــکنیم اما ایــن اجازه را 
به من ندادند. قطعًا هواداران ســپاهان هم مسببان آن
 ماجراها و کسانى که باعث شدند تیم منسجم ما در مسیر 
قهرمانى آســیا به هم بریزد را نمى بخشند و هیچگاه 
فراموش نمى کنند که چطور فرصت کســب یک کاپ 
تاریخى درقاره آســیا براى ایران،اصفهان و سپاهان از 

دست رفت.
یادم مى آید آن ســال هایى که در 
اصفهان بودید خانواده شــما هم از 
حضــور و زندگى در  شــهر  ما لذت 
مــى بردند. حــاال دوبــاره فرصت 
زندگى دوباره در این شهر زیبا براى 

خانواده تان مهیا شده است.
 بله! باور کنید همســر من همیشــه به این نکته اشاره
 مى کرد که بسیار دوست دارد اگر روزى در تهران زندگى 
نکردیم، به اصفهان بیایــد و این تمایل حتى ارتباطى با 
مربیگرى من ندارد. مى گوید اگر روزى دیگر در تهران 
نبودیم براى زندگى به اصفهــان برویم. حاال هم تقدیر 
چنین رقم خورده کــه باز هم در زیباترین شــهر ایران 

زندگى کنیم.
 ممنون امیرخان! مــا باز هم در ادامه 
با شما در رابطه با موضوعات مختلف 
گفتگو خواهیم کــرد. صحبت هاى 
پایانى شــما خطاب به خوانندگان 

روزنامه نصف جهان.
 مــن تشــکر کنــم از مدیــران کارخانه و باشــگاه 
ذوب آهــن و اعالم مى کنــم که بخاطر پرســنل این 
کارخانه، هواداران و مردم اصفهــان در این تیم جانانه 
مبارزه مى کنیــم که بتوانیم  بــه موفقیت هاى بزرگى 
در این تیم برســیم. از همه کسانى که در مراسم معارفه 
مــن در اصفهــان و در تمرینات روزهاى اخیر ســنگ 
تمام گذاشتند و اســتقبال خوبى از من به عمل آوردند

بى نهایت سپاســگزارم. حرفم در گفتگوهاى قبلى ام را 
تکرار مى کنم که اصفهانى ها بسیار افراد دوست داشتنى 
و البته مدیران خوبى هســتند و همیشه در عرصه هاى 
مختلف دولتى و سیاسى ورزشــى این موضوع را نشان
داده اند و در دوران هایى که مدیران اصفهانى در کابینه 
و دولت بوده اند، دوران خوبى براى کشور بوده است. در 
فوتبال نیز همینطور است و مدیران کاردانى که در طول 
سال ها هدایت ورزش و باشگاه هاى اصفهانى را بر عهده 
داشــته اند نقش مهمى را در موفقیت هاى سال هاى 
اخیر داشته اند که باید قدر آنان را دانست به آنها افتخار 
کرد. حاال از همه اصفهانى، همه کســانى که در دایره 
خانواده بزرگ ذوب آهن هســتند و از پیشکسوتان این 
تیم درخواســت مى کنم که همه جوره ما را یارى کنند 
که بتوانیم براى این باشــگاه کهن و نام بزرگ اصفهان 

افتخارآفرینى کنیم.

  گفتگوى اختصاصى 
نصف جهان با

 امیر قلعه نویى

بعد از سپاهان حاال نوبت 
ذوب آهن است

بهاره حیاتى

خیلى وقت ها وقتى از 
جایى مى روى  به طرز 

ناجوانمردانه اى و به بهانه هاى 
مختلف مورد هجمه از سوى 

همانجایى که خدمت کرده اى 
قرار مى گیرى اما این نکته در 

مورد اصفهانى ها
 وجود نداشت

ز 

نصف جهــان  گلرى کــه دوباره خودرا احیاشــده
 مى بیند این بار جدى تر از همیشه به جام جهانى 

فکر مى کند.
جداشــدن از صباى قم براى امضاى قــرارداد با 
سایپا، درست ترین تصمیم ممکن براى حامد لک 
بود. گلرى که در صبا روزهاى خوبى را پشــت سر 
نمى گذاشت، درون دروازه ســایپا احیا شد و بعد از 
مدت ها تصویر یک سنگربان مطمئن را به نمایش 
گذاشت. صبا در پایان فصل به لیگ یک سقوط کرد 
اما سایپا با حامد در جدول باقى ماند. 9 کلین شیت 
لیک در 14 مسابقه، مهمترین دلیل حفظ شدن تیم 

ناآماده فرکى در لیگ برتر بود.
حامد، پاداش بزرگش را با دعوت دوباره به تیم ملى 
گرفت. او بعد از مدت ها به تیم کى روش برگشت و 
یکى از سه ســنگربان اصلى تیم در جدال صعود با 
ازبکستان شد. چند سال بعد از علیرضا حقیقى، لک 
مى تواند اولین دروازه بانى باشــد که شانس حضور 
در فوتبال اروپا را به دســت مى آورد. او موردتوجه 
باشگاه یونانى پانیونیوس قرار گرفته و بعید نیست 
در آینده اى نزدیک، همبازى مســعود شجاعى در 
این باشگاه شود. حضور در ترکیب پانیونیوس براى 
شجاعى و کریم انصارى فرد کامًال نتیجه بخش بود 
و باشگاه یونانى نیز از کیفیت ستاره هاى ایرانى اش 
رضایت داشت که حاال براى خط دروازه نیز به دنبال 

یک دروازه بان ایرانى است.
بازى در اروپا، بهترین روش ممکن براى حفظ شدن 
در لیســت کارلوس کى روش اســت. پانیونیوس 

همان نامى است که مى تواند 
لک را به یکى از مسافران 
جام جهانــى تبدیل کند. 
بلیت روسیه براى او، در 
یونان در دســترس تر از 

ایران خواهد بود. 

در حالى که طى روزهاى گذشــته اخبار و شایعات 
گوناگونى در رســانه هاى یونانى پیرامون اضافه 
شدن یکى دو ملى پوش ایران به باشگاه پانیونیوس 
منتشر شده بود این باشــگاه یونانى در خبرى که 
روى خروجى ســایت قرار داد به نحوى این انتقال 

را تأیید کرد.
سایت خبرى باشگاه پانیونیوس در خبرى از احتمال 
جایگزینى احسان حاج صفى ملى پوش ایرانى به 
عنوان جانشین «ریسوانیس» مدافع چپ جدا شده 
خبر داد و نوشت مسئوالن باشگاه در حال پیگیرى 
مراحل نهایى این قرارداد هستند تا خیالشان از بابت 

جناح چپ آسوده شود.
پانیونیوس آتن هم اکنون مسعود شجاعى، ملى پوش 
ایرانى را در اختیار دارد  و با جذب احتمالى احسان  
حاج صفى همانند نیم فصل اول فصل گذشته سوپر 
لیگ یونان داراى دو لژیونر ایرانى در ترکیب اصلى 
خود خواهد بود. پانیونیوس فصل گذشــته کریم 
انصارى فرد و مسعود شجاعى را به صورت همزمان 
در اختیار داشت که انصارى فرد در نیم فصل دوم به 

تیم المپیاکوس پیوست.
با توجه به اینکه خود احســان حــاج صفى هم در 
آخرین مصاحبه اش تأیید کرده بود ظرف یکى دو 
روز آینده تیم اروپایى را معرفى خواهد کرد مى توان 
گفت پانیونیوس مقصد آتى این بازیکن خواهد بود.

«لک» به روسیه فکر مى کند 

بازى در اروپا، بهترین روش ممکن براىحفظ شدن
در لیســت کارلوس کى روش اســت. پانیونیوس 

همان نامى است که مى تواند 
لک را به یکى از مسافران 
جام جهانــى تبدیل کند. 
بلیت روسیه براى او، در 
یونان در دســترس تر از 

ایران خواهد بود. 

حاج صفى
هم تیمى جدید شجاعى 

ن و پ نو ر و و
مى کنند تا بتوانیم یکسال خوب

سپرى کنیم.
در مورد حضورت
مذاکراتى که در
همکارى شد هم
ابتدا تشــکر مــى کنــم از
ذوب آهن آقایان مجتبى حس

تیم زحمت کشــید و همچنین
موفق بودر ایــن تیم 

حذفى ک

و
به سمتى پیش رفت که توافق
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 این فصل 
را باید از معدود زمان هایى 

دانست که تیم فوتبال سپاهان 
خیلى زود وارد نقل و انتقاالت پیش 
از فصل شد و با خرید بازیکنان مورد 

نیاز خودش از همان اولین 
روز تمرین تیم، تقریبًا 
لیست بازیکنان داخلى

 را بست

با جذب شــجاعیان به نظر مى رسد استقاللى ها دیگر به 
دنبال حضور جپاروف نیســتند و از طریق مراجع حقوقى 
پرونده این بازیکن را دنبال 

مى کنند.

علیرضا منصوریان بارها در صحبت هاى خود به موضوع 
حضور ج پاروف در استقالل اشــاره کرد و اعالم کرد این 
بازیکن را براى فصل آینده مى خواهد. این هافبک ازبک 
اما هنوز با استقاللى ها مذاکراتى را انجام نداده و تا دیروز 

هنوز به تهران باز نگشته بود. استقاللى ها نیز در این میان با 
شجاعیان وارد مذاکره شدند تا این بازیکن به عنوان بازیساز 
استقاللى ها در لیگ هفدهم پیراهن این تیم را بر تن کند. 
پستى که پیش از این منصوریان اعالم کرده بود با حضور 
جپاروف پر خواهد شــد اما حاال با نا امیدى استقاللى ها از 

بازگشت این بازیکن با حضور شجاعیان ترمیم شد.
باشگاه استقالل نیز رسماً اعالم کرد که از طریق فیفا پرونده 
این بازیکن را بررسى خواهد کرد تا به این ترتیب احتماًال 
مالقات بعدى استقاللى ها با جپاروف در کمیته انضباطى 

فیفا باشد.

  
صبــر و انتظــار تمام نشــدنى 
اســتقاللى ها براى گرفتن پاسخ 
نهایى از رامین رضاییان، نشــان 
مى دهد اعتماد آبى هــا به کیفیت 
وریا غفورى از همیشــه کمتر شده 
است. کمتر از دو سال قبل در جام 
ملت هاى آسیا، وریا بازیکن فیکس 
تیم کارلوس کى روش به شــمار 

مى رفت و 

رامین 
یکــن  ز با

ذخیــره اى بــود کــه با 
تصمیم غیرمنتظــره کى روش، از 
تیــم قعرجدولى راه آهــن به تیم 
ملى فراخوانده شــد. این دو فصل 
اما شــرایط رضاییان و غفورى را 
کامًال تغییر داد. هــر دو بازیکن به 
تیم هاى مطرح پایتخت پیوســتند 
اما اوضاع براى آنها شــبیه به هم 
پیش نرفت. نفوذهاى تماشــایى   
حضور همیشگى در حمالت تیم  و 
تقویت عضله ها، رامین را به عنوان 
منحصربه فردترین مدافع راســت 
فوتبال ایران تثبیت کردند و وریا در 
سایه شوم مصدومیت هاى مداوم، 
دیدارهاى زیادى را بیرون از زمین 
مســابقه دنبال کرد تا شرکت در 
جشن صعود تیم ملى را نیز از دست 

بدهد.
حاال رضاییــان، بازیکن به مراتب 
مهمترى محسوب مى شود اما جنگ 
رامین و وریا، هنوز تمام نشده است. 
به نظر مى رسد رامین به استقالل 
نزدیک نیســت و همین موضوع، 
جایگاه وریا در ترکیــب ثابت تیم 
منصوریان را حفظ خواهد کرد. او که 
در زمان امضاى قرارداد با استقالل 
یک سوپراســتار بود، حاال به یک 

شروع تازه در باشگاه نیاز دارد. 

موشک ایرانى 
دوباره از هامبورگ جدا 

مى شود و این بار به عنوان مربى 
چاره اى جز خداحافظى با باشگاهى که 

خاطرات بسیار زیادى از آن دارد، ندارد. مهدى 
مهدوى کیا که تیرماه 94 به عنوان سرمربى تیم 

نوجوانان هامبورگ انتخاب شــد قربانى اســتراتژى 
مدیران این باشگاه در مورد تغییرات در کادر فنى تیم هاى پایه باشگاه مى شود.    

یکى از روزنامه ها از قول سایت MOPO نوشته که 
قرارداد مهدوى کیا با باشگاه هامبورگ در پایان 
ماه ژوئن به پایان خواهد رســید و  این قرارداد 

تمدید نخواهد شد.

جپاروف بازیکن استقالل است یا سپاهان؟ در نهایت به کدامیک از این دو تیم 

ملحق خواهد شد؟ در روزهاى اخیر در این خصوص حرف هاى زیادى زده شده است. حتى سبب 

ایجاد سوء تفاهم بین دو باشگاه استقالل و سپاهان شــد و در نهایت بیانیه اى از سوى باشگاه 

سپاهان صادر شد. 

برز محمود زاده، مسئول نقل و انتقاالت سازمان 
فری

لیگ برتر در این باره مى گوید:«فصل گذشــته 

باشگاه استقالل قراردادى را با مهاجم ازبک امضا  مى کند که 

طبیعتاً در ثبت آن ناموفق بــود به این دلیل که  TMS به روى استقالل بسته بود. 

اهان همزمان با عقد قرارداد با جپاروف 
باشگاه ســپ

هد که در این تفاهمنامه سه جانبه به صراحت ذکر 
تفاهمنامه اى را به سازمان لیگ برتر ارائه مى د

شده جپاروف بعد از نیم فصل قرارداد با سپاهان باید به استقالل باز گردد. خب االن نیم فصل 

از حضور مهاجم ازبک در تیم سپاهان سپرى شده است و او بر اساس این تفاهمنامه باید به 

حال حاضر هر باشگاهى به جزو استقالل قرارداد از مهاجم ازبک 
استقالل برگردد. در 

ا بیاورد ما آن را به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان ارائه خواهیم داد و بر اساس 
پیش م

دام خواهیم کرد، چراکه تعیین وضعیت حقوقى بازیکنان بر 
نظریات این کمیته اق

خالتى در مسائل حقوقى نخواهیم داشت.»
عهده این کمیته است و ما د

حال این سئوال پیش مى آید آیا باشگاه استقالل براى به خدمت گیرى جپاروف 

باید قرارداد جدیدى را با این مهاجم امضا کند یا قرارداد قدیمى کافى است؟ مسئول 

گ برتر در پاسخ به این سئوال مى گوید:« قرارداد پیشین از 
نقل و انتقاالت سازمان لی

آنجایى که در سازمان لیگ برتر به ثبت نرسیده قابل اتکا نیست. طبیعتاً استقالل براى 

 به ما ارائه دهد. اما همانطور که اشاره 
دریافت کارت بازى این بازیکن باید مدارك تازه اى

کردم تفاهمنامه سه جانبه اى که باشگاه استقالل – سپاهان و جپاروف آن را امضا کرده اند 

براى ما داراى اعتبار است و در این تفاهمنامه به صراحت اشاره شده مهاجم ازبک بعد از نیم فصل 

بازى در سپاهان باید به استقالل باز گردد.»  

با استناد به تفاهمنامه امضا شده باید گفت جپاروف در حال حاضر بازیکن استقالل است و در صورت 

پیوستن به سپاهان یا هر تیم دیگرى باید نظر مساعد باشگاه استقالل را جلب کند.

نصف جهان   امید ابراهیمى مدیران استقالل را تهدید 
کرده چنانچه مبلغ مورد نظر در قرارداد جدید و مطالبات 

قبلى را به او پرداخت نکنند به سپاهان خواهد رفت.
ابرهیمى تمدید قرارداد با اســتقالل را به امروز و فردا 
حواله مى کند و هنوز در مذاکرات با مدیران استقالل 
به نتایج مثبتى نرسیده است. آنچه روشن  است اختالف 
دو طرف بر سر مسائل مالى  است. ابراهیمى که قرارداد 
فصل قبلش با اســتقالل 1/2میلیارد ارزش داشته با 
پیشــنهاد هاى بهترى از داخل و خارج کشور روبه رو 
شــده و حاال مى خواهد با دریافتى باالترى نسبت به 
فصل گذشته براى اســتقالل به میدان برود. با توجه 
به رقم قراردادهاى بازیکنــان در فصل قبل و فصل 
پیش رو، بیشتر از آنکه انتظار ابراهیمى براى افزایش 
مبلغ قراردادش شــکل ناخوشــایندى داشته باشد، 

خریدهاى ضعیف اما گرانقیمت استقالل 
و منصوریان است که هواداران را دچار 
تردید دربــاره ارزش بازیکنان کرده 
اســت. بعضى خریدهاى میلیاردى 
فصل قبل منصوریــان که بدون هیچ 
کارایى کنار گذاشته شدند باعث شده 
مسئوالن استقالل در این فصل از 

نقل و انتقــاالت محتاطانه تر بر 
سر مسائل مالى تصمیم 

بگیرند. اما در برابر 

خشــش  ر د
ابراهیمــى و حضور شــدیداً 

تأثیرگذار او در میانه میدان آبى ها و البته 
پیشنهادهایى که او از دیگر باشگاه ها دریافت کرده، 
یا منصوریان و مدیران استقالل باید انعطاف به خرج 
بدهند و ستاره قلب میانى خود را با قبول خواسته هایش 
حفظ کنند؛ یا با از دست دادن او دل به نورافکن، چشمى 

و باقرى ببندند. ابراهیمى جورى استقاللى ها را 
از پیشنهاد سپاهان ترسانده که آبى ها 

براى راضى نگه داشــتن او به تکاپو 
افتاده اند.

«کارلوس کى روش» سرمربى تیم ملى در شبکه خبر حاضر شد و درباره صعود تیم ملى به جام جهانى 
و اتفاقات پیرامونى آن مصاحبه اى کوتاه انجام داد. مصاحبه اى کــه در آن کى روش بعد از تقدیر و 
تشکر،  از کسانى گفت که به قصد اخراج او به فدراسیون آمده بودند و حاال به صالح است اخراج شوند. 

صحبت هاى سرمربى تیم ملى فوتبال را در ادامه مى خوانید:
«در درجه اول انعکاس جهانى این اتفاق یک پرستیژ جهانى براى ایران ایجاد کرد و در داخل هم موجب 
شور و نشاط شد. وظیفه ما نیز خوشحال کردن مردم است و وقتى آنها خوشحال هستند مى توانیم با 
آرامش بخوابیم. کالم اول من تحسین بازیکنان فوق العاده اى است که در اختیار داریم. تمامى تحسین 
من به عنوان یک مربى به بازیکنان برمى گردد که فوق العاده و سراسر انگیز بودند و فداکارى هاى 
آنها اندازه نداشت و هیچگاه این اندازه عالقه را در هیچ تیم ملى دیگرى ندیده بودم. هیچوقت ندیدم 
این همه تالش اما در ازاى آن توقعات بازیکنان نیز تا این اندازه پایین باشد. در درجه دوم از کادر تیم 
ملى تشکر مى کنم. برایم سفید و سیاه پوست و مسلمان و غیرمسلمان و ایرانى و خارجى ندارد و همه 
کسانى که زحمت کشیدند.  من مربى سختگیرى هستم و کادر من در روز 14 تا 15 ساعت عاشقانه 
کار مى کنند. به هواداران نیز مى گویم بدون آنها که با عشق تیم را همراهى کردند امروز اینجا نبودیم و 
همچنین تقدیر مى کنم از مسئوالن فدراسیون که تالش خود را مى کنند البته با منابع محدودى که در 
اختیار آنهاست. هرچند که خیلى ها در ایران متوجه دستاورد بزرگى که به وجود آمده نیستند. همچنین 
باشگاه ها؛ که آنها نیز جزو این موفقیت هستند. البته گاهى آنها در صفحه اول روزنامه ها نیستند اما 
زحمات آنها زیاد بوده است و از آنها تشکر مى کنم. گاهى اوقات مسائلى بوده که بر سر آنها توافق نشده 
اما به نظرات مختلف احتیاج داریم. از همین سوءتفاهم ها نور واقعى و مسیر درست مشخص مى شود. 
گاهى شاهد بى احترامى بودیم که برخى خطوط را رد کردند. امیدوارم فوتبال ایران این درس را گرفته 
باشد و بتوانند پشت کسانى که موفقیت فوتبال ایران را مى خواهند بایستند. زمان آن است اگر کسى 
با تیم ملى نیست مدیران او را کنار بگذارند. بیایید درباره آینده صحبت کنیم. همه مى دانند چه کسانى 
را مى گویم. به فدراسیون آمدند که مربى را اخراج کنند و دیگر دبیرکل وجود نداشت. االن باید درباره 

افرادى صحبت کنیم که استحقاق توجه را دارند یعنى کسانى که همیشه به تیم ملى لبخند زدند.»

 هنوز متوجه دستاورد نیستند

به سپاهان مى روم
تهدید ابراهیمى:

 موضع فدراسیون در قبال جپاروف

تیم فوتبال سپاهان 
با جذب شش بازیکن ایرانى از بازار 
داخلى لیگ برتر تقریبًا کار خودش در فصل 
نقل و انتقاالت لیگ هفدهم را تا حدود 80 درصد 

انجام داده است.
   این فصل را باید از معدود زمان هایى دانست که تیم 
فوتبال سپاهان خیلى زود وارد نقل و انتقاالت پیش از 
فصل شد و با خرید بازیکنان مورد نیاز خودش از همان 
اولین روز تمرین تیم، تقریبًا لیست بازیکنان داخلى را 
بست. به هرحال تیمى که با کسب پنج عنوان قهرمانى 
لیگ و چهار مقام قهرمانى جام حذفى پرافتخارترین 
تیم ایرانى در 20 سال اخیر است، دو فصل تقریبًا ناکام 
را بدون کسب جام پشت سر گذاشت و همین مسئله 
هواداران سپاهان را نسبت به عملکرد تیمشان ناراضى 
کرد ولى به نظر مى رســد که امسال، کیفیت فنى این 
تیم در کنار حضور «زالتکو کرانچار» باتجربه مى تواند 

یک برگ برنده براى سپاهان باشد.
 زالتکو کرانچار کروات وقتى در اواسط لیگ یازدهم 
جانشــین «لوکا بوناچیچ» شد شــاید فکرش را هم 
نمى کرد که دوران حضورش در ســپاهان و اصفهان 
اینقدر طوالنى شود ولى ســرمربى کروات سپاهان 
در حد فاصــل لیگ یازدهم تــا لیگ هفدهم 
فقط لیگ پانزدهم را بــه صورت کامل 

از دســت داد و در بقیه فصل ها 
حتى بــراى چند هفته هم 
که شــده روى نیمکت 
سپاهان نشسته است. 

نارضایتــى هواداران 
سپاهان از عبدا... ویسى 

و بیمارى هاى متوالى او 
باعث شــد که کرانچار 
در هفته هــاى پایانــى 
لیگ شــانزدهم هدایت 
سپاهان را بر عهده بگیرد 
و تیم تحت مدیریت او تا 
هفته پایانى لیگ شانس 
کسب ســهمیه نصف و 
نیمه لیگ قهرمانان آســیا 
را هم داشت ولى در نهایت 
با عنوان پنجمــى به کار 

خودش پایان داد.
این موضــوع در کنار 
رضایت هــواداران 
سپاهان از کرانچار 
باعث شــد که 
قــرارداد این 
بى  مر ســر
ت  ا و کر

خیلى زود تمدید شود 
و زالتکو هم یار قدیمى 

خــودش یعنــى محمود 
کریمى را بــه روى نیمکت تیم 
بازگرداند تا آماده ماجراجویى در 
لیگ هفدهم شود. البته اینطور که 
کرانچار در اولین جلسه تمرینى 
تیمش به خبرنگاران اعالم کرده 
هدف او و تیمش کسب حداقل 

یک جام در این فصل فوتبال 
ایران است که فعًال جزو 

برنامه هاى سپاهان 
قرار گرفته است 

و باید دید که 
او در این 
تا  زمینه 
چــه حد 
فــق  مو

مى شود.
اساس  بر   

لیســت 
که  مــازادى 

زالتکو کرانچار در اختیار مدیریت باشگاه سپاهان قرار 
داد، فرید کریمى بهزادى، طالب ریکانى، على احمدى، 
محمد روشندل و ســید جالل عبدى بازیکنانى بودند 
که در برنامه هاى تاکتیکى کرانچار جایى نداشــتند. 
البته در بین این اسامى قرار گرفتن نام کریمى بیش از 
حد باعث تعجب هواداران سپاهان شد ولى در نهایت 
این بازیکن به نفت آبادان پیوست تا در سال آینده باز 
هم پیراهن زرد طالیى را بر تن کند. طالب ریکانى هم 
به استقالل خوزستان پیوست و تکلیف بقیه بازیکنان 
هنوز مشخص نیست. از طرف دیگر آرمین سهرابیان 
مدافع جوان سپاهان هم رضایتنامه خودش را گرفت تا 
به تیم دیگرى برود و عماد میرجوان هم راهى سپیدرود 

رشت شد.
اما بدون شــک بزرگ ترین نامى که از سپاهان جدا 

شد شجاع خلیل زاده، مدافع میانى این تیم 
بود که در ابتداى فصل گذشته قصد 
پیوستن به پرسپولیس را داشت اما 

اصرار ویسى 

به ماندنش و قراردادى که با سپاهان داشت باعث شد 
که یک فصل پرحاشیه را در سپاهان پشت سر بگذارد 
و حتى بخاطــر رفتارهاى هوادارگونه اش نســبت به 
پرسپولیس با ســپاهانى ها هم دچار اختالف شود. با 
این حال خلیل زاده به آرزوى خودش رسید و در فصل 
هفدهم در کنار سید جالل حســینى زوج خط دفاعى 

پرسپولیس را شکل خواهند داد.
 وضعیــت دو بازیکــن خارجى ســپاهان همچنان 
نامشخص است و سپاهانى ها به دنبال امضاى قرارداد  
«سرور جپاروف» هم هستند. «موسى کولى بالى» به 
عنوان پسر معنوى ویســى در این چهار سال همراه او 
بوده و گفته مى شود براى پیوستن دوباره به استقالل 
خوزستان هماهنگى الزم را با ویسى انجام داده است 
ولى مسئله اصلى اینجاســت که نماینده خوزستان از 

لحاظ مالى آنچنان قوى نیست و این مسئله شاید کولى 
بالى را دچار تردید کند ولى باز هم در این شرایط شانس 
پیوستن موسى به استقالل خوزستان بسیار زیاد است و 
گفته مى شود سپاهانى ها خیلى مایل به 

حفظ او نیستند.
داســتان جپاروف و 
تعهد ســپاهان به 
اســتقالل هم که 
دیگر شــهره خاص 
و عام شــده و روزى 
نیســت که از جانب 
دو باشــگاه خبــرى 
در این مورد منتشــر 
نشــود. بیانیه روز جمعه 
ســپاهان در انتقاد به رفتار 
استقاللى ها آخرین نمونه این 
بحث و جدل بود کــه باید در نهایت 
دید کدام یک از طرفین در این مناقشــه 

پیروز مى شود.
 ســپاهان براى پــر کردن 

جاى خالى بازیکنان جدا شــده خودش خیلى زود به 
ســراغ خرید بازیکنان ایرانى رفت و هر شش سهمیه 
خودش را از بازار داخلى تأمین کرد. جالب اینجاست که 
تغییرات گسترده خط دفاعى سپاهان باعث شد کرانچار 
چهارســهمیه از بین بازیکنان جدید خودش را به خط 
دفاعى اختصاص دهد تا این تیم با ترکیبى متفاوت در 
عقب زمین لیگ هفدهم را شروع کند. سیاوش یزدانى 
مدافع میانى تیم پیکان و حسن جعفرى مدافع فصل 
قبل پدیده خیلى راحت و بى دردسر به سپاهان آمدند، 
اما داستان جذب عزت ا... پورقاز مدافع میانى ملى پوش 
تا حدودى متفاوت بود. او که گفته مى شد زودتر از بقیه 
بازیکنان با سپاهان به توافق رسیده است در میانه هاى 
راه زمزمه هایى مبنى بر نیامدنش به گوش رسید ولى 
در نهایت در تمرینات سپاهان حاضر شد تا کار جذب او 

هم به پایان برسد.
چهارمین مدافع جذب شده هم سعید آقایى مدافع چپ 
تراکتورسازى بود که براى جدایى از تبریز و آمدن به 
اصفهان احتیاج به رضایتنامه باشگاه گسترش فوالد 
داشت که گفته شده این مســئله در توافق سپاهان با 
گسترشى ها حل شده تا آقایى هم در سمت چپ خط 
دفاعى سپاهان قرار بگیرد. شاهین ثاقبى بازیکن جوان 
ملوان که فصل گذشته در لیگ یک حضور داشت در 
کنار ساسان انصارى مهاجم گلزن فوالد هم دو خرید 
دیگر سپاهان بودند که شرایط را به سود نماینده فوتبال 
اصفهان رقم زدند تا جاى خالى مســعود حســن زاده 

مصدوم پر شود.
تمدید قرارداد احســان حاج صفى تبدیــل به دغدغه 
اصلى مدیریت تیم سپاهان شده و ماندن او در اصفهان 
مى توانست کفه ترازو را به سود سپاهان سنگین کند. 
البته حاج صفى هر ســال همین مسئله را براى تمدید 
قرارداد با ســپاهان پیش روى خودش دارد و امسال 

هم گفته شده که او براى حضور در لیگ یونان 
و قرار گرفتن در کنار مسعود شجاعى و کریم 

د  ى فــر ر نصا ا

بسیار مصمم است. از دست دادن حاج صفى براى تیمى 
که در خط هافبک بازیکن فانتزى آنچنان زیادى ندارد 
خبر خوشى به حساب نمى آید و سپاهانى ها در تالش 
هستند که تحت هر شرایطى قرارداد هافبک خودشان 
را تمدید کنند. تالشــى که بعید است فرجام خوشى 

داشته باشد.
جدایى حاج صفى یک ضربه بزرگ در نقل و انتقاالت 
به سپاهان خواهد زد که مى تواند مانند لیگ پانزدهم 
شرایط را براى طالیى پوشان تغییر دهد. البته از سعید 
قائدى فر مدافع سابق سپاهان هم به عنوان جانشین 
احتمالى حاج صفى در ســمت چپ زمین سپاهان نام 
برده مى شود. کرانچار براى سپاهان امسال آرزوهاى 
زیادى دارد و البته براى تحقق اهدافش به چند بازیکن 

دیگر نیز نیاز دارد.

ن ن ر ن ر ز
هد اعتماد آبى هــا به کیفیت 
فورى از همیشــه کمتر شده 
 کمتر از دو سال قبل در جام

هاى آسیا، وریا بازیکن فیکس 
رلوس کى روش به شــمار 

ت و 

یکــن 
ـره اى بــود کــه با 

م غیرمنتظــره کى روش، از 
 قعرجدولى راه آهــن به تیم 
راخوانده شــد. این دو فصل 
ــرایط رضاییان و غفورى را 
 تغییر داد. هــر دو بازیکن به 
ى مطرح پایتخت پیوســتند 
ضاع براى آنها شــبیه به هم 
نرفت. نفوذهاى تماشــایى   
ر همیشگى در حمالت تیم  و 
ت عضله ها، رامین را به عنوان 
صربه فردترین مدافع راســت 
ل ایران تثبیت کردند و وریا در 
شوم مصدومیت هاى مداوم، 
هاى زیادى را بیرون از زمین 
بقه دنبال کرد تا شرکت در 
 صعود تیم ملى را نیز از دست 

ضاییــان، بازیکن به مراتب 
رى محسوب مى شود اما جنگ 
 و وریا، هنوز تمام نشده است. 
ر مى رسد رامین به استقالل 
ک نیســت و همین موضوع، 
در ترکیــب ثابتتیم ه وریا

ریان را حفظ خواهد کرد. او که 
ن امضاى قرارداد با استقالل 
سوپراســتار بود، حاال به یک 

 تازه در باشگاه نیاز دارد.

م خاطرات بسیار زیادى از آن دارد، ندارد.
4مهدوى کیا که تیرماه 94 به عنوان سرم
نوجوانان هامبورگ انتخاب شــد قربانى اس
مدیران این باشگاه در مورد تغییرات در کادر فنى تیم هاى پایه باش
OPOیکى از روزنامه ها از قول سایتO
قرارداد مهدوى کیا با باشگاه هام
ماه ژوئن به پایانخواهد رســی

تمدید نخواهد شد.

جپاروف بازیکن استقالل است یا سپاهان؟ در نه

ملحق خواهد شد؟ در روزهاى اخیر در این خصوص حرف

ایجاد سوء تفاهم بین دو باشگاه استقالل و سپاه

سپاهان صادر شد
فریبر
لیگ
بباشششاشاش مى کند که 
طبیع TMS به روى استقالل بسته بود. 
باشگاه س
تفاهمنامه اى را به سازمان لیگ برتر ارائه مى دهد که

شده جپاروف بعد از نیم فصل قرارداد با سپاهان بای

از حضور مهاجم ازبک در تیم سپاهان سپرى شد

 برگردد. در حال حاضر هر باشگاهى
استقالل

ما بیاورد ما آن را به کمیته تعیین وضع
پیش 

نظریات این کمیته اقدام خواهیم کرد، چ

عهده این کمیته است و ما دخالتى در مسا

حال این سئوال پیش مى آید آیا باشگاه اس

باید قرارداد جدیدى را با این مهاجم امضا کن

نقل و انتقاالت سازمان لیگ برتر در پاسخ به

آنجایى که در سازمان لیگ برتر به ثبت نرسیده

دریافت کارت بازى این بازیکن باید مدارك تازه اى

کردم تفاهمنامه سه جانبه اى که باشگاه استقالل – س
–

براى ما داراى اعتبار است و در این تفاهمنامه به صراحت اشا

بازى در سپاهان باید به استقالل باز گردد.»  

با استناد به تفاهمنامه امضا شده باید گفت جپاروف در حال حاض

پیوستن به سپاهان یا هر تیم دیگرى باید نظر مساعد با

 موضع فدراسیون در ق

وریا 
خداحافظى اجبارىزنده مى شود؟

ــى خیال کیا با هامبورگ
موشک ایرانى شدند؟ شدند؟بــــ

ورگجدا ها ا

زی به رقم قراردادهاىب
پیش رو، بیشتر از آنکه انتظار ابراهیمى براى افزایش

مبلغ قراردادش شــکل ناخوشــایندى داشته باشد، 
خریدهاى ضعیف اما گرانقیمت استقالل 
و منصوریان است که هواداران را دچار

تردید دربــاره ارزش بازیکنان کرده 
اســت. بعضى خریدهاى میلیاردى 
فصل قبل منصوریــان که بدون هیچ 
کارایى کنار گذاشته شدند باعث شده 
مسئوالن استقالل در این فصل از 

نقل و انتقــاالت محتاطانه تر بر 
سر مسائل مالى تصمیم 

بگیرند. اما در برابر 

خشــش  ر د
ابراهیمــى و حضور شــدیداً 

تأثیرگذار او در میانه میدان آبى ها و البته 
پیشنهادهایى که او از دیگر باشگاه ها دریافت کرده، 
یا منصوریان و مدیران استقالل باید انعطاف به خرج 
بدهند و ستاره قلب میانى خود را با قبول خواسته هایش 
حفظ کنند؛ یا با از دست دادن او دل به نورافکن، چشمى 

ررررررررر را را و باقرى ببندند. ابراهیمى جورى استقاللى ها
از پیشنهاد سپاهان ترسانده که آبى ها 

براى راضى نگه داشــتن او به تکاپو 
افتاده اند.

ز تیم در کنار حضور 
یک برگ برنده براى سپاهان با
 زالتکو کرانچار کروات وقتى
جانشــین «لوکا بوناچیچ» ش
نمىکرد که دوران حضورش
اینقدر طوالنى شود ولى سـ
حد فاصــل لیگ یا در
فقط لیگ پانزده
از دســتد
حتى بــر
که شـ
سپاه
نار
س
و

باعث شــد که کرانچار
هفته هــاى پایانــى  در
لیگشــانزدهم هدایت 
سپاهان را بر عهده بگیرد 
و تیم تحت مدیریت او تا 
هفته پایانى لیگ شانس 
کسب ســهمیه نصف و 
نیمه لیگ قهرمانان آســیا 
را هم داشت ولى در نهایت 
با عنوان پنجمــى به کار 

خودش پایان داد.
اینموضــوع در کنار

رضایت هــواداران 
سپاهان از کرانچار 
باعث شــد که
قــرارداد این

بى  مر ســر
ت  ا و کر

زالتکو کرانچار در اختیار مدیریت باشگاه سپاهان
داد، فرید کریمى بهزادى، طالب ریکانى، على اح
محمد روشندل و ســید جالل عبدى بازیکنانى
که در برنامه هاى تاکتیکى کرانچار جایى ندا
البته در بین این اسامى قرار گرفتن نام کریمى
حد باعث تعجب هواداران سپاهان شد ولى
این بازیکن به نفت آبادان پیوست تا در سال
هم پیراهن زرد طالیى را بر تن کند. طالب
به استقالل خوزستان پیوست و تکلیف بق
هنوز مشخص نیست. از طرف دیگر آرمی

مدافع جوان سپاهان هم رضایتنامه خودش
به تیم دیگرى برود و عماد میرجوان هم

رشت شد.
اما بدون شــک بزرگ ترین نامى که

ظخداحافظظظظظظظظظىاجبارىى
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ف اینفصل
باید از معدود زمان هایى  را

دانست که تیم فوتبال سپاهان 
خیلى زود وارد نقل و انتقاالت پیش

از فصلشد و با خرید بازیکنان مورد 
نیاز خودش از همان اولین 
روز تمرین تیم، تقریبًا
لیست بازیکنان داخلى

 را بست

ر
ل

ی

تیم فوتبال سپاهان 
ازیکن ایرانى از بازار

کار خودش در فصل  ًا
0م را تا حدود 80 درصد

تیم  ن هایى دانست که
قل و انتقاالت پیش از 
رد نیاز خودش از همان 
ست بازیکنان داخلى را 
ب پنج عنوان قهرمانى

م حذفى پرافتخارترین 
ت، دو فصل تقریبًا ناکام 
گذاشت و همین مسئله
ملکرد تیمشان ناراضى

 مسال، کیفیت فنى این 
انچار» باتجربه مى تواند 

خیلى زود تمدید شود 
و زالتکو هم یار قدیمى 

خــودش یعنــى محمود 
کریمى را بــه روى نیمکت تیم 
بازگرداند تا آماده ماجراجویى در 
لیگ هفدهم شود. البته اینطور که

کرانچار در اولین جلسه تمرینى 
تیمش به خبرنگاران اعالم کرده 
هدفاو و تیمش کسب حداقل
یک جام در این فصل فوتبال

ایران است که فعًال جزو 
برنامه هاى سپاهان 

قرار گرفته است
و باید دید که 

او در این 
تا  زمینه 
چــه حد

شجاع خلیل زاده، مدافع میانى این تیم  شد
بود که در ابتداى فصل گذشته قصد 
پیوستن به پرسپولیس را داشت اما

اصرار ویسى 

لحاظ مالى آنچنان قوى نیست و این مسئله شاید کولى 
بالى را دچار تردید کند ولى باز هم در این شرایط شانس 
پیوستن موسى به استقالل خوزستان بسیار زیاد است و 
گفته مى شود سپاهانى ها خیلى مایل به 

حفظ او نیستند.
داســتان جپاروف و 
تعهد ســپاهان به 
اســتقالل هم که 
دیگر شــهره خاص 
و عام شــده و روزى 
نیســت که از جانب 
باشــگاه خبــرى  دو
در این مورد منتشــر 
نشــود. بیانیه روز جمعه 
ســپاهان در انتقاد به رفتار 
استقاللى ها آخرین نمونه این 
بحث و جدل بود کــه باید در نهایت

دید کدام یک از طرفین در این مناقشــه 
پیروز مى شود.

 ســپاهان براى پــر کردن 

هم به پایان برسد.
چهارمین مدافع جذب شده هم سعید آقایى مدافع چپ 
تراکتورسازى بود که براى جدایى از تبریز و آمدن به 
اصفهان احتیاج به رضایتنامه باشگاه گسترش فوالد 
داشت که گفته شده این مســئله در توافق سپاهان با 
گسترشى ها حل شده تا آقایى هم در سمت چپ خط 
دفاعى سپاهان قرار بگیرد. شاهین ثاقبى بازیکن جوان

که فصل گذشته در لیگ یک حضور داشت در  ملوان
کنار ساسان انصارى مهاجم گلزن فوالد هم دو خرید 
دیگر سپاهان بودند که شرایط را به سود نماینده فوتبال 
اصفهان رقم زدند تا جاى خالى مســعود حســن زاده 

مصدوم پر شود.
تمدید قرارداد احســان حاج صفى تبدیــل به دغدغه 
اصلى مدیریت تیم سپاهان شده و ماندن او در اصفهان 
مى توانست کفه ترازو را به سود سپاهان سنگین کند. 
البته حاج صفى هر ســال همین مسئله را براى تمدید 
قرارداد با ســپاهان پیش روى خودش دارد و امسال

هم گفته شده که او براى حضور در لیگ یونان 
و قرار گرفتن در کنار مسعود شجاعى و کریم 

د  ى فــر ر نصا ا

باشد.
ى در اواسط لیگ یازدهم 
شد شــاید فکرش را هم 
 در ســپاهان و اصفهان 
ــرمربى کروات سپاهان 
یازدهم تــا لیگ هفدهم 
هم را بــه صورت کامل 

 داد و در بقیه فصل ها 
ـراى چند هفته هم 
ــده روى نیمکت 
هان نشسته است. 

رضایتــى هواداران 
اسپاهاناز عبدا... ویسى 

و بیمارى هاى متوالى او

فــق  مو
مى شود.

اساس  بر   
لیســت 

که  مــازادى 

سپاهان همچنان نیازمند بازیکن است
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نگهبان تمساح وحشــى در باغ وحش جزیره «کوه سامویى» 
درتایلند هنگام انجام هنرنمایى در مقابل چشمان حیرت زده 
گردشگران سرش را درون دهان تمساح کرده بود که تمساح 

با بستن آرواره قوى اش این نگهبان را به شدت زخمى کرد.
نگهبان مفلوك قبل از انجام شــیرینکارى ســعى مى کند با 
استفاده از دو چوب تمساح را براى فروبردن سرش آماده کند 
اما این حیوان، نگهبان را غافلگیر مى کند و دهانش را مى بندد.

به گفته مسئوالن باغ وحش تمساح حدود 10 ثانیه سر نگهبان را 
در دهانش نگه مى دارد و بعد رها مى کند. گردشگران  معتقدند 
این مرد بسیار خوش شانس بوده که در این حادثه جانش را از 
دست نداده است.انجام چنین شیرینکارى یکى از جذاب ترین 
حرکات هیجان انگیزى است که در تایلند مورد توجه بسیارى 

از توریست هاست.

ســرکالنتر دوم پلیس تهران بزرگ از دســتگیرى سه نفر سارق 
همدست، به اتهام سرقت به عنف خبر داد.

ســرکالنتر دوم پلیس پایتخت در تشــریح این خبــر بیان کرد: 
«در پى اعالم مرکز پیام مبنى بر زورگیــرى از فردى، موضوع به 
سرعت در دستور کار کالنترى 141 شهرك راه آهن قرار داده شد.»  
سرهنگ مهرزاد بیژن نیا،  افزود: «پس از مراجعه عوامل کالنترى 
به موقعیت مورد نظر فردى اظهار مى دارد دقایقى پیش ســه نفر 
جوان مشکى پوش با تهدید چاقو اقدام به سرقت گوشى موبایل و 
ساعت مچى وى کرده و از محل متوارى شده اند.»  وى بیان کرد: 
«عوامل کالنترى شــهرك راه آهن با توجه به اظهارات مالباخته 
و مشــخصات اعالمى از ســوى وى، بالفاصله با انجام گشتزنى 
هدفمند سه نفرجوان را با مشخصات ذکر شده مشاهده و دستگیر 

مى کنند.»

بررسى دوربین هاى مداربســته یکى از مغازه هاى محله بعثت 
اردبیل دست سارقان را رو کرد. 

در پى دریافت گزارش هاى سرقت هاى متعدد با موضوعات داخل 
خودرو، دوچرخه، قطعات خودرو و...، کارآگاهان پلیس موضوع را 

به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
با بررسى دوربین هاى مداربســته موجود در یکى از مغازه هاى 
محله بعثت اردبیل و پیگیرى سرنخ هاى به دست آمده، گارآگاهان 
موفق شدند رد پاى دو سارق را در رابطه با سرقت هاى به وقوع 
پیوسته شناسایى کنند. پس از هماهنگى قضائى به عمل آمده، دو 
سارق 34 و 31 ساله در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر انتظامى 
منتقل شدند.متهمان در بازجویى هاى به عمل آمده به چهار فقره 
ســرقت از مغازه، داخل خودرو، دوچرخه و قطعات داخل خودرو 

اعتراف کردند.

شکار دزدان حرفه اى اردبیل 3 جوان سیاهپوش چه مى کردند؟ عاقبت شیرینکارى با تمساح 030201

«احمــد-ب» (ســرکرده 36 ســاله بانــد مخوف 
گروگانگیرى) که به همراه دیگر همدســتانش و در 
یک عملیات چند روزه با نظارت مســتقیم دادستان 
عمومى و انقالب تربت جام دســتگیر شد، صبح روز 
یک شــنبه در حالى که همه اقدامات امنیتى صورت 
گرفته بود به شــعبه اول بازپرسى دادسرا منتقل شد و 
توسط قاضى وزیرى مورد بازجویى هاى تخصصى و 

قضائى قرار گرفت. 
گروگان گیر مخوف که در برابر ســئواالت فنى مقام 
قضائى چاره اى جز اعتراف نداشــت، دقایقى بعد به 
تشــریح زوایاى پنهان اقدامات مجرمانــه و اعمال 
خطرناك خود پرداخت و گفت: «هشت سال قبل به 
دلیل برخى مســائل خاص و اختالفات خانوادگى که 
بین من و همسرم به وجود آمد او را به منطقه خلوتى در 
تربت جام کشاندم و با دو ضربه چاقو به قتل رساندم.» 
متهم این «پرونده ســیاه» ادامه داد: «بعد از آن هم 
به راحتى جسد همسرم را داخل چاله اى انداختم و با 
ریختن خاك آن را دفن کــردم. پس از آن هم بخاطر 
ترســى که از بستگان همسرم داشــتم ماجراى قتل 
او را پنهان کردم و یک قبضه اســلحه کالشــینکف 
خریدم تا در صورت لزوم از آن اســتفاده کنم. اینگونه 
بود که با در دســت گرفتن ســالح جنگــى به فکر
 گروگان گیرى هاى مسلحانه افتادم و مدتى بعد فردى 

را گروگان گرفتم تا اینکه خانــواده اش 200 میلیون 
تومان پرداخت کردند و من هم گروگان را آزاد کردم. 
حدود یکسال بعد از این ماجرا بود که فرد دیگرى را به 
طور مســلحانه ربودم و از خانواده او نیز پول گرفتم.» 
این متهم خطرناك در حالى به سومین گروگان گیرى 
خود اشــاره کرد که هنوز از سرنوشت گروگان مذکور 
اطالعى در دست نیســت و تحقیقات پلیس با صدور 
دستوراتى از ســوى بازپرس وزیرى در این باره ادامه 

دارد. 
اظهارات متهم این پرونده در حالى است که تنها پارچه 
و برخى آثار دیگر که با آنها دست و پاى گروگان را بسته 
بودند در محل پیدا شد و اثرى از گروگان مذکور نیست.

بنابراین گزارش سرکرده باند مخوف گروگان گیرى 
در ادامــه اعترافات هولناك خود بــه گروگان گیرى 
مسلحانه دیگرى اشــاره کرد که هفتم خرداد انجام 
داده بود. او گفت: «اوایل شب فرد 50 ساله اى به نام 
"حسن" را به طور مسلحانه ربودیم و به داخل سوهاى 
تاریک قنات هاى خشکیده در منطقه "کال جام رود" 
بردیم آن شب با موتورسیکلت به محل رفته بودیم که 
گروگان را داخل خودروى ال 90 انداختیم و در محل 
مذکور نگهدارى مى کردیــم. خودرو را هم در منطقه 
دیگرى رها کردیم تا شناســایى نشویم ولى آن شب 
موتورســیکلت سقوط کرد و انگشــت پایم شکست. 

با وجود این، از خانــواده گروگان خواســتیم تا مبلغ
 800 میلیــون تومان بــراى آزادى او بپردازند که در 
اجراى این نقشــه نــاکام ماندیم و توســط مأموران 

دستگیر شدیم.»
قاضى رســیدگى کننده به پرونده جرائــم هولناك 
اعضاى این باند، در حاشــیه جلســه بازپرسى گفت: 
«اعضاى این باند اقدامات مجرمانه خود را از ســال 
88 آغاز کرده بودند و به اتهامات مختلفى مانند قتل، 
گروگان گیرى و سرقت مســلحانه از سوى دستگاه 
قضائى تحت تعقیب قرار داشــتند چرا که بررســى 
سرنخ هاى موجود در پرونده هاى گروگان گیرى به 
سرکرده این باند مى رســید اما وى به طور قاچاق از 
مرزهاى زابل به کشــور افغانستان گریخته و حتى در 

آنجا ازدواج کرده بود.» 
بازپــرس وزیرى تصریــح کرد: «در حالــى که طى 
سال هاى گذشــته اقدامات بسیارى براى دستگیرى 
این فرد انجام شــده بود اما وى زندگى مخفیانه اى 
در ایران و افغانســتان داشــت تا اینکه هفتم خرداد 
سال جارى آخرین گروگانگیرى مسلحانه در منطقه 

تربت جام رخ داد.» 
وى خاطرنشــان کرد: «در پى وقوع این حادثه همه 
عوامل امنیتــى و انتظامــى و به ویــژه کارآگاهان 
پلیس آگاهى و ســربازان گمنام امــام زمان(عج) در 

کنار راهنمایى هــاى قاضى قنبرى راد، دادســتان 
تربت جام، وارد عمل شدند و سرکرده باند را که براى 
درمان انگشــت شکســته اش نزد شکسته بند محل 
مراجعه کرده بود به دام انداختنــد و اینگونه گروگان 
مذکور از داخل ســوهاى قنات نجــات یافت و همه 

اعضاى این باند مخوف دستگیر شدند.»
بازپرس شعبه اول دادســراى عمومى و انقالب تربت 
جام افزود: «در حال حاضر اتهاماتى از قبیل مشارکت 
در سرقت مســلحانه، قتل عمدى، نگهدارى و حمل 
ســالح، ورود و خــروج غیرقانونى از مــرز و برخى 
اتهامات دیگر به ســرکرده باند تفهیم شده است اما 
مجموع اقدامــات و اعمال مجرمانــه وى در حکم 

"افساد فى االرض" خواهد بود.»
 قاضى وزیرى با اشــاره به اقدامات مجرمانه سرکرده 
باند در افغانستان نیز گفت: «بررسى هاى انجام شده 
با توجه به اظهارات متهم حاکى از آن اســت که وى 
به اتهامى درباره"سالح" در افغانستان دستگیر شده 
و مدت ســه ماه در زندان تحمل کیفر کرده اســت تا 
اینکه فروردین سال جارى دوباره به ایران بازگشته و به 

جرائم مخوف خودش ادامه داده است.»
قاضى این پرونــده تصریح کــرد: «تحقیقات براى 
کشــف زوایاى مختلف این پرونده حساس همچنان 

ادامه دارد.»

تجمع روز پنج شنبه (25 خردادماه) شمارى از اهالى شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربى بر سر یافتن شغل در معدن زنم را به بیابان بردم و در یک چاله خاك کردم زنم را به بیابان بردم و در یک چاله خاك کردم 
طالى آق دره به درگیرى منجر شده است.

آنها درباره وقایع اتفاق افتاده در این روز مى گویند: با وجود آغاز عملیات استخراج و جذب تدریجى کارگران فصلى معدن 
طالى آق دره، هنوز شمارى از اهالى منطقه در صف استخدام این واحد معدنى باقى مانده اند.

برپایه این اطالعات؛ از زمان آغاز عملیات استخراج در این واحد معدنى در بهار سال 96، طبق روال معمول شمار قابل 
توجهى از اهالى این منطقه براى یافتن شغل به معدن طالى آق دره مراجعه مى کنند. این جویندگان کار بیشتر از اهالى چهار 

روســتاى انگورد، آق دره 
اولیا، وســط و سفلى و 
شهر تکاب هستند و از 
قرار معلوم تا این لحظه 
تعداد 450 نفر از آنها به 
عنوان کارگر فصلى در 
این واحد معدنى مشغول 

کار شده اند.
ظاهراً حضور مســتمر 
در  کار  جوینــدگان 
محوطه معــدن آق دره 
باعث شده اهالى شاغل 

در این واحد معدنى براى انجام وظایف خود با مشکل مواجه شوند، چنانچه به تشخیص کارفرما فعالیت معدن از ابتداى 
ماه جارى به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

گفته مى شود کسانى که تجمع روز پنج شنبه آنها به درگیرى منجر شده است، بیشتر از اهالى روستاى آق دره وسط هستند 
که همچنان در انتظار یافتن کار در محوطه این واحد معدنى حضور دارند و برخى از آنها در گذشته به عنوان کارگر فصلى در 
معدن طالى آق دره، مشغول کار بوده اند.در همین رابطه تعداد مصدومان وقایع روز پنج شنبه معدن آق دره تا 13 نفر برآورد 
مى شود که در میان آنها افرادى از میان اهالى شاغل و جوینده کار نیز حضور دارند. از قرار معلوم ماجراى این درگیرى که 
با مداخله عوامل انتظامى خاتمه یافته است، مصادف با جلسه اى بود که در همین رابطه توسط شوراى تأمین شهرستان 

تکاب در مسجد روستاى آق دره وسط در حال برگزارى بود.

درگیرى برسر یافتن شغل در معدن طال 

برج ساز تهرانى 
نیم میلیارد تومان داد تا اعدام نشود

ماجرا از اواخر ســال 88 به دنبال مرگ مردى که در 
بیمارستان جان باخته بود آغاز شد و کارآگاهان ضمن 
تحقیق دریافتند که این مرد قبل از مرگ توسط مرد 
ثروتمند 40 ساله اى به نام «یزدان» که یک برج ساز 

است ربوده شده بود.
این مــرد میلیاردر دســتگیر شــد و در بازجویى به 
بازپرس جنایى گفت: «مقتول (شهروز50 ساله) بابت 
ساخت و ساز یک میلیارد تومان به من بدهکار بود ولى 
خودش را به من نشان نمى داد و من به دنبالش بودم، 
تا اینکه او را در یکى از بیمارســتان هاى خصوصى 
تهران پیدا کردم که به علت بیمارى بســترى شده 
بود. به دیدنش رفتم و طلبم را خواستم. به من گفت 
هزینه چند میلیونى بیمارستانم را پرداخت کن تا من

 مرخص شوم و بدهى میلیاردى ام را به تو بپردازم. من 
هم براى اینکه به طلبم برسم او را ترخیص کردم اما 
او حاضر به پرداخت پول نشد. او بسیار مریض بود و با 
وزن سنگینى که داشت اصًال توانایى حرکت نداشت. 

با چنین وضعى که داشــت دو روز بعــد از ترخیص 
شدنش او را به خانه اى بردم و نگهش داشتم تا طلبم 
را وصول کنم تا اینکه باهم درگیر شــدیم و ناگهان 
حالش بد شد و ناچار دوباره او را به بیمارستان رساندم 
اما دو ســاعت بعد جان داد و مرا به اتهام آدم ربایى و 

قتل این مرد دستگیر کردند.
این برج ســاز پس از آنکه به جرم آدم ربایى و قتل به
 15 ســال حبس و اعدام محکوم شد توانست براى 
جلب رضایت خانواده مقتول، هم  از طلبش بگذرد و 
هم 530 میلیون تومان بابت دیه به آنها پرداخت کند 
تا از اعدام نجات پیدا کند.سپس این میلیاردر زندانى 
از نظر جنبه عمومى جرم تحت محاکمه قرار گرفت 
اما با توجــه به اینکه به 15 ســال حبس هم بخاطر 
آدم ربایى محکوم شده اســت طبق تصمیم دادگاه 
باید کماکان تا پایان این محکومیت در زندان بماند تا 
بعد درباره جنبه عمومى جرمى که مرتکب شده است 

تصمیم بگیرند.

شامگاه سى و یکم خرداد 95 یک پسر 30 ساله به نام «پدرام» 
در جدال خیابانى در شــهررى کشته شــد. پلیس به بررسى 
پرداخت و دریافت پدرام در درگیرى برادرش با پســر همسایه 
به نام «مهران» جان سپرده است. به این ترتیب مهران 25ساله 
بازداشت شد وبه قتل اعتراف کرد. وى گفت در دعوا با برادر پدرام 
ناخواسته دست به قتل زده است. وى در شعبه دهم دادگاه کیفرى 
یک استان تهران به ریاســت قاضى محمد باقر قربان زاده و با 
حضور یک مستشار پاى میز محاکمه ایستاد. در ابتداى این جلسه 
پدرو مادر قربانى تقاضاى قصاص را مطرح کردند. سپس متهم به 
دفاع پرداخت و گفت: «آن شب مست بودم و حال طبیعى نداشتم 
که از خانه مان بیرون رفتم. همان موقع برادر پدرام از خانه بیرون 
آمد و به من اعتراض کرد. من با او درگیر شــده بودم که پدرام 
سر رسید. او قصد میانجى گرى داشت که من با چاقویى که در 
دست داشــتم او را هل دادم. اما باور کنید متوجه نشدم چاقو به 
پهلوى او فرو رفته است. همان موقع به خانه برگشتم و ساعتى 

بعد به جرم قتل بازداشت شدم.»
وى ادامه داد: «مى دانم اشتباه کرده ام و این پشیمانى بى فایده 
است. پدرم که نگهبان یک باغ بود سال قبل بخاطر سرقتى که 
از باغ شد بازداشت شدو به زندان افتاد. حاال مادرم با دستفروشى 
خرج زندگى خودش و دو خواهرم را تأمین مى کند. من از اولیاى 

دم تقاضا دارم بخاطر مادر و دو خواهرم مرا ببخشند.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

 پشیمانى پسر جوانى که در حالت مستى قاتل شد

زن جوانى به نام «فرزانه» و ناپــدرى اش که به اتهام آدم ربایى و ضرب و 
شتم مرد طالفروش بازداشت شده بودند به دادسراى امور جنایى تهران 

منتقل شدند.
شــاکى این پرونده به نام «شــاهین» نیز که در دادســرا حضور داشت 
در اظهاراتش به ســجاد منافــى آذر، بازپرس امور جنایــى تهران گفت: 
«طالفروش هســتم و در جنوب شرق تهران طالفروشــى دارم، اوایل 
فروردین ماه سال جارى در طالفروشیم با فرزانه آشنا شدم، فرزانه زمانى 
که پا در مغازه من گذاشــت با دخترش نزد من  آمد و سفارش ساخت یک 
دستبند به من داد که قرار شد دستبند را برایش آماده کنم؛ در همین حین و 
زمانى که فرزانه در مغازه من رفت و آمد داشت گفت شوهر ندارد و فرزند 

یتیم دارد که من نیز سعى کردم با وى آشنا شوم.» 
وى ادامه داد: «یک روز فرزانه با من تماس گرفت، آدرس منزل خواهرش 
را به من داد و گفت براى دیدن وى آنجا بروم، زمانى که به منزل خواهر 
فرزانه رفتم ناگهان ناپدرى اش با یک نفــر دیگر مرا گرفته و کتک زدند، 
آنها من را خواباندند و از من فیلــم و عکس تهیه کرده و تهدید کردند، در 

دستشان ظرف اسید بود و از من خواستند که پول به آنها بدهم و گفتند در 
صورتى که پول تهیه نکنم به رویم اسید مى پاشند.»

شــاهین افزود: «من در همین حین با آنها درگیر شــدم و آنها به صورتم 
اسپرى اشک آور پاشیدند که بینایى من تا حدى مختل شد، سپس با یکى 
از دوستانم تماس گرفته و از وى خواســتم پول به حساب ناپدرى فرزانه 
بریزد که دوســتم یک میلیون تومان پول به حسابش واریز کرد، ناپدرى 
فرزانه و دوستش یک میلیون تومان پولى که در کیفم بود به همراه رسید و

50 میلیون تومان ســفته را از من گرفتند، مرا کتک زدند، سپس ناپدرى 
فرزانه مرا تا سر کوچه برد و گفت از اینجا به بعد را خودم باید تنهایى بروم، 

در آن لحظات چشمانم خوب نمى دید و بعد با پلیس تماس گرفتم.»
اظهارات شــاکى پرونده در حالى مطرح شد که فرزانه و ناپدرى اش منکر 

ربایش و اظهارات مرد طالفروش شدند.
فرزانه در اظهاراتش به بازپرس امور جنایى تهران گفت: «من نه دزد و نه 
کالهبردار هســتم، مرد طالفروش با پاى خودش به منزل خواهرم آمد و 
ناپدرى ام نیز گناهى ندارد، من تنها یک میلیون تومان از شاهین گرفتم و 

سایر حرف هاى وى دروغ است.»
ناپدرى فرزانه نیز در اظهاراتش به بازپرس گفت: «حدود 15 ســال است 
که مشغول فعالیت در بخش مسکن و خرید و فروش ملک هستم و همه 
مرا در محلمان مى شناســند من زمانى که متوجه شدم شاهین نیت بدى 
دارد فقط چند ضربه به صورت او زدم و اصًال بحث اسیدپاشى و آدم ربایى 
در کار نبود.» سرانجام سجاد منافى آذر، بازپرس شعبه سوم دادسراى امور 
جنایى تهران متهمان را براى ادامه تحقیقات در اختیار اداره آگاهى قرار داد 

و بررسى ها در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

برخورد قاطع دستگاه قضائى با مرد طالفروش به خانه خواهر فرزانه رفت 
متهمان غرق شدن کودك8 ساله قمى

اعضاى این باند 
اقدامات مجرمانه 
خود را از سال 88 

آغاز کرده بودند و به 
اتهامات مختلفى مانند 
قتل، گروگان گیرى 

و سرقت مسلحانه از 
سوى دستگاه قضائى 

تحت تعقیب قرار 
داشتند

دادستان عمومى و انقالب قم گفت: دستگاه قضائى با متهمان حادثه غرق شدن 
کودك هشت ساله برخورد قاطعانه داشت و در این راستا دو تن از متهمان بازداشت 

ومجموعه استخرى که کودك درآن غرق شده پلمب شده است.
وى خاطرنشــان کرد: در تاریخ 21 خردادماه جارى، کودك هشت ساله اى به 
نام «محمدصادق. ع»، براى شــرکت در کالس هاى آموزش شنا در مجموعه 
استخرهاى شهر قم واقع در منطقه پردیسان، بر اثر کوتاهى و بى مباالتى مربى و 
نجات غریق، دچار غرق شدگى مى شود که این کودك پس از انتقال به بیمارستان 

به کما مى رود و پس از چند روز فوت مى کند.
دادستان قم در بخش دیگرى از سخنان خود بیان کرد: 9 تن از متهمان مربوط 

به پرونده نزاع دسته جمعى خانوادگى در منطقه قلعه کامکار قم بازداشت شدند.
در جریان درگیرى خیابان 16 مترى شــهید غفارى کــه در تاریخ 21 خردادماه 
سال جارى میان دو همسایه با سالح ســرد رخ داد، یک تن فوت کرد و پنج تن 

مصدوم شدند.

چهل تکه
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 Creators 10 Windows در آخرین نســخه بــه روزرســانى 
Update، دو نمونه تنظیمات صفحه نمایش نیز اضافه شده است که 
تصویر را در لپ تاپ یا پى سى شما دلنشین تر جلوه مى دهد. این دو تنظیمات 

را براى ویندوز 10 در ادامه معرفى مى کنیم.

1)   از نور Night Light هنگام شب بهره ببرید
نگاه کردن یا زل زدن به نور غیر طبیعى صفحه نمایش ابزارهاى دیجیتالى 
هنگام شب، مى تواند ساعت بیولوژیکى بدن را تغییر دهد و از داشتن خواب 
راحت براى کاربر جلوگیرى کند. گوشى هاى هوشمند جدید به قابلیتى 
مجهز هستند که هنگام شب نور مالیم ترى ارائه مى دهند و حاال نوبت 

ویندوز 10 است که قابلیت مشابهى ارائه کند.
در نسخه به روزرســانى Creators Update، قابلیتى اضافه شده 
است که شدت نور ساطع شــده از صفحه نمایش را کمتر مى کند. براى 
اســتفاده از این قابلیت به قســمت تنظیمات یا Setting  ویندوز خود 
برویدSetting>System>Display  (یا روى دســکتاپ خود 
راست کلیک کرده و گزینه Display Setting یا تنظیمات صفحه 
 Night Light نمایش را انتخاب کنید). در مرحله بعد به روى گزینه
setting یا تنظیمات نور شب کلیک کنید و از نور مالیم و گرم  تر صفحه 
نمایش در هنگام تاریکى هوا بهره ببرید. مى توانید زمان اجراى این قابلیت 
را به صورت دستى تنظیم کنید مثًال با غروب کردن خورشید فعال شود 
و یا هر ســاعت خاص دیگرى که مد نظر شماســت اعمال شود. گزینه
 Night Light همچنین از طریق Action Center نیز فعال مى شود.

2)   برنامه هاى قدیمى را با DPI ارتقا دهید
به تعداد نقطه ها یا پیکسل هایى که در طول یک اینچ از صفحه نمایش 

.(Dots per Inch )گفته مى شود DPI ،نشان داده مى شود
زمانى که شــما صفحه نمایش خود را به قابلیــت  4Kارتقا مى دهید ، 
ممکن اســت برخى برنامه هــا با کیفیت باال نشــان داده نشــوند زیرا 
بســیارى از برنامه نویســان هنــوز بــراى برنامه هاى خود، نســخه 
به روز رســانى براى پشــتیبانى از این قابلیت ارائه نکرده اند. در نسخه
Creators Update  راه حلى براى این مسئله در نظر گرفته شده است 
و کاربران مى توانند تنظیمات DPI را براى هر برنامه به صورت جداگانه 
تنظیم کند تا تصویر با کیفیت بهترى به روى صفحه نمایش هاى با رزولوشن 

باال نشان داده شوند.
براى برنامه هایى که در ویندوز 10 تصویر شــفافى نشــان نمى دهند،  
روى آیکون برنامه راســت کلیک کنیــد و گزینــه Properties را 
انتخاب کنید. روى نــوار Compatibility کلیــک کنید و گزینه

 Override high DPI scaling behavior را تیک بزنید و بعد 
Enhanced(System) را از منوى پایین انتخاب کنید.

3)   تنظیم اندازه متون، آیکون ها و برنامه ها
اگر براى خواندن متن ها، تشخیص آیکون ها و اســتفاده از برنامه ih به 
دلیل صفحه نمایش با رزولوشــن باالى خود مشــکل دارید، به قسمت

 Scaling Option در ویندوز 10 ســر بزنید. در قســمت تنظیمات 
صفحه نمایش، گزینه اى به عنــوان Scale & Layout وجود دارد. 
ویندوز به صورت پیشنهادى درصدى را معرفى کرده است اما کاربر مى تواند 

از گزینه هاى ارائه شده موارد دیگر را نیز با توجه به سلیقه خود انتخاب کند.

4)   از رزولوشن اصلى صفحه نمایش خود استفاده کنید
تا حد ممکن تالش کنید که از رزولوشن پیشنهادى ویندوز 10 استفاده کنید 
که به آن Recommended Resolution یا رزولوشن پیشنهادى 
گفته مى شود. این تنظیمات، باالترین رزولوشنى است که دستگاه شما به 
آن جواب مى دهد. اگر رزولوشن پایین تر را انتخاب کنید، تصاویر با کیفیتى 

مشاهده نخواهید کرد.

(Color Calibration )5)   رنگ ها را درجه بندى کنید
 Control Panel ویندوز 10 ابزار درجه بندى رنگ ها دارد که در قسمت
وجود دارد. گزینه Calibrate Color Display را انتخاب کنید و 
ویژگى هایى از قبیل نور، کنتراست و دیگرى ویژگى هاى کیفیتى رنگ در 

تصویر ارائه شده توسط صفحه نمایش خود را بررسى کنید.
این ابزار قبل از اعمال تغییرات، نمونه آزمایشى آن را به شما نشان مى دهد 

تا بهترین نتیجه را اعمال کنید.

6) تنظیمات متن
 ClearType Tuner بعد از اســتفاده از ابزار تنظیمات رنگ،  گزینه
نمایش داده مى شود. این قابلیت مثل این است که به چشم پزشک مراجعه 
کنید و میزان بینایى خود را بسنجید. این قسمت پنج  نمونه از یک متن را 
نشان مى دهد و شما بهترین و شــفاف ترین گزینه را انتخاب مى کنید تا 

خواندن متون، بیش از قبل برایتان رضایت بخش شود.

این 6 تنظیم را در ویندوز 10 
اعمال کنید

رامین مشکاه اسنپ باکس؛ پیک موتورى اسنپ
 آى تاســنپ به تازگى درحال ارائه ســرویس جدیدى 
است که نام آن را «اســنپ باکس» گذاشته است. این 
سرویس براى ارسال بسته با موتور توسط اسنپ طراحى 

شده است.
 همانطور که مى دانید ارســال یک بسته با خودروهاى 
اسنپ غیرقانونى است و رانندگان هم اجازه ندارند هیچ 
بسته اى را تحویل بگیرند. اما ظاهراً درخواست ها براى 
این کار زیاد بوده است و حاال اســنپ تصمیم گرفته تا 
ســرویس پیک موتورى خود را راه انــدازى کند. این 
سرویس البته فعًال مانند اســنپ بانوان غیرفعال است 
و اســنپ درحال جذب راننده پیک اســت تا بتواند تیم 

حمل ونقل خود را در این زمینه کامل کند.
اسنپ یک ســرویس حمل ونقل مانند «اوبر» است که 
در ایران فعالیت مى کند و درحال گسترش است. پیش 
از این اسنپ از سرویس «اسنپ پالس» رونمایى کرد 
که فقط شــامل خودروهاى خارجى مى شــود که البته 
کمى کرایه بیشتر مى گیرند اما ســرویس بهترى ارائه

 مى دهند. 
پس از آن هم اسنپ به سراغ اسنپ بانوان رفت که البته 
آن هم هنوز شروع به کار نکرده است و حاال فاز جدیدى 
توسط این شرکت راه اندازى شده و هم اکنون در حال 

جذب پیک هاى موتورى است تا بتواند بسته هاى افراد 
را احتماالً  با هزینه کمتر به مقصد برساند.

و  جدیــد  YANKAI’S PEAKبــازى   
ســرگرم کننده در ســبک بازى هاى پــازل و فکرى 
از اســتودیوى بازى ســازى Kenny Sun براى 
دستگاه هاى هوشمند اندروید اســت که به تازگى در 

مارکت بزرگ گوگل منتشر شده است.
 در این بــازى چرخش هرم ها بــراى حرکت بر عهده 
شماســت، شــما باید با چرخش هــرم ها آنهــا را به
مکان مشخص شــده خودشــان ببرید و 130 مرحله 
چالش آور را پشــت ســر بگذارید و یک بــازى پازل

 خاص را تجربه کنید!
از ویژگى هاى کلى بازى مى تــوان به طراحى عالى با 
گرافیک قابل قبول، صداگذارى جالب و جذاب، شامل 
بودن 130 مرحله چالش آور، کنترارهاى لمسى خوب و 

ساخت عالى اش اشاره کرد! 
بازى به صــورت آفالین و بدون مشــکل روى همه 
دســتگاه هاى اندرویدى نصب و اجرا مى شــود و اگر 
از عالقه مندان به بازى  هاى پازل باشــید بدون شک

مورد پسندتان واقع خواهد شد! 

بازى پازل منحصر به فرد «هرم یانکاى» اندروید 

هیئت مدیره شرکت هیئت مدیره شرکت 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت مى گردد در جلسه مجمع  عمومى 
عادى سالیانه شرکت که در تاریخ پنج شنبه 1396/04/15 ساعت 9 صبح در محل 
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تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

انتخاب بازرسان- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار- تصویب ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال 1395 و سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت رسانه گستر نصف جهان شرکت رسانه گستر نصف جهان 

سهامى خاص ثبت شده به شماره سهامى خاص ثبت شده به شماره 3324033240  

مایکروسافت همانگونه که پیش تر وعده داده بود، نسخه 
کامل بســته آفیس را روى فروشــگاه ویندوز قرار داد. 
همزمان بــا عرضه لپ تاپ هاى جدید ســرفیس که به 
ویندوز 10 اس تجهیز شده اند، برنامه هاى کاربردى آفیس 
همچون ورد، اکســل، پاورپوینت، آوت لوك، اکسس و 
پابلیشر از طریق فروشگاه ویندوز در اختیار کاربران قرار 

گرفتند.
در حالى که این خبر براى کاربران بسته آفیس خبر خوب 
و خوشحال کننده اى به شمار مى رود، اما واقعیت این است 
که مایکروسافت در جهت تحکیم و تثبیت فروشگاه خود 
تصمیم گرفته است برنامه هاى کاربردى و مهم پلتفرم 
ویندوز را در اختیار کاربران قرار دهد. مایکروســافت در 
نظر دارد از فروشــگاه ویندوز به عنوان ســکویى براى 

موفقیت هاى بیشتر در آینده استفاده کند.
همچنین از این موضوع نباید غافل شویم که دارندگان 
سیستم عامل ویندوز10S تنها قادر هستند برنامه هایى 
که در فروشگاه ویندوز قرار گرفته اند را مورد استفاده قرار 
دهند. در نتیجه مایکروســافت نیاز دارد تا در سریع ترین 
زمان ممکن به این نیاز کاربران پاســخ دهد. درغیر این 
صورت، ایــن احتمال وجود دارد تا وینــدوز 10S با یک 
شکســت تجارى روبه رو شــود. البته الزم به توضیح 
است که مایکروسافت در گذشــته نیز بسته آفیس را به 
فهرست نرم افزارهاى این فروشــگاه افزوده بود اما این 
اولین مرتبه اى اســت که به کاربران اجازه داده مى شود 
برنامه هاى کاربردى این بســته را به طور مستقیم دانلود 
کرده یا آنها را به روزرســانى کنند. استراتژى دیگرى که 

مایکروسافت در این زمینه آن را دنبال مى کند این است که 
توسعه دهندگان ویندوز را تشویق کند برنامه هاى کاربردى 
خود را روى فروشگاه ویندوز قرار دهند.کامًال واضح است 
که مایکروســافت از تجربیات تلخ شکست برنامه هاى 
یونیورسال ویندوز 8 درس هاى الزم را فرا گرفته است و 
 Centennial اکنون به دنبال آن است تا از طریق ابزار
Desktop Bridge به توسعه دهندگان اجازه دهد تا 
برنامه هاى ســنتى خود را به فروشگاه ویندوز وارد کنند. 
ابزار فوق به توسعه دهندگان اجازه مى دهد در سریع ترین 
زمان ممکن برنامه هاى خود را متناسب با استانداردهاى 
جدید به روزرسانى کنند. دارندگان لپ تاپ هاى سرفیس 
و همچنین افرادى که دســتگاه جدیــدى را خریدارى 
کرده اند که به سیســتم عامل ویندوز 10S تجهیز شده 

است، این توانایى را دارند تا نسخه اى از آفیس موردنظر 
خود را دانلود کنند.

با توجه به محدودیت هاى نسبتاً سختگیرانه مایکروسافت 
در قبال ویندوز 10S، طبیعى اســت که این شرکت باید 
نیازهاى نرم افزارى کاربران را تأمین کند. در حال حاضر 
کاربران تنها قادر هســتند نســخه 32 بیتى آفیس ویژه 
وینــدوز10S را دانلود کنند، همچنیــن در مقطع فعلى 
این نســخه از آفیس از افزونه ها پشــتیبانى نمى کند. 
مایکروسافت همچنین نسخه دسکتاپى برنامه وان نوت را 
 UWP نیز در فروشگاه ویندوز قرار نداده است. اما برنامه
براى نصب در اختیار کاربران قرار گرفته اســت. کاربران 
ویندوز10S هنوز هم مى توانند برنامه  هاى کاربردى همراه 

آفیس را مورد استفاده قرار دهند.

آفیس به طور رسمى روى فروشگاه ویندوز قرار گرفت
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استراحت بیماران در برخى 
راهرو خوابى و شرایط نامناسب 

هاى بیمارستان قائم مشهد همچنان ادامه دارد.  
از بخش 

 مراســم تقدیر از پیشکسوتان 
ورزش هاى زورخانه اى

ضیافت افطارى 
رئیس جمهورى با 
ورزشکاران

غرق شدن کشتى دنا در 
اسکله کیش 

دشت گل هاى بابونه 
جنگل فندقلو 

شهرستان نمین - اردبیل 

افت دستمزد ناچیز و یا براى 
ورامان به دلیل بیکارى با دری

صد ها نفر از مردم ه

امرار معاش روزانه راهى جز حمل کاالى خارجى از نقاط «غیررسمى گمرکى» ندارند. 

هاى طبیعى و گذشتن از مسیر هاى صعب 
تاکنون صد ها کولبردر نتیجه بروز بال 

د. این تصویر از کولبر  مرزى حد فاصل بین 
العبور جان خود را از دست داده ان

شه ایران و طویله عراق تهیه شده است.
نود

«بیمارى نادر» به بیمارى هایى گفته مى شود که داراى فراوانى کمتر از پنج نفر در هر 
ده هزار نفر است. تاکنون بین پنج تا هشت هزار بیمارى نادر توسط سازمان بهداشت 

جهانى به ثبت رسیده که 58 نوع آن در ایران شیوع بیشترى دارد. در ایران یک 
میلیون و 200 هزار نفر درگیر بیمارى هاى نادر هستند. متخصصان معتقدند ژنتیک و 
ازدواج فامیلى، دو عامل اصلى ابتال به این بیمارى هاست.اغلب خانواده هاى درگیر این 

بیمارى ها، از طبقات مستضعف جامعه هستند.

تکیه «معاون الملک» در کرمانشاه رامى توان 
 به واسطه داستان هاى تاریخى که به وسیله 

کاشى ثبت شده است تاریخ مصور 
ایران دانست.

تهیه و توزیع
 3000 نان روغنى 

نذرى در سبزوار 

طرح سنجش نوآموزان 

و ورود به دبستان 
در بد

- همدان




