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کاهش 50 درصدى آمار 
جمعیت کیفرى «بند نظامیان»

2 اصفهانى در میان
 5 قاضى القضات

مفهوم
 «آتش به اختیار» 
حرکت کور نیست

بعد از «عمر خیام» نفر دوم 
کیارستمى است

قتل پدر و مادر با
 گاز پیک نیک و چاقو

11

اگر میگرن دارید
 عینک آفتابى سبز بزنید

بگذارید دریاچه ارومیه بمیرد!

44 ماه تا رسیدن مترو از آزادى به صفه ماه تا رسیدن مترو از آزادى به صفه
استاندار اصفهان درمراسم راه اندازى آزمایشى فاز سوم خط یک مترو خبر داداستاندار اصفهان درمراسم راه اندازى آزمایشى فاز سوم خط یک مترو خبر داد
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پروفسور کردوانى معتقد است احیاى یکى از مهمترین دریاچه هاى ایران امکانپذیر نیست

جهان نما

نسل سوم و 
چهارم انقالب 
آماده شوند
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: 
براى تبدیل شدن به مدیر جهادى باید داوطلب شد، 

انگیزه الزم را در خود تقویت
 و از کوره سختى ها عبور کرد. 
نسل سوم و چهارم انقالب نیز

 باید براى اداره کشور آماده شوند.
محسن رضایى با اشاره به 

ضرورت کادر سازى به عنوان
 یکى از خأل هاى جدى، 

افزود: ...

یک عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس، 
گفت: اقدام اخیر سپاه پاسداران جمهورى 

اسالمى ایران تالفى 
اقدامات خصمانه 

دشمنان جمهورى 
اسالمى است و پیام 

بسیار روشنى 
از استراتژى 

و    ...

2

عقبه حمله 
موشکى سپاه 
حمایت 
میلیون ها 
انسان
 است

پیشنهاد سپاهان
 به باقرى

155

ج پپیشنهاد سپاهان ه اهانپی شنهادس اهانپیشنهادسپاهانپ اد نشن پ ه پی
رى به باقرى ب ىب باق باقرىبه باقرىاقبه به

برخى از منابع خبرى از پیشنهاد سپاهان 
به فرشید باقرى خبر داده اند.استقالل 

براى فصل جدید با ترافیک هافبک 
دفاعى روبه رو است. امید ابراهیمى، امید 
نورافکن، روزبه چشمى و فرشید باقرى 

چهار هافبک دفاعى این تیم هستند. 
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با بهترین تلویزیون سال 2017  آشنا شوید
Consumer Reports

با

برقرارى یک پرواز بین المللى دیگر از فرودگاه شهید بهشتى به 2 شهر مهم

گمانه زنى براى
13 ستــاره هاى بى تیم
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: براى 
تبدیل شــدن به مدیر جهادى باید داوطلب شد، انگیزه 
الزم را در خود تقویت و از کوره ســختى ها عبور کرد. 
نسل ســوم و چهارم انقالب نیز باید براى اداره کشور 

آماده شوند.
محسن رضایى با اشاره به ضرورت کادر سازى به عنوان 
یکى از خأل هاى جدى، افزود: ما در ده ســال آینده با 
انتقال قدرت از نسل هاى اول و دوم به نسل هاى سوم 
و چهارم مواجهیم بدون اینکه زمینه این انتقال را فراهم 
کرده باشیم. نسل سوم و چهارم باید الزامًا این مسئولیت 
را بپذیرند اما الزام بدون آگاهى و آمادگى خسارت هایى 

را به همراه دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نسل اول 
و دوم باید بستر هاى قبول مسئولیت را براى نسل هاى 

سوم و چهارم آماده کنند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پایان با طرح 
این پرسش که چرا هنوز از سوى غرب و آمریکا تحریم 
مى شــویم، افزود: دلیل این امر آن است که مرحله اول 
که ایستادگى در مقابل تحریم ها بود، به خوبى طى شده، 
اما هنوز دشمن را از ادامه تحریم ها خلع سالح نکرده و 
او را نا امید نکرده ایم و از دل ایــن تهدید، اقتصاد را به 

شکوفایى نرسانده ایم.

یک عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس، گفت: 
اقدام اخیر سپاه پاسداران جمهورى اسالمى ایران تالفى 
اقدامات خصمانه دشمنان جمهورى اسالمى است و پیام 
بسیار روشنى از استراتژى و تاکتیک هاى ایران در دفاع از 

امنیت و منافع خود دارد.
محســن کوهکن اظهار داشــت: فرماندهان نظامى و 
نیروهاى مسلح کشــورمان بارها و بارها در مصاحبه ها 
و ســخنرانى هاى خود از قدرت بازدارندگى جمهورى 
اسالمى ســخن گفته بودند اما به نظر مى رسد دشمنان 

ما تصور مى کردند این سخنان جنبه «تبلیغاتى» دارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: دشــمنان ایران 

حاال باید ارزیابى هــا و تحلیل هاى خــود را دقیق تر و 
حساب شــده تر انجام دهند که آیا تعدى و چشم داشتن 
به منافع ایران ارزش هزینه هاى گزاف و جبران ناپذیر را 
دارد؟ تکفیرى هاى داعش 17 نفر از شهروندان بى گناه 
جمهورى اسالمى را به شهادت رســاندند و تالفى این 

جنایت همین اقدامى بود که سپاه پاسداران انجام داد. 
وى ادامه داد: آل سعود بداند اقدام سپاه پاسداران موجى 
از شعف و خوشحالى را در شــهروندان ایرانى با هر قوم، 
مذهب و عقیده اى به وجود آورد کــه معنا و مفهوم آن 
این است که عقبه این اقدام حمایت میلیون ها انسان با 

سالیق و تفکرات سیاسى و فکرى مختلف است.

نسل سوم و چهارم انقالب 
آماده شوند

عقبه حمله موشکى سپاه 
حمایت میلیون ها انسان است

اقامه نماز عید فطر 
به امامت رهبر انقالب

  باشگاه خبرنگاران جوان | نمــاز عید 
ســعید فطر روز دوشــنبه 5 تیر ماه به امامت رهبر 
انقالب در مصالى امام خمینى (ره) اقامه مى شــود. 
سید باقر پیشنمازى رئیس ستاد نماز عید فطر گفت: 
درب هاى مصالى امام خمینى (ره) از ساعت 5 صبح 
روز دوشــنبه 5 تیر ماه براى میزبانى نمازگزاران باز 

مى شود.

تغییر زمان تحلیف 
  تابناك | بهروز نعمتى اظهار داشت: مراسم 
تحلیف ریاســت جمهــورى دوازدهم کــه پیش از 
این اعالم شــده بود 15 مرداد برگزار مى شــود به 
روز دیگرى موکول خواهد شــد. وى بــا بیان اینکه 
هماهنگى براى تعیین زمان و جزئیات مراسم تحلیف 
ریاست جمهورى دوازدهم در هیئت رئیسه مجلس در 
حال انجام است، افزود: زمان دقیق برگزارى مراسم 
تحلیف آقاى روحانى در مجلس متعاقباً از سوى هیئت 

رئیسه مجلس اعالم خواهد شد.

هواپیمایى قطر  
بهترین در جهان شد

شرکت هواپیمایى قطر با کنار    عصر ایران |
زدن رقیــب اماراتى خود یعنى شــرکت «امارات» 
امسال رتبه اول صد شــرکت برتر هواپیمایى جهان 
را به خود اختصاص داده است. این خبر در نمایشگاه 
هوایى پاریــس و در جریان مراســم جوایز برترین 
خطوط هواپیمایى جهان در ســال 2017 اعالم شد 
که شرکت «اسکاى ترکس» آن برگزار کرده است. 
مؤسسه بریتانیایى اســکاى ترکس که به بررسى و 
رتبه بندى خطوط هواپیمایى جهــان مى پردازد، هر 
سال در مراســمى بهترین ها را در این زمینه معرفى 

مى کند.

نه آب داریم، نه برق
  فارس| حجت االســالم مجید ناصرى نژاد 
نماینده مردم شــادگان در مجلس با اشاره به قطعى 
آب و برق در استان خوزستان گفت: قطع مکرر برق و 
آب در استان خوزستان وضعیت را براى مردم بحرانى 
کرده و مردم این استان از جمله مردم شادگان عالوه 
بر مشکل گرد و غبار در این روزها و در دماى باالى 
50 درجه با مشکل قطعى آب و برق نیز دست و پنجه 
نرم مى کنند. وى اظهارداشــت: در شرایط فعلى 30 
روستاى حوزه انتخابیه من نه آب کشاورزى دارند و 

نه آب لوله کشى.
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آیت ا... شهید «سید محمد بهشتى»  نخستین کسى است توئیتر
که سنگ بناى دستگاه قضائى را بنا نهاد و خود نیز به عنوان 
اولین رئیس قوه قضائیه بر مســند ریاست تکیه زد. شاید 
جالب باشد بدانیم چه کسانى سکاندار دستگاه قضا بعد از 

انقالب اسالمى بودند. 

آیت ا... شهید سیدمحمد حسینى بهشتى
شهید بهشتى در سال 1307 در اصفهان و در خانواده اى 
مذهبى متولد شد. وى همزمان با پیروزى انقالب اسالمى 
در سال 1357 دبیر شوراى انقالب بود. به دلیل باور نیرومند 
به کار حزبى در 29 اسفند 1357 حزب جمهورى اسالمى را 
به همراه سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، على اکبر هاشمى 
رفسنجانى، حضرت آیت ا... خامنه اى و محمد جواد باهنر 
بنیان گذاشت که به زودى به مخالفان سرسخت رئیس 

جمهور وقت ابوالحسن بنى صدر تبدیل شد. 
در 4 اسفند 1358 به دستور امام خمینى(ره) ریاست دیوان 
عالى کشور یعنى بلندپایه ترین مقام قضائى در آن زمان را 
بر عهده گرفت و تا زمان ترور و شهادت در این سمت بود. 
وى در هفتم تیر ماه 1360 در پى انفجارى در دفتر حزب 
جمهورى اسالمى که توســط منافقان سازماندهى شده 

بود، ترور شد.

آیت ا... سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى  
آیت ا... موســوى اردبیلى در ســال 1304 در اردبیل و در 
خانواده اى روحانى متولد شد. با اوج گیرى انقالب در سال 
1356، موســوى اردبیلى به همراه گروهى از روحانیان 
سیاسى نزدیک به امام خمینى(ره) به فکر تأسیس گروهى 
سیاسى براى انسجام بیشتر روحانیت بودند. گویا استاد شهید 
مرتضى مطهرى و آیت ا... محمد حسینى بهشــتى براى 
چنین کارى پیش قدم شدند و حضرت آیت ا... خامنه اى، 
على مشــکینى، محمدجواد باهنر، محمد مفتح و ســید 
عبدالکریم موسوى اردبیلى نیز به آنان پیوستند و گروهى 
با نام «جامعه روحانیت مبارز تهران» را تشکیل دادند. در 
پنجم آبان 1356 این گروه با صدور بیانیه اى به مناسبت 
درگذشت سید مصطفى خمینى رسماً اعالم موجودیت کرد.

از مشاغل و مســئولیت هاى وى پس از انقالب اسالمى 
مى توان به عضویت در شوراى انقالب، عضویت در مجلس 
خبرگان قانون اساسى، عضویت در هیئت سه نفره رسیدگى 
به اختالف بنى صدر و دیگران، نمایندگى دوره اول مجلس 
خبرگان رهبرى، دادستانى کل کشور، ریاست دیوان عالى 
کشــور ، عضویت در شــوراى بازنگرى قانون اساسى و 
مسئولیت اجراى فرمان هشــت ماده اى امام  خمینى (ره) 

اشاره کرد.
وى در ظهر روز ســوم آذر 1395 به علت عارضه قلبى و 

فرورفتن در کماى عمیق، در 90 سالگى درگذشت. 

آیت ا... محمد یزدى
آیت ا... یزدى در ســال 1310 در اصفهان متولد شد. وى 
عضو شوراى نگهبان، نماینده اســتان تهران در مجلس 
خبرگان رهبرى، دبیر جامعه مدرســان حوزه علمیه قم و 
دبیر شورایعالى حوزه هاى علمیه است. ریاست قوه قضائیه 
(1368 تا 1378)، نمایندگى مجلس شوراى اسالمى در 
دوره هاى اول و دوم، نمایندگــى مجلس خبرگان قانون 

اساسى و ریاست بر آن و عضویت در شوراى بازنگرى قانون 
اساسى از سوابق دیگر او است.

آیت ا... سیدمحمود هاشمى شاهرودى
آیت ا... سید محمود هاشمى شاهرودى در سال 1327 در 
شهر نجف و در خانواده اى مذهبى متولد شد. در سال 1357 
پس از پیروزى انقالب به ایران آمد و رابط امام خمینى(ره) 
و سید محمدصادق صدر شد و پیام هاى مراجع تقلید ساکن 
شهر نجف را به امام خمینى(ره) مى رساند. وى همچنین 
تشکیالت جامعه روحانیت مبارز و مجلس اعالى عراق را به 
راه انداخت و آن را مدیریت و سازماندهى کرد. سید محمود 

هاشمى شاهرودى سال ها از اعضاى شوراى نگهبان بود 
تا اینکه با حکم رهبر معظم انقالب در 23 مرداد 1378 به 
ریاست قوه قضائیه ایران منصوب شد و تا سال 1388 این 

منصب را در اختیار داشت.
وى در سال 1378 به عضویت شورایعالى انقالب فرهنگى 
درآمد و پس از پایان دوره ریاست در قوه قضائیه به عضویت 
در شــوراى نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

منصوب شد.

آیت ا... صادق آملى الریجانى
آیت ا... آملى الریجانى در سال 1339 هجرى شمسى در 

نجف اشرف دیده به جهان گشــود.  آیت ا... صادق آملى 
الریجانى رئیس قوه قضائیه جمهورى اســالمى ایران و 
از اعضاى فقهاى شوراى نگهبان است. وى همچنین از 
 اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در دوره سوم و چهار در 

استان مازندران بوده  است.
همچنین وى طى ابالغى از طرف مقام معظم رهبرى در 
سال 1392 به عضویت در شورایعالى فضاى مجازى درآمد 
و در سال 1394 پس از درگذشت آیت ا... مهدوى کنى طى 
حکمى از جانب رهبر معظم انقالب، به سمت ریاست هیئت 
امناى دانشــگاه امام الصادق (ع) نایل آمد و چند دوره نیز 

عضو هیئت امناى دانشگاه قم بوده است.

از ابتداى انقالب چه کسانى بر صندلى ریاست قوه قضائیه تکیه زده اند؟

2 اصفهانى در میان 5 قاضى القضات

یک منبع آگاه با بیان اینکه سیاست هاى افراطى آمریکا به 
انزواى بیشتر این کشور دامن مى زند، گفت: حمایت جهانى 
از ایران در اجالس گروه ویژه اقدام مالى FATF بى سابقه 

توصیف شده است.
وى افزود: در جریان اجالس ســاالنه FATF در اسپانیا، 
دولت «دونالد ترامپ» رایزنى هاى گسترده اى با حمایت 
برخى کشــورهاى منطقه براى وضع مجــدد اقدامات 
مقابله اى از طریق FATF علیه ایران به راه انداخته است. 

این منبع آگاه در ادامه اظهار داشــت: ســال گذشته هم 
البى هاى صهیونیســتى به ویژه آیپک مخالف شــروع 
فرآیند عادى سازى وضعیت تعامالت بانکى کشور بودند 
ولى توفیقى حاصل نکردنــد. وى تأکید کرد: در حالى که 
جمهورى اسالمى ایران فعالیت هایى را براى اجراى قوانین 
داخلى خود و در تعامل با این نهاد آغاز کرده که در نهایت 
منجر به ارتقاى وضعیت کشورمان در رده بندى این نهاد 
خواهد شد، عناصر تندرو دولت آمریکا با مدیریت کاخ سفید 

سعى دارند اقدامات مقابله اى را مجدداً وضع کنند.
این منبع آگاه تصریح کرد: اخبار دریافت شده از جلسات 
حاکى است که طیف وسیعى از کشورها به ویژه اعضاى 
اتحادیه اروپا از پیشرفت ها و وضعیت کشورمان در زمینه 
مقابله با پولشویى و تأمین مالى تروریســم داعش ابراز 

رضایت کرده و به هیچ وجه حاضر به قبول خواسته آمریکا 
نیستند. وى تأکید کرد: نمایندگان دولت آمریکا و چند دولت 
دیگر به شدت از این وضعیت ناراضى هستند ولى تالش 

آنها همچنان بدون نتیجه بوده است. 
این منبع آگاه اظهار داشت: روزنامه «وال استریت جورنال» 
در مطلبى به قلم دو تن از مسئوالن کمپین اتحاد علیه ایران 
هسته اى، خواســتار اقدام هماهنگ جامعه جهانى براى 

برقرارى مجدد اقدامات مقابله اى FATF شده بود.
گروه ویژه اقدام مالى (FATF) سازمانى بین دولتى است 
که وظیفه آن تدوین اســتانداردها و توسعه آنها مطابق با
 پیشرفت هاى بانکى و مالى و اجراى مکانیسم هایى براى 

رعایت این استانداردها از سوى همه کشورهاست. 
گروه ویــژه اقــدام مالى تأکیــد مى کند که کشــورها

 مکانیسم هاى داخلى خود را منطبق با استانداردهاى بین 
المللى براى مقابله با تأمین مالى تروریسم داشته باشند. 

اجالس ســاالنه گروه ویــژه اقدام مالــى(FATF)در 
والنسیاى اســپانیا به بزرگ ترین گردهمایى واحدهاى 

نظارتى اطالعات مالى کشورها تبدیل شده است.

حمایت جهانى از ایران
 FATF در اجالس 
بى سابقه است

فرماندهــى عملیات آزادســازى موصــل اعالم کرد 
گروه تروریستى داعش مســجد معروف «نورى» را 
منفجر کرده است. یک فرمانده ارشد عراقى گفته بود 
که نیروهاى آنان با فشــار به نیروهاى داعش، براى 
بازپسگیرى این مسجد15 دقیقه فاصله داشتند. داعش 
با انتشــار بیانیه اى در ســایت «اعماق» (رسانه خود)
 مدعى شــد که نیروى هوایى آمریکا این مســجد را 

بمباران کرده اســت. ائتالف بین المللى علیه داعش 
این ادعا را رد کرد. 

 بعد ازشنیدن یک انفجار مهیب در بخش قدیمى شهر 
موصل، نیروهاى مســلح عــراق هواپیماهاى بدون 
سرنشین را بر فراز شهر قدیم شهر به پرواز درآوردند تا 
علت انفجار را جویا شوند و متوجه شدند که داعش، این 

گلدسته تاریخى را منفجر کرده است.

بنابر اعــالم فرماندهى عملیات آزادســازى موصل، 
نیروهاى داعش پــس از آنکه تحــت محاصره قرار 

گرفته اند، مسجد نورى موصل را منفجر کرده اند.
بغدادى در سال 2014 در همین مسجد اعالم تشکیل 
خالفت کرد و به همین دلیل فتح این مســجد توسط 
نیروهاى عراقى مى توانست ضربه اى بزرگ به داعش 

باشد.

هنوز از میزان خسارات وارده به مسجد گزارش رسمى 
منتشر نشده اســت، اما یکى از تصاویر منتشر شده در 
شبکه هاى اجتماعى نشان مى دهد که مسجد از جمله 
مناره آن که بــه دلیل کج بودن معــروف بود، به کلى 
تخریب شده است. مســجد اعظم نورى موصل بیش 
از 800 ســال قدمت داشــت و نماد این شهر به شمار 

مى آمد. 

مسجد محل اعالم خالفت رهبر داعش منفجر شد

روزنامــه «نیویــورك تایمــز» گــزارش داد کــه 
«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد ظاهراً در 
گزارش نخســت خود درباره آزمایش موشکى ایران، در 
مقایسه با دبیر کل ســلفش از لحن مالیم ترى استفاده 

کرده است.
این روزنامه آمریکایى آزمایش هاى موشــکى ایران را 
یکى از مســائل جدى در روابط با قدرت هاى جهانى از 

جمله رژیم صهیونیســتى و 
آمریکا ارزیابى کرده و نوشت: 
لحن گزارشــى گوترش که 
قرار است به شوراى امنیت 
ارائه دهد اما هنوز منتشــر 
نشده، تلطیف شــده است. 
این گزارش افزود: اســتفاده 
از لحن مالیم تر با توجه به 
اینکه آمریکا آزمایش هاى 
موشــکى ایران را غیرقابل 
قبــول خوانده اســت، حائز 

اهمیت خواهد بود. اســتفاده از چنیــن لحنى همچنین 
مى تواند تالش ها به ســرکردگى آمریــکا براى تحریم 
بیشــتر ایران از ســوى ســازمان ملل متحد را دشــوار

 کند.
نیویورك تایمز خاطرنشان کرد نسخه اى از گزارش مورخ 
14 ژوئــن (24 خرداد) گوترش را روز چهارشــنبه رؤیت 
کرده اســت.  در گزارش دبیر کل کنونى سازمان ملل که 
براى نخستین بار از ســوى وى درباره پایبندى ایران به 

قطعنامه 2231 منتشر مى شــود از ایران خواسته شده از
 آزمایش هاى موشــکى خوددارى کند امــا این گزارش 
بازتاب نگرانى هاى گسترده تر «بان کى مون» دبیر کل 

قبلى درباره این آزمایش ها نیست.
«استفان دوجاریک» سخنگوى گوترش از پاسخگویى 
فورى بــه درخواســت ها دربــاره تفــاوت درلحن این

 گزارش هاى مربوطه خوددارى کرد. 
نیویورك تایمز افزود: دولت 
«دونالــد ترامــپ» رئیس 
جمهورى آمریکا در فوریه و 
ِمى گذشته در واکنش به آنچه 
«رفتار بد» ایران در رابطه با 
آزمایش هاى موشکى خواند، 
تحریــم هایــى را علیه این 

کشور اعمال کرد.
ایران تأکید دارد که آزمایش 
قطعنامــه  در  موشــکى 
2231 منع نشــده اســت 
و آزمایش هاى موشــکى را در دفاع از خــود در منطقه 
اى که بر شــدت خصومت ها افزوده مى شــود، انجام 
مى دهد. با توجه بــه اینکه ایران وعده داده از ســاخت 
سالح هاى هسته اى خوددارى کند، رهبران این کشور 
مى گویند که موشک ها حامل چنین سالح هایى نیستند.

برخى از کارشناسان خلع تسلیحاتى معتقدند که گزارش 
گوترش احتمال اعمال مجازات هاى سازمان ملل علیه 

برنامه موشکى ایران را کاهش داده است.

گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل درباره برنامه موشکى ایران

تلطیف شده و مالیم
انتصاب «محمد بن سلمان» به عنوان ولیعهد جدید 
عربستان و به دنبال آن خبر اعالن جنگ او به ایران 
بازتاب گسترده اى در رســانه هاى جهان داشت 

درحالى که واقعیت ماجرا به گونه اى دیگر است.
به گزارش جام جم آنالیــن، خبر از این قرار بود که 
پسر «ملک سلمان» که روز چهارشنبه هفته گذشته 
به سمت ولیعهدى وى منصوب شده، در تازه ترین 
ادعاى خود هرگونه مذاکره با تهــران را رد کرد و 

طالب جنگ با ایران شد.
این خبر که از سوى شبکه «الجزیره» توییت شده 
است درواقع اقدام شیطنت آمیزاین شبکه همزمان با 
انتصاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان 
بود. اظهارات ولیعهد عربستان علیه کشورمان مبنى 
بر اینکه «جنگ را به داخل ایران خواهد کشاند»، 
اظهاراتى قدیمى است که تقریباً دوماه پیش از سوى 

این مقام عربستانى علیه ایران منتشر شده بود.
محمد بن ســلمان در ماه ِمى در گفتگو با شــبکه 
سعودى «تى وى»، با طرح ادعاهایى علیه کشورمان 
هرگونه احتمال مذاکره با ایران را رد کرده و مدعى 
شــده بود که جنگ را به داخل خاك ایران خواهد 

کشاند.
الجزیره روز چهارشــنبه دقایقى پــس از انتصاب 
محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان یکى از 
توییت هاى خود که محتوى این ادعاهاى بن سلمان 

علیه ایران بود را دوباره منتشر کرده است.

شیطنت «الجزیره» 
درباره ایران
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معاون بیمارى هاى واگیردار وزارت بهداشت گفت: از سال 
90 تاکنون شیوع بیمارى وبا به شــکل اپیدمى و فراگیر 
وجود نداشته و با پیش بینى هاى انجام شده، بیمارى تحت 

کنترل است.
محمود نبوى گفت: وبا از جمله بیمارى هایى است که در 
اثر آب هاى آلوده به فرد منتقل مى شود این در حالى است 
که 98 درصد آب هاى مصرفى مردم کلرزنى شده و احتمال 

ابتال به بیمارى را تا حد زیادى کاهش داده است.
وى افزود: از سال 90 تا کنون آمارى مبنى بر شیوع وبا به 
شکل اپیدمى وجود نداشته اســت و با برنامه ریزى هاى
 انجام شده، آمادگى کامل براى بروز احتمالى وبا در کشور 

ایجاد شده است بنابراین تمامى دانشگاه هاى علوم پزشکى 
و آزمایشگاه هاى مجهز، آماده خدمات رسانى هستند.

معاون بیمارى هاى واگیردار وزارت بهداشت خاطر نشان 
کرد: بیمارى هاى واگیردارى، چون وبا هر چند سال یکبار 
بروز مى کند و تحت شــرایطى، چــون کلرزنى آب هاى 
آشامیدنى، افزایش آموزش و بهبود سطح بهداشت فردى و 
عمومى در بین مردم، کنترل شده است. این در حالى است 
که جز معدود موارد پیش آمده در مرزهاى کشور که ناقل 
بیمارى از کشورهاى دیگر فرد را مبتال کرده است، تاکنون 
خبرى مبنى بر شیوع وبا به شکل اپیدمى و فراگیر وجود 

نداشته است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگى و پیگیرى مناسب سازى 
بهزیستى کشور از آغاز اقدامات به منظور مناسب سازى 

هتل ها و اماکن گردشگرى در سراسر کشور خبرداد.
ابراهیم کاظمى مؤمن ســرایى در خصــوص اقدامات 
صورت گرفته به منظور مناسب سازى هتل ها و اماکن 
گردشــگرى خاطرنشــان کرد: نماینده سازمان میراث 
فرهنگى، گزارشى را از آخرین وضعیت هتل ها و مراکز 
گردشگرى جهت ارائه خدمات به معلوالن ارائه کرده و 
قرار است این ضعف در اماکن گردشگرى از میان برود. 

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگى و پیگیرى مناسب سازى 
بهزیستى کشور از تشکیل یک کمیته تخصصى در هر 

استان در بخش مناسب ســازى خبرداد و تصریح کرد: 
در حال حاضر ســه کمیته تخصصى در ســتاد مناسب 
سازى تشکیل شــده و در تالش هســتیم تعاملى را با 
شــهردارى هاى کالنشهر ها داشته باشــیم تا وضعیت 

مناسب سازى در کالنشهر ها را بهبود بخشیم. 
وى در خصــوص توافق ســتاد مناســب ســازى با 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت اذعان کرد: به زودى و 
بر اساس توافقات صورت گرفته، تحول خوبى در حوزه 
حمل و نقل و جا به جایى معلوالن شــاهد خواهیم بود و 
خودروهاى مناسب سازى شده ویژه معلوالن در اختیار 

آن ها قرار خواهد گرفت.

آغاز مناسب سازى هتل ها و 
اماکن گردشگرى براى معلوالن

6 سال است
 اپیدمى وبا نداریم

سیب 2 هزار تومانى!
گشت مشــترك تعزیرات با حضور نمایندگان اداره 
بهداشت و سازمان صنعت، معدن و تجارت به دنبال 
وصول شکایات مردمى، به یکى از هایپرهاى معروف 
تهران رفت و در همان بدو ورود با گرانفروشى در بخش 
میوه و سبزیجات مواجه شــد. به عنوان نمونه در این 
هایپر، سیب گالب در بسته بندى 720 گرمى به قیمت 
11 هزار و 836 تومان (تقریباً دانه اى دو هزار تومان) و 
انجیر در بسته بندى 610 گرمى به قیمت 21 هزار و 655 
تومان (حدود دانه اى هزارو800 تومان) فروخته مى شد.

پنج شنبه ها تعطیل شد
استاندار ســمنان گفت: با اکثریت مطلق آراء مدیران 
دســتگاه هاى اجرایى روزهاى پنج شنبه در تابستان 
ســال جارى در این استان تعطیل و ســاعات کارى 
شنبه تا چهارشــنبه از 7صبح تا 15 و 45 دقیقه اعالم 
شــد.محمدرضا خباز اظهار داشــت:  این تصمیم به
 استاندارى هاى مراکز استان ها واگذار شده بود که پیش 
از این در چند استان کشور اجرایى شده بود که باید گفت 
این تصمیم به منظور صرفه جویى در میزان برق، آب 

و گاز اعمال شد.

 ایران، مأواى پناهندگان 
رئیس نمایندگى کمیســاریاى عالــى پناهندگان در 
ایران گفت: جمهورى اسالمى ایران چهارمین میزبان 
پناهندگان در دنیا به شمار مى رود. «سیوانکا دانا پاال» 
خاطرنشان کرد: اکنون 65/5 میلیون نفردر سطح جهان 
یا پناهجوى سایر کشورها هســتند و یا مجبور به جا به 
جایى درکشور خود هستند واز این تعداد فقط 22 میلیون 
نفر براى تأمین معاش خانواده خود مجبور به مهاجرت 
شده اند که این تعداد بیشــترین آمار ثبت شده در تاریخ 

پناهندگى است.

نوزاد یک روزه سهامدار شد!
جدیدترین آمار نشــان مى دهد که در ماه گذشــته 
22 کد ســهامدارى براى نوزادان در  کشــور صادر 
شــده اســت. علیرضا همایونى یک روزه از مشهد

 کوچک ترین نوزادى اســت که اردیبهشت ماه کد 
سهامدارى خود را از شــرکت سپرده گذارى مرکزى 
دریافت کرده اســت. والدین محمد رسول یونسى از 
اصفهان نیز در پنجمین روز تولدش براى نوزاد خود 

کد سهامدارى دریافت کردند.

ضرورت ساماندهى عطارى ها
نفیسه حســینى یکتا رئیس انجمن علمى طب سنتى 
ایران با بیان اینکــه تقاضاى زیادى کــه مردم براى 
دریافت خدمات طب سنتى دارند، باعث شده که هر روز 
در خیابان ها یک عطارى جدید ایجاد شود، افزود: این 
موضوع باعث مى شود افرادى وارد این حرفه شوند که 
علم الزم را براى آن ندارند و على رغم اینکه اجازه درمان 
را در حوزه صنفى خود ندارند، اما متأسفانه وارد درمان هم 
مى شوند در حالى که حداقل سواد را هم درباره گیاهان 

دارویى ندارند.

30 تا 34 ساله ها در صدرند
مرکز آمار ایــران اعالم کرد جمعیت کل کشــور 79 
میلیون و 926 هزار و 270 نفر اســت که 59 میلیون و 
146 هزار و 847 نفر در نقاط شــهرى و  20 میلیون و 
730 هزار و 625 نفر در نقاط روستایى زندگى مى کنند. 
همچنین گروه ســنى 30 تا 34 سال با داشتن هشت 
میلیون و 600 هزار و 913 نفر بیشترین فراوانى را دارد.

«بورگوارد» به ایران مى آید
به زودى خودروهاى شاسى بلند شــرکت «بورگوارد» 
آلمان به ایران وارد مى شــود و طرفــداران خاص خود 
را خواهد داشــت.گروه بورگوارد یکى از تولید کنندگان 
خودرو در جهان، از توزیع خودروهاى خود در  ایران براى 
یک فرصت منحصر به فرد خبــر داد. زمان دقیق ورود 
بورگوارد به ایران مشخص نیست اما شنیده ها حاکى از 
این است ورود این خودرو به کشور همراه با تولید آن در 

ایران خواهد بود.

چرك نویس

پروفســور پرویز کردوانى چهره ممتــاز علم جغرافیاى 
ایران معتقد است احیاى دریاچه ارومیه امکانپذیر نیست، 
این دریاچه مثل انســانى است که ســرطان پیشرفته و 
درگیرشونده با اعضاى مختلف دارد، به باور او چاه هاى 
کشــاورزى،  الگوى غلط کشــت و مصرف باالى آب 
ســفره هاى زیرزمینى، این دریاچه را به نابودى کشانده 

است.
این استاد دانشگاه به جام جم آنالین گفت: امکان ندارد 
دریاچه ارومیه احیا شــود. ســرازیر کردن آب به سمت 
دریاچه ارومیه غیرکارشناسى اســت. دریاچه ارومیه به 
دلیل توسعه غلط کشــاورزى به وضعیت کنونى دچار 
شــد. منبع آب دریاچه ارومیه ســه چیز است؛ نخست 
بارندگى، دوم آب هاى سطحى و سوم آب ها و سفره هاى
 زیر زمینى. کشــاورزان آنقدر چاه زدند که ســطح آب 
سفره هاى زیرزمینى کاهش یافت و طبق قانون ظروف 

مرتبطه آب دریاچه ارومیه پایین رفت.

برادر رئیس جمهور چه گفت؟
چهره ماندگار جغرافیا ادامه داد: وقتى آقاى قاضى پور از 
نمایندگان استان آذربایجان غربى به من نامه نوشت و 
خواست که براى دریاچه ارومیه فکرى کنم، من به این 
استان ســفر کردم. رفتم از ملکان و بناب شروع کردم تا 
به ارومیه رسیدم در ارومیه نشســتم گریه کردم. گفتم 
نمى شــود، امکانپذیر نیســت! دریاچه احیا نمى شود. 
مســئوالن االن هم نمى گویند چرا با وجود روان شدن 
این حجم از آب به ســمت دریاچه ارومیه باز هم سطح 
آب دریاچه مدام پایین مى رود. علت همان قانون ظروف 
مرتبطه است. االن آب 700 روســتا در این منطقه شور 
شــده اســت تمام اهالى آنها در حال مهاجرت هستند. 
نماینده هاى مجلس هم صدایشان درآمده است. برادر 
رئیس جمهور روز عاشــورا با من تلفنى تماس گرفت و 
گفت: «به من گفته اند که پروفســور کردوانى مى گوید 
باید دریاچه ارومیه خشک شود.» گفتم بله باید خشک 
شــود! بگذارید مثالى بزنم دریاچه مانند کسى است که 
سرطان گرفته و سرطان آن هم از نوع متاستاز است. یعنى 
پیش رونده است و معده و روده و کبد را درگیر کرده است. 
حاال آقاى کالنترى(دبیر ســتاد احیاى دریاچه ارومیه) 

مى گوید اگر کردوانى گفته است دریاچه ارومیه مریض 
شده یعنى ما ولش کنیم؟ نه پس بروید خرجش کنید! خب 
بابا نکنید! این پروژه احیاى دریاچه ارومیه هفت میلیارد 
بودجه مى خواســت، خبر دارید که؟ دولت اعتبارشــان 
را قطع کرد چــون فهمید احیاى دریاچــه دیگر امکان

 ندارد.

بهره ورى از دریاچه خشک شده
اما مرگ دریاچــه ارومیه با وجود آنکه خبر بســیار بد و 
تأسف انگیزى براى هر ایرانى است اما باز هم مى تواند 
برکاتى به همراه داشته باشد و از آن استفاده بهینه داشت، 
نکته اى که کردوانى درباره آن ایــن گونه توضیح داد:
 دریاچه ارومیه را باید خشک کنند، چون هر چقدر هم آب 
بریزند از طریق ارتباط با سفره هاى زیر زمینى از دریاچه 

خارج مى شود و تنها شــورى آب چاه ها را به دنبال دارد. 
االن نمک کشور از شــهرهایى چون گرمسار، سمنان، 
بســتک در اســتان هرمزگان، خور و بیابانک، دریاچه 
مهارلو و... تأمین مى شود و در خوزستان هم از آب دریا 
نمک مى گیرند. ما این همه به نمک احتیاج داریم، این 
نمک، نمک با کیفیتى است، حتى براى خمیردندان قابل 
استفاده اســت. همانطور که مى دانید براى استخراج از 
چاه هاى نفت هم به نمک نیاز داریم. پس نمک دریاچه 
را براى مصارف مختلفى مى توانند استفاده کنند. بعد از 
اینکه نمک را جمع کردند مى توانند شــروع به کاشت 
گیاه کنند با توجه به بارندگى خوبى که در 9 ماه از سال 
در منطقه وجود دارد ظرف سه سال با یک پارك گیاهى 
روبه رو خواهیم بود. یک زمان شهرهاى اطراف دریاچه 
در تابستان خیلى خنک بود اما االن که نمک روى سطح 

زمین وجود دارد، چون نمک کانى است، در زمستان ها 
سرما و در تابستان ها گرما ساکنان شهرها را آزار مى دهد. 
من زمانى گفتم که اگــر مى خواهید دریاچه را احیا کنید 
اول نمــک آن را جمع کنید. دریاچه ارومیه در گذشــته 
32 میلیارد متر مکعب آب داشــته االن مى خواهند 14 
میلیارد متر مکعــب آب را به دریاچه ســرازیر کنند. در 
گذشــته غلظت نمک دریاچه تا حدى بود که هیچگونه 
موجودى جز «آرتمیا» نمى توانســت آن را تحمل کند. 
با این 14 میلیارد متر مکعب آب تا حدى شور خواهد بود 
که آرتمیا هم در آن رشــد نخواهد کرد. االن کلى چاه را 
در اطراف دریاچه ارومیه بسته اند تا بلکه دریاچه نجات 
پیدا کند. سئوال من این است شما که مى گفتید هیچگونه 
ارتباطى بین آب هاى زیر زمینى و دریاچه نیست پس چرا 

چاه ها را مى بندید؟

دفتر بازرسى سازمان حفاظت محیط زیست روز چهاشنبه 
هفته گذشته با انتشار گزارشى، پنهان کارى 9 ماهه مرگ 
«هیرکان» را تأیید کــرد و علت این پنهان کارى را نگرانى 
مسئوالن محیط زیست استان گلستان از انتقال «ورکان» 

به باغ وحش عنوان کرد.
این در حالى اســت که لو رفتن طرح یــک میلیارد تومانى 
که اداره کل حفاظت محیط زیســت استان گلستان براى 
رهاسازى ورکان تهیه کرده، حکایت از انگیزه مالى مسئوالن 
محیط زیست استان گلستان در پنهان کارى مرگ هیرکان 
دارد. چرا که فاش شــدن مرگ هیرکان و اعتراضاتى که 
متعاقب رهاســازى این پلنگ، به سوى مسئوالن محیط 
زیست نشانه مى رفت بدون شــک اجراى طرح رهاسازى 
برادرش -ورکان-که مى توانســت بودجه اى یک میلیارد 
تومانى نصیب اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان 

کند را با موانعى جدى مواجه مى ساخت.
امیر شیرازى دامپزشک و مسئول مرکز درمانى تحقیقاتى 
فوك خزرى که با همکارى کارشناسان هلندى نصب گردنبند 
ردیاب روى هیرکان را برعهده داشته است درباره این طرح 
به تسنیم مى گوید: مسئوالن محیط زیست استان گلستان، 
چندى پیش طرحى با برآورد هزینه اى معادل یک میلیارد 
تومان براى ساخت جایگاهى 3000 مترى براى نگهدارى 
موقت ورکان و آماده سازى این پلنگ براى رهاسازى تهیه 

کردند تا منابع مالى آن از طریق نهادهاى بین المللى پرداخت 
شود. پیش از آن با خانم «لنى هارت» کارشناس هلندى که 
ما را در تهیه و نصب گردنبند ردیاب هیرکان همراهى کرده 
بود براى تأمین این اعتبار صحبت کردم، طى مشورتى با چند 
کارشناس ساخت وساز متوجه شدم که با نهایتاً 300 میلیون 
تومان هزینه مى توان این جایگاه را احداث کرد به گونه اى که 
پس از رهاسازى ورکان، بتواند براى نگهدارى و بازپرورى 
سایر گونه هاى حیات وحش از قبیل خرس هم مورد استفاده 
قرار گیرد. در واقع این برآورد هزینه یک میلیارد تومانى که به 
گفته مسئوالن محیط زیست گلستان توسط یک پیمانکار 
تهیه شده بود براى ساخت جایگاهى بسیار لوکس و پیشرفته 

و بیش از آنچه مورد نیاز بود انجام شده بود.
بدین ترتیب، پنهان کارى 9 ماهه مرگ هیرکان و پذیرفتن 
خطر فاش شدن این رســوایى و اصرار بر رهاسازى ورکان 
معنادار مى شود. در واقع فاش شدن مرگ هیرکان از سوى 
محیط بانان استان گلستان، مسئوالن را در اجراى این طرح 

یک میلیارد تومانى ناکام گذاشته است. 
اینکه این طرح توسط کدام پیمانکار تهیه و با چه انگیزه اى 
تا این حد گرانقیمت برآورد هزینه شــده یکى بزرگ ترین 
شبهات در این زمینه است و این پرسش را پیش مى کشد که 
آیا اجراى طرح یک میلیارد تومانى، مى توانست ارزان  تر از 

یک میلیارد تومان تمام شود؟

  الف| یکى از موضوعاتى که در مناســبات بین 
ایران و عربستان مؤثر است و در مورد کیفیت و رخ دادن 
آن همیشه بحث وجود داشته است، موضوع اعزام حجاج 
ایرانى در موسم حج به کشور عربستان بوده و هست. این 
فریضه الهى همواره و مخصوصًا در دو سال اخیر متأثر 
از مسائل سیاســى بوده و در مقاطعى نظیر حج خونین 
و یا فاجعه  منا و ســقوط جرثقیل در بیت ا... حرام، دچار 
تنش هاى جدى و اختالفات شــدید سیاسى میان دو 
کشور شده اســت. عالوه بر حوادث ذکرشــده، باید به 
بى احترامى و تعدى مأموران ســعودى نسبت به زائران 

ایران در دوره هاى مختلف هم اشاره کرد.
از اواخر سال گذشــته ســازمان حج و زیارت از شروع 
مذاکرات براى اعزام حجاج در سال 96 خبر داد و قول داد 
تا این امر با حفظ شأن و منزلت و امنیت حاجیان به انجام 
برسد. اما در خالل این رایزنى ها شاهد رخ دادن حوادث 
بسیار مهم امنیتى نظیر اتفاقات تروریستى تهران توسط 
نیروهاى تحت حمایت آل ســعود و کشتن یک صیاد 
ایرانى در مرزهاى آبى و بازداشــت سه تن دیگر از آنها 
توسط دولت عربستان بودیم. هفته گذشته هم انتصاب 
ولیعهدى مغز متفکر سیاست هاى خصمانه علیه ایران 
و حمله عربســتان به یمن به صدر اخبار روز تبدیل شد. 
فردى که پیش از این بارها دشــمنى خود را نسبت به 
ایران نشــان داده بود و حتى تهدید بــه بردن جنگ به 

داخل ایران کرده بود. 
با توجه به موضوعات ذکرشــده حاال این سئوال مهم 
پیش مى آید که با توجه به سوابق و رفتارهاى خصمانه  
آل سعود نسبت به ملت ایران و تهدیدات علنى و عملى 
آنها براى اخالل در امنیت ملى کشور ایران چه تضمینى 
و چه اطمینانى در مورد حفظ جان زائران ایرانى  در حج 
امسال وجود دارد؟ آیا در حال حاضر که ادبیات سیاسى 
میان دو کشور در شرایط عادى قرار ندارد و هر روز شاهد 
تهدیدات مقامات ارشد عربستان نسبت به ایران هستیم، 
در مورد اعزام حجاج شــرایط خاصى براى امنیت آنها 
پیش بینى شده است؟  آیا سازمان حج و زیارت و دولت 
ایران مى توانند قول تأمین امنیت زائران را در شــرایط 
کنونى بدهند؟ اگــر حادثه اى براى زایــران ایرانى در 
عربستان رخ دهد چه کسى از مقامات ایرانى مسئولیت 

خواهد پذیرفت؟
 چه بســا الزم باشــد در روزهایى که آینده  سیاســى 
عربســتان در حال ورود به دوران جدیدى است مجدداً 
این سئوال در منظر تصمیم گیران در کشور باشد که آیا 
حج امسال به صالح ایران و زائران ایرانى  است یا خیر؟

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور گفت: 
در صورت ایجاد برنامــه هاى نرم افزارى 
شبکه محور، کارت ملى جایگزین مدارك 
هویتى که امــروزه براى احــراز هویت و 
شناســایى در دســترس افراد است مانند 
گواهینامه، کارت پایــان خدمت، دفترچه 

بیمه و... مى شوند.
ســیف ا... ابوترابــى در ادامه بیــان کرد: 
کارت هاى هوشمند ملى مى تواند جایگزین 
بسیارى از مدارك هویتى مردم باشد، ولى در 
حال حاضر مشخص نیست که به جاى کدام 
کارت ها تجمیع شده است. ابوترابى تصریح 
کرد: حذف شناســنامه ها نیاز به تکمیل 
پایگاه هاى سببى و نسبى در بخش ازدواج 
و طالق در صفحه دوم شناسنامه دارد که به 

محض تکمیل این پایگاه ها در سال هاى 
آینده به تدریج شناسنامه هاى فعلى از رده 

خارج مى شوند.
ســخنگوى ســازمان ثبت احوال کشور 
تأ کیدکــرد: در حال حاضــر صفحه دوم 
شناســنامه ها مورد اســتفاده اســت و با 
توجه بــه اینکه در کارت هاى هوشــمند 
ملى محلى بــراى ثبــت ازدواج و طالق 
درج نشــده و  هنوز همه افــراد صاحب 
کارت نشــده اند، تصمیمــى براى حذف 

شناسنامه ها نداریم.
ابوترابــى در پایــان گفــت: حــذف
 شناسنامه ها در گام اول  براى افراد زیر 15 
سال و در مراحل بعدى براى افراد باالى 15 

سال انجام مى شود.

آســبادها، قدیمى ترین آســیاى بادى 
عمودمحــور در جهان هســتند که در 
قسمت شــرق ایران ساخته شــدند. با 
توجه به اسناد تاریخى موثق، خاستگاه 
این آســبادها در منطقه سیستان است. 
آسبادها در گذشــته رکن اصلى دوام و 
پایدارى معیشــت نیاکان شــرق ایران 
بودند و همچنین نمونه بارزى از معمارى 
سنتى ایران با رویکردى پایدار، استفاده 
از مصالح بــوم آورد و انرژى پاك باد، به 

شمار مى آیند.
براین اساس مدتى اســت که صحبت 
از ثبــت جهانــى آســبادهاى ایرانى 
در یونســکو اســت که در ایــن رابطه
 محمــد حســن طالبیــان، معــاون 

میراث فرهنگى سازمان میراث فرهنگى 
عنوان کــرد: زنجیره اى از آســبادهاى 
کشور را در فهرست موقت آماده کردیم 
و باید به یونسکو برود که احتماًال اگر در 
تیرماه در فهرســت موقت قبول شود، 
اطالعات پرونده آن را نیز کامل خواهیم 

کرد.
طالبیان افزود: آســبادهاى خراســان 
رضــوى از نظــر تعــداد فــوق العاده 
هســتند و اگر این آســبادها آماده شود 
یک پرونده اســتثنایى در کشور خواهد 
بود، بــراى اینکه این آســبادها مربوط 
به 700 سال پیش اســت و فوق العاده 
از نظر انــرژى و مباحث توســعه پایدار 

مهم هستند.

پروفسور کردوانى معتقد است احیاى یکى از مهمترین دریاچه هاى ایران امکانپذیر نیست

بگذارید دریاچه ارومیه بمیرد!
حج برویم یا نه؟ 

در مرگ«هیرکان» ،پاى پول وسط است!

تکنولوژى ایرانى در راه جهانى شدنوداع با«شناسنامه» در راه است

هیچ چیز در یک تابســتان داغ لذتبخش تر از فضایى با 
هواى خنک نیســت. این هواى خنک نیز به لطف کولر 
که یکى از ابداعات بشر براى آسایش است، میسر شده 
است، اما مى بینیم که همین وسیله آسایش در صورت 
عدم اســتفاده صحیح بار ســنگینى را بر محیط زیست 
و منابع آبى کشــور وارد مى کند. قطعًا هر فردى چنین

 تجربه اى را داشــته که در زمان عبور از کوچه و خیابان 
در هواى آفتابى آب بر ســرش چکه کرده باشــد و یا از

 ناودان هاى منازل جارى باشد. این آب اضافى است که 
از مخزن کولرها به بیرون مى ریزد و یا به علت درســت 

کار نکردن شناور موجود در آن، به اصالح آب مى زند. 
فرهاد امینى کارشناس ارشــد برنامه  ریزى و مدیریت 
محیط  زیســت در گفتگو با ایرنا اظهار داشــت: حدود 
پنج دهه است کولرهاى آبى، شهرها و روستاهاى ما را 
تسخیر کرده اند و طى این مدت مشکالت آن همچنان 
ادامه داشته و ابداعات مختلف به  کار رفته مانند سایبان، 

عایق حرارتى، بزرگ کــردن مخزن کولر و نصب تایمر 
نتوانسته تغیر قابل توجهى در این محصول ایجاد کند. 

امینى ادامــه داد: کولر آبــى یک نمونه بــارز و فراگیر 
 کم کارى و بد کارى در طراحى است که تقریباً همه با آن 
سر و کار داریم و به همین دلیل خوب است نام این پدیده 

طراحى مسئله  ساز را  «سندروم کولر آبى» بگذاریم. 
وى گفت: سندروم کولر آبى اشاره به فرآیندهاى طراحى  
پیش از ساخت دارد که هنگام طراحى، زمان و انرژى الزم 
و کافى را براى دیدن همه جوانب کار صرف نمى  کنند یا 
از اساس از انجام این کار ناتوانند و نتیجه آن هم محصولى 
است که به چرخه زندگى خود ادامه مى دهد در حالى که 
مشکالت اقتصادى و محیط  زیســتى ناشى از طراحى 
نامناســب آن در مقیاس کالن، به جاى رفاه و آسایش، 

تخریب و دغدغه به ارمغان مى  آورد. 
وى اظهار داشت: سندروم کولر آبى، بیمارى  اى است که 
بر طراحى  هاى انسان صنعتى و فرا صنعتى حاکم شده و 

دردها و معضالت بسیارى را براى او و کره زمین به ارمغان 
آورده است، بنابراین الزم است هر چه زودتر و با دقت و 
جدیت همه جوانب این بیمارى را بررســى کنیم و آن را 
نادیده نگیریم چه بسا بدون انجام این کار به نجات محیط 

 زیست هم امید چندانى نتوان بست. 

سندروم کولرهاى آبى! 
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تولید ارقام جدید گندم و جو 
در استان 

پژوهشـگران مرکـز تحقیقـات کشـاورزى اسـتان 
اصفهان پس از 20 سـال تالش موفق به تولید ارقام 

زراعى جدید گندم و جو شدند.
رئیس بخـش تحقیقات علـوم زراعـى و باغى مرکز 
تحقیقات کشاورزى استان اصفهان گفت: رقم جدید 
گندم معرفى شده با نام رخشان، داراى عملکرد بیش 
از 12 تن در هکتار در مناطق معتدل و بدون استرس 

است.
مهـرداد محلوجى با اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر 
متوسط عملکرد تولید گندم اسـتان 3/5تن در هکتار 
است، اظهار داشت: زودرس بودن، تحمل به خشکى 
و کم آبى انتهاى فصل، نیمـه مقاوم به بیمارى هایى 
همچـون زنگ گنـدم از مهمترین ویژگـى هاى این 

رقم است.
وى از معرفى دو رقم جدید جو با نام هاى ارمغان و مهر 
هم خبر داد و افزود: در حـال حاضر این ارقام هرکدام 
در سطح سه هکتار کشت و با موفقیت برداشت شده 
اسـت. محلوجى رقم ارمغـان را جایگزینى مناسـب 
براى رقم نصرت اعالم کرد و گفت: در حال حاضر 90 
درصد کشـاورزان اصفهانى رقم جو نصرت را کشت 
مى کنند که مقاومت این رقم نسـبت بـه بیمارى ها 
شکسـته شـده و رقم ارمغان به دلیل مقاوم بودن در 
برابر بیمارى هـا و ظرفیت باالى عملکـرد که بیش 
از 8 تن در هکتار اسـت جایگزینى مناسب محسوب 

مى شود.
وى افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه مهمتریـن مشـکل 
کشـاورزان بـه ویژه در شـرق اسـتان خشکسـالى و 
شورى خاك است، موفق به تولید رقم جدید جو به نام 
مهر شدیم که عملکرد این رقم بیش از 6 ُتن در هکتار 

در زمین هاى کشاورزى شور استان اصفهان است.

آغاز مرمت بام مسجد جامع 
مدیـر پایگاه جهانى مسـجد جامـع اصفهـان از آغاز 
عملیات اجرایى مرمت بام قسمت غربى مسجد جامع 

اصفهان خبر داد.
حسـین یزدانمهر افزود: در این طرح، هدف مرمت و 
ساماندهى قسـمت جنوب غربى بام مسجد مى باشد 
که شـامل مرمت بدنه هـاى بیرونـى و فوقانى گنبد
 نظام الملـک، مرمت و تحکیـم بام ایـوان صاحب و 
شبستان صفوى که در جنوب غربى مسجد واقع شده 

است مى باشد.

بیمارستان ورزنه 
داراى ردیف ملى مى شود

طرح نیمه تمام بیمارسـتان ورزنه اصفهان در بودجه 
امسال کشور داراى ردیف مى شود.

حیدر على عابدى، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى اعالم کرد: در بودجه سال 95 کشور، 
هیچ اعتبارى براى طرح بیمارستان ورزنه اختصاص 
نیافت که با پیگیرى نماینده مردم اصفهان در مجلس، 

این طرح بار دیگر در ردیف ملى قرار گرفت. 
وى اضافه کرد: قرار اسـت 30 میلیـارد ریال از محل 
اعتبارات ملى براى تکمیل این بیمارستان اختصاص 

یابد. 

باز شدن یک پرونده مهم 
پولشویى و کالهبردارى 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در خصوص باز 
شـدن یک پرونده مهم در حوزه پولشـویى در استان 

اصفهان توضیحاتى داد.
احمد خسـروى وفا توضیح داد: با توجه به اهمیت آن 
درحال حاضر به طور کامل نمى توان مشروح آن را بیان 
کرد. وى بابیان اینکه مبلغ این پرونده ده میلیارد ریال 
است، گفت: این پرونده هم جنبه پولشویى و هم جنبه 

کالهبردارى دارد.
خسروى وفا ادامه داد: این پرونده در حدود 12 متهم 
دارد که احتمال افزایش متهم در آن وجود دارد، البته 

امکان تبرئه شدن برخى از آنها نیز مى باشد.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان تأکید کرد: این 
پرونده تازه مفتوح شده و باید منتظر نتیجه تحقیقات 

در این رابطه باشیم.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان اعالم کرد: در حال 
حاضر510 هزار نفر به صورت رایگان در شهرها و حاشیه 
شــهرها به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت 

ایرانیان قرار گرفته اند.
حسین بانکى افزود: در اســتان اصفهان در حدود یک 
میلیون و 700 هزار نفر بیمه شــده هستند که متشکل 
از 400 هزار نفر بیمه شــده کارمند دولــت، 120 هزار 
نفر خانواده ایثارگران و جانبازان و مددجویان و طالب، 
670 هزار بیمه شده روســتایى و شهرهاى زیر 20 هزار 

نفر مى باشند.
وى  تصریــح کــرد: تمــام خدماتــى که به اقشــار 

بیمه شــده ارائه مى شــود مشــمول تمام بیمه هاى
 درمانــى پایــه اســت و بیمــه شــدگان ســالمت 
مى توانند از 80 بیمارســتان خصوصى و دولتى خدمات 

دریافت کنند.
مدیــر کل بیمه ســالمت اســتان اصفهان با اشــاره
 به اینکه در حال حاضر510 هزار نفر به صورت رایگان در 
شهرها و حاشیه شهرها به صورت رایگان تحت پوشش 
بیمه ســالمت ایرانیان قرار گرفته اند، اظهارداشــت: 
بیماران اعصاب و روان هم مــى توانند داروهاى تحت 
پوشــش بیمه ها که دو هزار و 800 قلم دارو مى باشد، 

استفاده کنند.

کارشناس مســئول مدارس هیئت امنایى و شورا هاى 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفــت: براى رفع 
مشکالت مدارس هیئت امنایى اقداماتى همچون نظارت 
بیشــتر بر این مدارس، تدوین برنامه عمل در خصوص 
کالس هاى فوق برنامه، تدوین برنامه عملکردى سالیانه 
و توجیه کردن مدیران و اعضاى هیئت امنایى مدارس 

انجام شد.
اســماعیل احمدى اظهار داشــت: هرچه به سمت جلو 
مى رویم و آینده آموزش و پرورش را بررســى مى کنیم، 
متوجه مى شــویم که تکیه کردن بر منابع دولتى و اداره 
کردن صرف منابع دولتى تقریبًا امکانپذیر نیســت و در 

این راستا مدارس هیئت امنایى راه اندازى شده است. وى 
افزود: مدارس هیئت امنایى مدارسى هستند که به منظور 
ارتقاى کیفیت برنامه هاى آموزشى و پرورشى و استفاده 
از مشــارکت هاى فکرى، علمى، فرهنگى، اقتصادى و 

عاطفى مردم به شیوه هیئت امنایى اداره مى شوند.
احمدى با بیان اینکه نیمى از مدارس هیئت امنایى استان 
در شهر اصفهان است، گفت: صدور بى رویه مجوز تبدیل 
مدارس دولتى به هیئت امنایى ســبب شــد مشکالتى 
همچون عدم توجیه مدیــران و هیئت امنا، حاکم بودن 
سالیق شخصى بر برنامه هاى آموزشــى و پرورشى و 

شفاف نبودن برنامه عملکردى مدرسه به وجود آید.

510 هزار نفر در استان، تحت 
پوشش بیمه سالمت ایرانیان 

نظارت بیشتر  
بر مدارس هیئت امنایى 

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: اخبارى مبنى بر پیدا شدن یک سوسمار نایاب در 
جهادآباد شاهین شهر صحت ندارد و حیوان مذکور بزمجه 

بیابانى نام دارد.
مرتضى جمشــیدیان اظهار داشــت: پیدا شدن گونه یا 
سوسمار نایاب در جهادآباد شاهین شهر که توسط ماشین 
زیر گرفته شده است صحیح نیست بلکه حیوان مشاهده 
شده بزمجه بیابانى است که در منطقه پارك ملى قمیشلو 
زندگى مى کنــد. وى با بیان اینکه در طول ســال هاى 
گذشته نیز شایعاتى مبنى بر پیدا شدن سوسمار کمیاب 
کشته شده توسط شکارچیان در رسانه ها انعکاس یافت 

که صحیح نیست، افزود: البته ضاربان این بزمجه بیابانى 
دستگیر شدند و برخورد جدى قضائى با آنها انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
با بیان اینکه این نوع بزمجه جثه بزرگــى دارد و کمتر 
مشــاهده شــده اســت، تأکید کرد: بزمجه بیابانى در 
کنوانســیون منع تجارت در زمره گونه هــاى در حال 
انقراض نیز درج شــده و در ایران نیز در زمره حیوانات 
محافظت شده است.وى افزود: این حیوانات براى یافتن 
غذا گاهى از محل طبیعى زندگى خود خارج مى شوند و 
در گذر از جاده با خودروهاى عبورى تصادف مى کنند و به 

دلیل جثه خود با سوسمار اشتباه گرفته مى شوند.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در روزهاى با گرماى باالى 37 درجه ســانتیگراد، افت 

شدید فشار آب را در اصفهان خواهیم داشت.
اکبر بنى طبا اظهار داشــت: خط قرمز ما جیره بندى آب 
است و افت شدید فشار آب را در روزهایى که دماى هوا 

باالى 37 درجه سانتیگراد است، خواهیم  داشت.
وى بیان داشت: از نظر قانون، تعهدى در تأمین آب براى 
طبقات سوم به بعد در منازل مسکونى، تجارى و ادارى، 
نداریم چراکه تعهد شرکت آب و فاضالب براى تأمین آب 
در ساختمان هاى با ارتفاع 7 یا 8 متر است که تنها تا طبقه 

دوم و سوم را شامل مى شود.
سخنگوى شــرکت آب و فاضالب اصفهان اعالم کرد: 

تامین آب از طبقه سوم به باال باید توسط خود مشترکان 
و با استفاده از مخزن و پمپاژ باشد.

وى در پاسخ به افت شدید آب و حتى قطعى آب در برخى 
از مناطق اصفهان گفت: وقتى که دماى هواى اصفهان 
از 37 درجه سانتیگراد بیشتر شود مجبور به کاهش شدید 

فشار آب خواهیم بود.
بنى طبا تصریح کرد: اوج مشکالت و کمبود فشار آب از 
هفته اول تیر تا نیمه مردادماه است و در محدوده 45 روز 

انجام مى شود.
وى اضافه کرد: در روزهاى خیلى گرم افت فشار آب را در 
تمام سطح شهر اصفهان خواهیم داشت چراکه شبکه آب 

و فاضالب هوشمند است.

بــه همــت دفتــر تبلیغــات اســالمى اســتان 
اصفهــان، کنفرانــس خبــرى بــا موضــوع «آتش 
بــه اختیــار فرهنگــى، رویکردهــا، نمونــه هــا،

 افق ها» با حضور جمعى از خبرنگاران برگزار شد.
در ابتداى ایــن کنفرانس خبرى، رئیــس دفتر تبلیغات 
اســالمى اصفهان با اشاره به فرمایشــات رهبر معظم 
انقالب در جمع دانشجویان در 17 خرداد ماه سال جارى 
گفت: رهبر معظم انقالب، دغدغه فرهنگى را مورد توجه 
مجدد قرار دادند و تحصیلکردگان را افسران جنگ نرم 
فرهنگى معرفى کردند و فرمودند اگر ارتباط فرمانده با 
این افسران قطع شد، در این صورت افسران جنگ نرم 
با فهم خود، کار را با دقت پیش ببرند تا توقف در کارهاى 

فرهنگى پیش نیاید.
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبى اظهار داشت: 
علیرغم اینکه اصطالحات فرماندهى، قرارگاه فرهنگى 
و خاکریز واژه اصلى میدان جنگ اســت اما سال ها در 

عرصه هاى فرهنگى کشور هم مطرح مى شود.
وى افزود: این کنفرانس خبرى موضــوع محور بوده و 
ما ســعى داریم موضوع آتش به اختیــار فرهنگى را در 
سه موضوع رویکردها، نمونه ها و افق ها و طى جلسات 
مختلف مورد بررســى قرار دهیم. این در حالى است که 
موج آفرینى فرهنگى در موضوع آتش به اختیار فرهنگى 

مى تواند در رسانه ها زنده شده ، توسعه داده و پیش رود. 
وى از برگزارى اینگونه جلســات در آینده در زمینه هاى 
نــوآورى فرهنگى، فناورى هاى فرهنگــى و... خبر داد 
و از رسانه ها نیز خواســت تا به فرهنگسازى و انعکاس 

آنها بپردازند. 
***

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان نیز گفت: آتش 
به اختیار براســاس دو مؤلفه آزادى و اســتقالل فکرى 
است و در حقیقت یکى از مخاطبان آتش به اختیار، خود 
رسانه ها هستند و این واژه مى توانست انرژى، صف آرایى 

و موج جدیدى ایجاد کند. 
امیرحسین بانکى افزود: البته واژه آتش به اختیار داراى 

عقبه بوده و در بنــد (م) وصیتنامه امام راحل(ره) یکى از 
نکات شاخص و مبانى آن در گفتمان انقالب اسالمى این 

سخن بوده است. 
وى با بیان اینکه اصطالح آتش به اختیار براى گروه هاى 
خودجوش مردمى امرى ضرورى است گفت: گروه هاى 
خودجوش مردمى فرهنگى، آتش به اختیار هستند و در 
حقیقت پیام آتش به اختیار بــراى نهادهاى عمومى آن 
اســت که خالقیت فرهنگى به خرج دهند و گروه هاى 

حاکمیتى به فرهنگ توجه بیشتر داشته باشند.
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان اظهار داشت: 
البته در این راستا، هنرمندان بزرگ با تشخیص، خالقیت 

و ارائه کارهاى مختلف آتش به اختیار بوده اند و این واژه 
باید در مصاف جنگ نرم فرهنگى استفاده شود و به نظر 

من مأموریت ذاتى مردم است. 
بانکى ادر ادامه افــزود: در زمان جنــگ وقتى آتش به 
اختیار گفته مى شود به این معنى نیست که هدف، اصول 
جنگ، مبانى جنگ، تاکتیک جنگ و فرماندهى جنگ 

رعایت نشود. 
وى تأکید کرد: ناکارآمدى دولتــى در فرهنگ و رکود 
حرکت هاى فرهنگى مردمى موجب شد تا رهبر انقالب، 

موضوع آتش به اختیار را مطرح کنند. 
رئیس دانشــکده الهیات دانشــگاه اصفهان، بصیرت، 

جسارت، شجاعت و... را براى کسى که مى خواهد آتش به 
اختیار عمل کند بسیار ضرورى دانست و گفت: البته اصل 
هماهنگى، وحدت و مشورت از اصول عملیات موفق در 
آتش به اختیار است و آتش به اختیار حرکت کور و تیر در 
تاریکى زدن نیست بلکه حرکتى است که وقتى قرارگاه 
مشترك از کار افتاد با ایجاد ستاد کوچک، بتوان انجام کار 
اثربخش داشت، در غیر این صورت آتش به اختیار درست 

استفاده نمى شود.
وى در پاسخ به سئوالى در زمینه معیارهاى آتش به اختیار 
گفت: کسى که کار فرهنگى انجام مى دهد باید دغدغه 
فرهنگى داشته و عاشق باشد در غیر این صورت در آتش 

به اختیار موفق هم نخواهد بود و بزرگ ترین مشــکل 
فرهنگى ما آن است که افراد سیاسى، اقتصادى، امنیتى 
وارد مسائل فرهنگى شده اند که به کار فرهنگى صدمه 
مى زند در حالى که براى کار فرهنگى باید شــخصیت 

فرهنگى داشت. 
بانکى خاطرنشان کرد: امروز جوانان ما آنقدر که سیاسى 
و اقتصادى بار آمده اند، فرهنگى بــار نمى آیند و برخى 

تجارت فرهنگى مى کنند. 
وى ادامه داد: امروز جوانان باید بدانند که مى توان خدمت 
کرد و براى خدمت متوقف به دولت نباشد، ولى باید بدانیم 
تا زمانى که شــخصیت حقوقى فرهنگى بر شخصیت 

حقیقى فرهنگى بچربد، کارها جلو نمى رود. 
 

مفهوم «آتش به اختیار»، حرکت کور نیست
در نشست خبرى دفتر تبلیغات اسالمى استان عنوان شد

گروه هاى خودجوش 
مردمى فرهنگى، 
آتش به اختیار 

هستند و در حقیقت 
پیام آتش به اختیار 

براى نهادهاى 
عمومى آن است که 

خالقیت فرهنگى 
به خرج دهند و 

گروه هاى حاکمیتى 
به فرهنگ توجه 
بیشتر داشته باشند

اوج مشکالت و کمبود فشار آب از هفته اول تیر تا نیمه مردادماه است

فشار آب اصفهان  افت خواهد داشت

رئیس انجمن قطعه ســازان اصفهــان گفت: در شــرایطى کنونى که در 
بازار، ثبات  وجود دارد، مى توانیم براى شــش ماه آینده برنامه ریزى داشته

 باشیم.
ابراهیم احمدى در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه بورس به عنوان یک شاخص 
پذیرفته شده است، ادامه داد: در شرایط کنونى که ثبات در بازار وجود دارد، 

مى توانیم براى شش ماه آینده برنامه ریزى داشته باشیم.
احمدى خاطر نشان کرد: بزرگ ترین چالشــى که براى تولید وجود دارد، 
مربوط به یکسان سازى نرخ ارز است. قیمت ارز در حال حاضر واقعى نیست، 

چراکه قیمت واقعى نرخ ارز باید بر اســاس و متناسب با هزینه هاى تولید 
افزایش یابد. به عنوان نمونه در سال گذشته که هزینه هاى تولید 15 تا 20 

درصد افزایش یافت، نرخ دالر تقریباً ثابت ماند.
وى ادامه داد: این چالش ها باعث مى شــود تا بازار خودرو و لوازم یدکى به 

دست کشورهاى خارجى مانند چین بیافتد.
رئیس انجمن قطعه سازان اصفهان اضافه کرد: چالش دوم، تسهیالت بانکى 
قیمت باالست که با جریمه ها تا 26 درصد افزایش مى یابد. مشکالت در 
ســاختار ادارى از قانون اداره کار گرفته تا تأمین اجتماعى و مالیات نیز از 

دیگر چالش هایى است که صنعتگران و تولیدکنندگان با آن دست و پنجه 
نرم مى کنند.

وى با بیان اینکه بزرگ ترین معضل صنعت قطعه سازى، واردات زیاد است، 
گفت: در سه ماهه نخست سال جارى، واردات قطعات خودرو در رتبه دوم و 
سوم بیشترین کاالهاى وارداتى قرار گرفته است. این قضیه به دلیل  همان 
واقعى نبودن قیمت دالر و همچنین نبود تکنولوژى اســت که باعث شده 
تا تولید کننده داخلى نتواند در بازارها حضور پیــدا کند و آمادگى رقابت را 

نخواهد داشت.

چالش هاى
 صنعت قطعه سازى 
اصفهان

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

 هیچ سوسمار نایابى کشف نشد

معــاون اجرایى و خدمات شــهرى شــهردارى نجف 
آبــاد گفــت: در راســتاى آماده ســازى اولیــن فاز 
پارك کوهســتانى آبشــار، عــالوه بر هفــت هکتار
 چمن، شــاهد کاشــت دو هــزار و 200 اصله درخت 
مقاوم به انواع آفات، بیمارى ها و کم آب(توت زینتى،
 زیتــون تلــخ، زرشــک، نــارون مجنون، ســروناز،

 بادام تلخ و ارغــوان) در بخش هاى مختلف این پارك 
هستیم.

اصغر مهدى پور با اشــاره به آبیارى تمامى فضاى سبز 
این پارك با اســتفاده از پســاب تصفیه خانه فاضالب 

اظهار داشــت: به رغم توسعه سیســتم هاى آبیارى 
تحت فشار در ســطح مناطق پنج گانه، در برخى نقاط 
به دلیل شرایط خاص موجود با بهره گیرى از چاه هاى 
سطح شهر، آبیارى درختان به صورت غرقابى صورت 

مى گیرد.
معاون اجرایى و خدمات شــهرى شهردارى نجف آباد 
افزود: بیشــتر آب مورد اســتفاده در این نوع آبیارى از
 چاه هاى مرکز شهر همچون چاه فرماندارى و ایستگاه 
آتش نشانى خیابان امام(ره) تأمین مى شود و فاصله هر 

نوبت آبیارى بین یک هفته تا 20روز متغیر است.

 
کاشت 2200 درخت در پارك آبشار نجف آباد

ساسان اکبرزاده
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جمعه ها مستقیم از اصفهان 
تا روسیه

فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان از برقرارى 
پروازهاى این فرودگاه به مسکو و سن پترزبورگ از 

شهرهاى بزرگ روسیه خبر داد.
روابط عمومى فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى 
اصفهان اعالم کرد: این پروازها از دوم تیر امسال به 
صورت هفتگى و در روزهاى جمعه انجام مى شود. 
ساعت خروج این پروازها از فرودگاه اصفهان 9 و 30 
دقیقه صبح و ورود آنها نیز ساعت 20 روزهاى جمعه 

اعالم شده است. 
 این روابط عمومى اضافه کرد: پروازهاى روز جمعه 
شــرکت هواپیمایى زاگرس از فرودگاه بین المللى 
شهید بهشــتى اصفهان به مقصد روسیه، یک هفته 
در مسیر اصفهان - مســکو و بر عکس و یک هفته 
در مسیر اصفهان - سن پترزبورگ و برعکس انجام 

خواهد شد.

مجتمع فرشچیان
 میزبان 2 نمایش 

نمایـش هاى «خسـرو و شـیرین» و «شـب پشـت 
پنجره هاى خیـس» در نیمه اول تیرمـاه در مجتمع 

فرهنگى استاد فرشچیان به اجرا در مى آید. 
نمایش کمدى «خسـرو و شـیرین» به نویسـندگى 
و کارگردانى محمدرضـا بزرگ زاد و نمایش «شـب 
پشت پنجره هاى خیس» به نویسندگى و کارگردانى 

مصطفى شکرانى اجرا خواهد شد. 
نمایـش «خسـرو و شـیرین» تـا 16 تیـرو نمایـش 
«شب پشـت پنجره هاى خیس» تا 8 تیر در ساعات 
20و45دقیقه و 21 در مجتمع فرهنگى فرشچیان به 

اجرا در مى آید.

از اسرار پنهانى قرآن
 بى اطالعیم

امام جمعـه سـمیرم تأکید کـرد: هنـوز هم از اسـرار 
و رمـوز پنهانـى قـرآن مجید، بـى اطالع هسـتیم و 
از انجـام تحقیقـات بیشـتر روى این موضـوع غافل 

شده ایم. 
حجت االسالم والمسلمین حسـین رجایى پور ادامه 
داد: فهم و سنجش اسرار و زیبایى هاى ظاهرى قرآن 
کار سـختى نیسـت اما آنچه نمى دانیم و از درك آن 

عاجز مانده ایم اسرار پنهانى این کتاب نورانى است.

نارضایتى خیارى!
کشـاورزان فالورجانـى در اعتراض بـه قیمت پایین 

خرید محصول خیار تجمع کردند. 
این کشاورزان عصر روز چهارشـنبه هفته گذشته در 
اعتراض به قیمت پایین خریـد محصول خیار تجمع 

کرده و ده ها کیلو خیار تازه را معدوم کردند.

باند سقط جنین دستگیر شد
احمد خسـروى وفـا، رئیس کل دادگسـترى اسـتان 
اصفهـان از دسـتگیرى باند سـقط جنین در اسـتان 
اصفهان خبر داد و گفت: اعضاى ایـن باند دو نفر زن 
و یک نفـر مـرد بوده اند کـه در حال حاضر دسـتگیر 

شده اند.

شهردار سابق اصفهان 
پرونده قضائى ندارد

شـهردار سـابق اصفهان بنا به اعالم منابـع آگاه داراى 
پرونده قضائى نیست.

براسـاس بررسـى ها و اعالم منابع آگاه شـهردار سابق 
اصفهان مرتضى سقائیان نژاد هیچگونه پرونده قضائى 

در دست اقدام در این استان ندارد.
شـایعاتى در خصـوص وجـود پرونـده فسـاد مالـى در 
دوره هاى قبـل مدیریتى اصفهان در فضاى رسـانه اى 
استان منتشر شـده اسـت که این اطالعات داراى منبع 
موثق داراى اتکا نیست. مواردى که در این شایعات مطرح 

شده هیچگاه در مراجع قضائى به اثبات نرسیده است.

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: فاز چهارم خــط یک متروى 
اصفهان چهار ماه پس از بهره بردارى از فاز 3 این پروژه 

به بهره بردارى مى رسد.
رســول زرگرپور صبح پنج شنبه در حاشــیه راه اندازى 
آزمایشــى فاز ســوم خط یک مترو اصفهان گفت: به 
طول انجامیدن بهره بردارى از قطار شــهرى اصفهان 
در شــأن مردم اصفهان نبود در حالى کــه در اصفهان

 عملیات اجرایى مترو زودتر از بســیارى از کالنشهرها 
آغاز شد.

وى با اشاره به اینکه هم اکنون 12 کیلومتر از خط یک 
مترو بهره بردارى شده است، تصریح کرد: بهره بردارى 

از فاز ســوم خط یک مترو اصفهان نیز با راه اندازى سه 
ایستگاه جدید تا کمتر از یک ماه آینده انجام مى شود.

 استاندار اصفهان با بیان اینکه با راه اندازى فاز سوم خط 
یک، فاز چهارم این پروژه در دســتور کار قرار مى گیرد، 
افزود: این بخش از قطار شــهرى نیــز از میدان آزادى 
تا ترمینال صفه در بازه زمانى چهــار ماهه بهره بردارى 

خواهد شد.
وى با اشــاره به اینکه خط دوم متروى اصفهان نیز پس 
از توافق با ســازمان میراث فرهنگى در دست اقدام قرار 
گرفت، ابراز داشت: در حال حاضر اجراى این پروژه براى 

انتخاب پیمانکار در مرحله مناقصه قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانى،صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
با ارائه پیشنهاد استفاده از بانوان فعال استان در شوراى 
معتمدین استاندارى اظهارداشت: نقش مؤثر زنان کشور 
در عرصه هاى اقتصادى، تولیدى و سیاســى بر کسى 
پوشیده نیست و اتاق هاى بازرگانى استان هاى دیگر نیز 
به دنبال فراهم ساختن بستر مناسب براى حضور بانوان 

در خود هستند. 
عبدالوهاب ســهل آبادى با ابراز خرسندى از ایجاد چتر 
حمایتى توسط اتاق بازرگانى اصفهان براى بانوان فعال 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و...، گفت: شــورایعالى 
بانوان دستاوردهاى خوبى در زمینه هاى مختلف داشته 

است.وى افزود: متأسفانه با وجود اینکه نیمى از جمعیت 
کشور را زنان تشــکیل مى دهند و بیش از 50 درصد از 
کرسى دانشــگاه ها به بانوان اختصاص دارد؛ مسئولین 
بستر مناســبى را براى حضور هر چه بیشــتر بانوان در

 عرصه هــاى مختلف کشــور ایجاد نکــرده و زنان با 
محدودیت هایى مواجه هستند. سهل آبادى گفت: نقش 
مؤثر زنان در عرصه هاى اقتصادى، تولیدى و سیاسى بر 
کسى پوشیده نیست. وى همچنین پیشنهاد استفاده از 
بانوان فعال استان در شوراى معتمدین استاندارى را ارائه 
کرد و افزود: استاندارى مى تواند در سیاستگذارى هاى 

خود از بانوان فعال و موفق نیز بهره مند شود.

استفاده از بانوان  اصفهانى در 
شوراى معتمدین استاندارى

4 ماه تا رسیدن مترو 
از آزادى به صفه

مدیر کل بازرگانى و بازاریابــى داخلى راه آهن از امضاى تفاهمنامه حمل 
محصوالت صادراتــى ذوب آهن از مبدأ اصفهان به مقصد بندر شــهید 

رجایى خبر داد.
ســید مرتضى على احمدى مدیر کل بازرگانى و بازاریابى داخلى راه آهن 
با اشاره به تفاهمنامه حمل محصوالت ذوب آهن گفت: به منظور فراهم 
سازى و ایجاد ظرفیت تخلیه در بندر شهید رجایى، تفاهمنامه فوق به امضا 

رسید.
وى افزود: در همین راســتا هیئتى مرکب از مدیران شــرکت ذوب آهن، 
مدیرعامل شــرکت ترکیب حمل و نقل، مدیر کل بازرگانى و بازاریابى از 

منطقه کل راه آهن هرمزگان (حد فاصل ایســتگاه انشــعاب – مانورى) 
بازدید کردند.

مدیرکل بازرگانى و بازاریابى داخلى راه آهن عنوان کرد: اجراى سیاست 
حمل بار در ســال 96 به صورت نقطه اى (بدون توجه به مرکز تخلیه) و

 برنامه ریزى حمل و نقل به صورت شــبکه اى و مبدأ- مقصدى، مالك 
برنامه ریزى بخش بازرگانى با همکارى ادارات کل مناطق در دستور کار قرار 
گرفته است. احمدى تصریح کرد: با تنظیم و امضاى تفاهمنامه اى فى مابین 
صاحب کاال، شرکت ترکیب حمل و نقل، مدیران کل راه آهن هرمزگان 
و بازرگانى و بازاریابى، حمل حداقل 250 هزار تن محصوالت صادراتى از 

مبدأ ذوب آهن اصفهان به بندر از اواخر خرداد ماه براى اولین بار به عنوان 
بار جدید آغاز شد.  

وى خاطر نشان کرد: مقرر شده سایر بارهاى صادراتى به مقاصد زاهدان و 
افغانستان با بازدید از ایستگاه هاى مطهرى و زاهدان و همچنین بارهاى 
داخلى به سایر مقاصد با برگزارى جلسه در اداره کل بازرگانى و بازاریابى 

مورد بررسى قرار گیرد.
مدیرکل بازرگانى و بازاریابى داخلى راه آهن یادآور شد؛ در حال حاضر حدود 
2/5 میلیون تن حمل بارهاى داخلى و صادراتى شرکت ذوب آهن اصفهان 

توسط جاده حمل مى شود که سهم ریل از آن صفر است.

بر اســاس گزارش پایگاه استنادى علوم جهان اسالم 
(ISC)، دانشگاه صنعتى اصفهان با بیشترین مقاالت 
یک درصد برتر، جایگاه نخست در میان دانشگاه هاى 
صنعتى و عنوان دومین دانشــگاه کشــور را به خود 

اختصاص داده است.
مقاالت یک درصد برتر شــامل تنها یــک درصد از 
مقاالتى اســت که در مجالت ISI منتشر مى شود. 
هرچند آنها یک درصد از مقاالت دنیا را تشکیل مى دهد 
اما 18 درصد از استنادهاى آن را دریافت مى کنند که 
تعداد اســتنادهاى دریافتى مقاالت، جایگاه آن ها را در 

شبکه علم در سطح بین المللى را مشخص مى کنند.
بر اساس گزارش اخیر پایگاه استنادى ISI، دانشگاه 
صنعتى اصفهان با برخوردارى از 90 مقاله یک درصد 
برتر، عنوان برترین دانشگاه صنعتى کشور در این حوزه 
و پس از دانشــگاه تهران با 126 مقالــه، جایگاه دوم 
کشور در میان کلیه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز 

تحقیقاتى کشور را به خود اختصاص داده است.

اصفهان رتبه دوم حوادث کار را دارد و در بازرســى هاى 
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعى استان، سهل انگارى 
کارفرمایان در ایجاد فضاى امن و عدم نظارت متوالى بر 

فضاى استاندارد عوامل حوادث کار شناخته شده است.
با وجود اظهار نظر مسئوالن مبنى بر اینکه اصفهان به 
علت صنعتى بودن، به طور قطع با میزان گســترده اى از 
حوادث کار مواجه است اما این مسئله، تنها یک توجیه 
براى کــم کارى کارفرمایان براى ایجــاد یک محیط 
امن کارى اســت چراکه مســئوالن باید اجازه کار را به

 کارگاه هایى دهند که به صورت مرتب ایمنى دستگاه ها 
و محیط را بررســى مى کنند و نظارت مستمر بر ایمنى 

کارگران خود دارند.
عملکرد مســئوالن مربوطه در این حوزه اگر مطابق با 
استانداردهاى جهانى با ابزار بازرسى هاى دقیق و مداوم 
بود و تمام این موارد رعایت مى شد حتى در صنعتى ترین 
استان کشور نیز تنها شاهد حوادث غیرمترقبه یا درصد 
معدودى از سهل انگارى کارگران و کارفرمایانى بودیم و 
اکنون اصفهان روى سکوى دوم حوادث ناشى از کار در 

ایران نایستاده بود.

مشکالت صنعتى بودن
سرپرست اداره بازرسى کار استان اصفهان با تأیید اینکه 
اصفهان رتبه دوم حــوادث کار را دارد، این جایگاه را به 
دلیل صنعتى بودن اســتان عنوان کرد و افــزود: در دو 
ماه اول سال گذشــته تعداد حوادث کار گزارش شده به 
اداره کار 235 مورد بود که امســال این آمار به 35 مورد 

کاهش یافت.
حبیب ا... مقصودى با اعالم اینکه بیشترین حوادث کار 
به ترتیب در حوزه صنعت و بعد در ساختمان سازى بوده 
اســت، ادامه داد: بین 70 تا 75 درصد حوادث کار که به 
وقوع مى پیوندد جزئى است و به شکستگى و جراحات 
ختم مى شود و 25 تا 30 درصد حوادث کار منجر به فوتى 

و نقص عضو مى شود.
هرچند به گفته وى 25 درصد در مقایسه با 75 درصد رقم 
باالیى نیست اما در طول سال شاهد مرگ و نقص عضو 
بسیارى از مردم اصفهان در حوادث ناشى از کار هستیم 

به طورى که اصفهان در ســهل انگارى کارفرمایان، در 
رتبه اول و در سهل انگارى کارگران نیز در رتبه دوم است.

نقص فنى و وجود دستگاه بدون حفاظ، رتبه 
دوم را در وقوع حوادث کار دارد

اگر چه با مقایســه دو ماهه اول امســال با سال گذشته 
اختالف فاحش آمار حوادث کار را شــاهدیم اما این به 
معناى اصالح ســاختار کیفى صنایع یا باال بردن میزان 
ایمنى کارگران نبوده اســت بلکه به دلیل بحران هاى 
اقتصادى شاهد تعطیلى یا کاهش ظرفیت تولید و کار به 
30 درصد در بسیارى از صنایع استان هستیم که همین 

مســئله در کاهش آمار حوادث کار نقش اساسى را ایفا
 مى کند و این بدان معناست هنوز اصفهان در ایمن سازى 

محیط کار راه هاى نرفته بسیارى در پیش دارد.
سرپرست اداره بازرسى کار استان اصفهان با بیان اینکه 
میزان حوادث کار که در سال گذشته به وقوع پیوست بالغ 
بر هزار و 229 مورد بود، گفت: عــدم نظارت در کارگاه 
توســط کارفرما بیشــترین علت وقوع حوادث در سال 

گذشته ثبت شده است.
سرپرست اداره بازرسى کار اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه اگر شــاهد عدم رعایت ایمنى کار در یک محیط 
کارى باشیم در مرتبه اول تذکر و در مرتبه دوم ارجاع به 

دستگاه قضائى و در مرحله سوم پلمب آن واحد صنفى 
و صنعتى را در دســتور کار داریم، اعالم کرد: دو ماه اول 
امســال چهار هزار و 198 مورد بازرسى از محیط هاى 

کارى در استان اصفهان صورت گرفته است.

افزایش 3/1 درصدى تلفات ناشــى از 
حوادث کار در اصفهان

کارشناس آمار پزشکى قانونى استان اصفهان با اشاره به 
اینکه تلفات ناشى از حوادث کار در استان اصفهان 3/1 
درصد افزایش و مصدومیت ها 3/4 درصد کاهش داشته 
است، گفت: سال گذشته، صد مرد بر اثر حوادث ناشى از 

کار شامل اصابت جسم سخت، ســقوط از ارتفاع و برق 
گرفتگى جان باختند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه 

سال 94 با افزایش 3/1 درصدى روبه رو بوده است.
لیال کریمیان افزود: در این مــدت دو هزار و 665 مرد و 
98 زن در محل کار مصدوم شدند که این آمار 3/4 درصد 

کاهش داشته است.
***

با وجودى که مدیر کل پزشکى قانونى و مدیر حوادث و 
فوریت هاى پزشکى اصفهان در هر سال خبر از افزایش 
حوادث نسبت به سال قبل مى دهد اما آنچه قابل تأمل 
است اینکه به گفته غفور راستین، بیشترین حوادث کار 

شامل کارگران بین 20 تا 40 ساله مى شود.

نصف جهان بر سکوى دوم  حوادث کار 
25 درصد حوادث کار در اصفهان منجر به فوت یا نقص عضو مى شود

سال گذشته، صد 
مرد بر اثر حوادث 
ناشى از کار شامل 

اصابت جسم سخت، 
سقوط از ارتفاع و 
برق گرفتگى جان 

باختند که این آمار 
در مقایسه با مدت 

مشابه سال 94 
با افزایش 3/1 
درصدى روبه رو 

بوده است

رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح استان اصفهان 
به مناسبت هفته قوه قضائیه به میان خبرنگاران آمد و با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتى، روند فعالیت هاى 
انجام شده در ســازمان قضائى نیروهاى مسلح استان 

اصفهان را تشریح کرد. 
مهدى تشکرى از همه جامعه شریف نیروهاى مسلح اعم 
از پایوران و وظیفه بخاطر تالش در راستاى ایجاد امنیت 
در عرصه هاى مختلف به ویژه امنیت انتخابات اخیر در 
اســتان اصفهان قدردانى کرد و گفت: سازمان قضائى 
نیروهاى مسلح، یکى از سازمان هاى زیرمجموعه قوه 
قضائیه است و تنها مرجع اختصاصى رسیدگى به جرائم 
خاص نیروهاى نظامى براساس قانون به شمار مى رود. 

وى با بیان اینکه پیشــگیرى از وقــوع جرم و کاهش 
جمعیت کیفرى در ســازمان قضائى نیروهاى مسلح، 
دو امر مهم به حساب مى آید، افزود: پیشگیرى از وقوع 
جرم از وظایف مهم قوه قضائیه است و در مراحل بعد نیز 
اصالح مجرمان مدنظر مى باشد، بنابراین پیشگیرى بر 

درمان مقدم است. 
رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح استان اصفهان 
اظهار داشت: ما باید از همه ظرفیت هاى بالقوه مغفول 
مانده پیشگیرى از وقوع جرم استفاده کنیم که این کار از 

سال 78 آغاز شده است، چرا که معتقدیم زیبنده نیست 
فردى بر اثر جهل از قانون، مرتکب جرم شود. 

تشــکرى با بیان اینکه در نیروهاى مســلح نوعًا افراد 
جوان هســتند، گفت: بنابراین اولین گام در پیشگیرى 
از وقوع جرم به نظر ما، برگزارى کالس هاى آموزشى 
و آگاهسازى براى پایوران و نیروهاى وظیفه است و در 
این راستا در استان بزرگ اصفهان که داراى پراکندگى 
نیروهاى مسلح است، نگاه ما به برگزارى کالس هاى 
آموزشى و آگاهســازى بوده و ما در سال 95، توانستیم 
306 کالس آموزشــى نظامى بــراى نیروهاى پایور و 
وظیفه در قالب 492 ســاعت معادل 58 هزار و 20 نفر 
ساعت براى 36 هزار و 877 نفر برگزار کنیم که روند رو 
به رشدى است و مورد استقبال فرماندهان و کارآموزان 

نیز قرار گرفته است. 
وى ادامه داد: ســازمان قضائى نیروهاى مسلح استان 
اصفهان وظیفه دارد به جرائم  احتمالى پرسنل و کارکنان 
ستاد نیروهاى مســلح، وزارت دفاع، ســپاه پاسداران، 
نیروهاى انتظامى، ارتش و سازمان هاى وابسته رسیدگى 
کند و ما تاکنون کارنامه خوبى در پیشگیرى از وقوع جرم 

داشته ایم. 
رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح استان اصفهان با 
اشاره به برنامه هاى سال جارى هم گفت: در سال 96، 

اطالع رسانى، برگزارى کالس هاى آموزشى تخصصى 
و کاهش جمعیت کیفرى، از اولویت هاى ماست. 

تشــکرى، حبس با خدمت، تعلیق مجــازات، آزادى 
مشــروط، اســتفاده از مجازات هاى جایگزین و... را از 
راه هاى کاهــش جمعیت کیفرى برشــمرد و افزود: با 
این نگاه، آمار جمعیت کیفرى در بند نظامیان سازمان 
قضائى نیروهاى مسلح اســتان اصفهان در شش ماهه 
دوم سال 95 نسبت به شــش ماهه اول سال گذشته، 
50 درصد کاهش داشته اســت. این در حالى است که 
شایع ترین جرم استان در ســال 95 نیز نسبت به سال 
نود وچهار، 17/4 درصد کاهش داشــته است که قطعًا 
این کاهش وقوع جرم مرهــون برگزارى کالس هاى 

آموزشى بوده است. 
رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح استان اصفهان 
اظهار داشت: خوشبختانه ما در سال 95 نسبت به سال 
نود وچهار، 6/7 درصد کاهش ورودى پرونده به سازمان 
قضائى نیروهاى مسلح استان اصفهان را داشته ایم که 
مؤید اثرگذارى کالس هاى آموزشى است و از دیگر سو 

7/7 درصد افزایش خروجى پرونده ها را شاهد بودیم. 
تشــکرى خاطرنشان کرد: ســازمان قضائى نیروهاى 
مسلح استان اصفهان با ارجاع پرونده متهمین به ضابط 
به جاى ارجاع به شعبه، در سال گذشته 68/3 درصد در 

ارجاع پرونده به ضابط موفق بــوده و متهم با پرونده به 
شعب دادگاه رفته است. 

وى از رابطه بسیار خوب سازمان قضائى نیروهاى مسلح 
با دیگر سازمان ها خبر داد و گفت: نیروهاى مسلح استان 
اصفهان از پاك ترین نیروهاى مسلح به شماره مى روند. 
تشکرى از برگزارى همایشــى با عنوان «ایراد ضرب و 

جرح» هم در سالجارى خبر داد. 
***

دادستان نظامى استان اصفهان هم در این نشست خبرى 
گفت: نیروهاى مسلح در هر کشــورى از جایگاه ویژه 
برخوردار بوده و تأمین کننده امنیت مى باشند و باید شأن 
آنان همواره حفظ شود که در این راستا، قانونگذار مرجع 
اختصاصى براى جرائم نیروهاى مســلح، که سازمان 

قضائى نیروهاى مسلح است را در نظر گرفته است. 
حجت االسالم والمسلمین على هادیان افزود: بنابراین 
ســازمان قضائى نیروهاى مسلح اســتان اصفهان در 
کمترین زمان ممکن به جرائم رسیدگى، حکم صادر و 

آن را اجرایى مى کند. 
وى گفت: سازمان قضائى نیروهاى مسلح استان اصفهان 
در دو مقوله پیشگیرى از وقوع جرم و کاهش آمار جرائم 
کیفرى همواره پیشرو و موفق بوده است و ما بازدیدهاى 

مستمر از زندان داریم.  

رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح استان اصفهان خبر داد 

کاهش 50 درصدى آمار جمعیت کیفرى «بند نظامیان»
ساسان اکبرزاده

 حمل محصوالت صادراتى ذوب آهن از اصفهان به بندر شهید رجایى

پیشتازى دانشگاه صنعتى 
در انتشار مقاالت برتر
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 مزایده
شماره آگهى: 139603902141000008 شماره پرونده: 9100400200301033 آگهى مزایده مال منقول پرونده اجرائى 
کالسه 9500355 بدینوسیله اموال ذیل که به موجب صورت مجلس توقیف اموال منقول به شماره 47941- 91/09/23 
و گزارش کارشناسى مورخ 90/11/23 متعلق به شرکت ریسندگى و بافندگى اذر اصفهان در قبال طلب بانک ملى ایران 
(بستانکار) و صندوق دولت بازداشت گردیده و اموال منقول به شرح ذیل و برابر گزارش کارشناس مى باشد: محل کارخانه 
شرکت ریسندگى و بافندگى آذر واقع در فاز چهارم شهرك صنعتى مورچه خورت پالك شماره 559 مراجعه و پس از مشاهده 
بازرسى و بررسى و معاینه ماشین آالت مستقر (نصب نشده) در کنار محوطه کارخانه آذر بدینوسیله قیمت پایه مزایده روز کلیه 
ماشین آالت مشاهده شده در تاریخ 22/9/90 و به شرح جدول ذیل را با توجه به وضعیت فعلى بازار و جمیع جهات دیگر دو 
میلیارد و ششصد میلیون ریال اعالم مى نمایم: 1- دستگاه رینگ از نوع NSF ۴ به سریال شماره 1695 ساخت کارخانه 
مارازولى ایتالیا در سال 1999 یک دستگاه 2- دستگاه رینگ از نوع NSF ۳ به سریال شماره 1904 ساخت کارخانه 
مارازولى ایتالیا در سال 1999 یک دستگاه 3- دستگاه رینگ از نوع NSF ۳ به سریال شماره 1532 ساخت کارخانه 
مارازولى ایتالیا در سال 1998 یک دستگاه 4- دستگاه اتوکونر ساخت شرکت موراتاى ژاپن با شماره سریال- 001  39410 
SX 97- سال ساخت 1999 یک دستگاه 5- دستگاه اتوکونر ساخت شرکت موراتاى ژاپن با شماره سریال 39410-002 
SX 97 سال ساخت 1999 یک دستگاه 6- دستگاه اتوکونر ساخت شرکت موراتاى ژاپن با شماره سریال 39410-003 
SX 97 سال ساخت 1999 یک دستگاه اموال فوق الذکر در محل بازداشت ارزیابى و قطعى گردیده است. که همه اموال 
فوق نزد آقاى على احمد وند به عنوان حافظ اموال امانت مى باشد که پس از مزایده به شخص خریدار تسلیم مى گردد و 
به علت بدهى به بانک ملى ایران در توقیف مى باشد بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد و جلسه مزایده در روز دوشنبه 
مورخ 1396/05/02 از ساعت 9 الى 12 ظهر در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر از طریق مزایده حضورى و نقدى 
بفروش میرسد و مزایده از مبلغ 2/600/000/000 ریال (دو میلیارد و ششصد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد و ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان روز شنبه مورخ 
1396/04/03 درج و منتشر مى گردد شرکت در جلسه مزایده براى عموم آزاد است و فروش کًال نقدى است چنانچه روز 
تعیین شده با تعطیل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد و 
تحویل اموال مورد مزایده موکول به ارائه پرداخت کلیه هزینه هاى پرونده اجرایى خواهد بود. م الف:  458 سلطانیان مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/3/614
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مهرى علینقى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتررسمى انتقال سند خودرو به طرفیت 
خوانده ... به شوراى حل اختالف شعبه .. شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 203/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/04 ساعت 5/15 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
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 شــد. م الف: 4635 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد(مجتمع شماره یک)/3/762
مزایده 

آگهى مزایده امــوال غیرمنقول (اســناد رهنــى): شــماره آگهــى: 139603902133000007 شــماره پرونده: 
8604002133000041 و 8604002133000040 و 8604002133000042 براساس پرونده هاى اجرایى کالسه 
8600048،8600049 و 8600050 اموال منقول و غیرمنقول ذیل همگى متعلق به شرکت تعاونى پنیر اصفهان بشماره 
ثبت 8357 ثبت شرکت هاى اصفهان که به موجب اسناد شماره 137463 مورخه 76/08/11، 138480 مورخه 77/01/22 
و 153684 مورخه 84/11/30 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 7 اصفهان در رهن بانک صادرات اصفهان قرار دارد از 
ساعت 9 صبح تا 12 روز چهارشنبه مورخ 1396/04/21 درمحل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در 
خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رشد و موارد مزایده از مبالغ ارزیابى شده توسط کارشناسان 
رسمى مربوطه شروع و به هرکس خریدار باشد نقدى و جعاً به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها 
و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. کسانى که مایل 
به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از موارد مزایده به آدرس: شهرك صنعتى علویجه خیابان دوم دیدن نمایند. 
این آگهى دریک نوبت درتاریخ 1396/04/03 در روزنامه نصف جهان درج و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رسمى باشد روزبعد ازتعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار موارد 
مزایده از تاریخ 97/03/06 تحت پوشش بیمه قرار دارد. الف)مشخصات اموال غیرمنقول: کلیه اعیانى ها،ساختمان ها و 
مستحدثات ایجادشده درعرصه کارخانه شرکت تعاونى پنیراصفهان داراى پروانه بهره بردارى سال 1382 متشکل از سوله 
اصلى و فرعى، ساختمان کارگرى، دفتر کارخانه، نگهبانى و ساختمان نیمه کاره شامل سوله اصلى کارخانه با پوشش ورق 
گالوانیزه و دیوارهاى آجر لفتون دوطرف نما به متراژ حدود 1000مترمربع،سوله کوچک چسبیده به سوله اصلى با پوشش 
ورق گالوانیزه و آجر لفتون و به متراژ حدود 135 مترمربع ساختمان نیمه کاره درحد اجراى سفت کارى و دیوار باآجر یک 
طرف نما و به متراژ حدود 640مترمربع. قسمت هاى با سقف شیروانى و ورق گالوانیزه با اسکلت آهن و پروفیل به متراژ 
حدود 600مترمربع، دفتر کار کارخانه و نگهبانى با کف سرامیک و درب پروفیل اهنى به متراژ حدود 135مترمربع. دیوار 
اطراف محوطه کارخانه با آجر لفتون دوطرف نما بطول حدود 400متر. زیرسازى و آسفالت محوطه و دسترسى به اعیانى 
ها جمعا به مبلغ پنج میلیارد و هفتصدوپنجاه میلیون ریال. ب)مشخصات اموال منقول: یک عدد تانک استیل دریافت شیر 
باظرفیت 25تن و الکتروپمپ و لوله انتقال و cip و متعلقات. پنج عدد تانک ذخیره شیر جمعا با ظرفیت 35تن. دو دستگاه 
پرکن شیرکیسه اى یک لیترى و تاریخ زن با ظرفیت 1400 کیسه در ساعت. یک دستگاه پرکن شیرکیسه اى با ظرفیت 
800کیسه درساعت با متعلقات. مجموعه لوله کشى ها و الکتروپمپ هاى ارتباطى بین مخازن و دستگاه ها ازنوع استیل 
ضدزنگ. هفت عدد تانکر تهیه ماست جمعا به گنجایش 12تن، سه دستگاه پرکن و بسته بندى ازنوع خطى با ظرفیت 
3000عدد براى ظروف 100 تا500 سى سى با متعلقات مربوطه. دو دستگاه پرکن و بسته بندى ماست از نوع روتارى 
باظرفیت 800عدد با متعلقات. یک دستگاه پرکن و بسته بندى ماست با ظرفیت 1500عدد ظرف درساعت. لوله کشى و 
تاسیسات ارتباطى ازنوع استیل ضدرنگ. یک دستگاه چاپگر خط بسته بندى. یک دستگاه پرکن دوغ با ظرفیت اسمى حدود 
1250 عدد بطرى 1500 سى سى. یک دستگاه پرکن دوغ با ظرفیت اسمى 3000عدد بطرى 250 سى سى. دوعدد تانک 
ایستاده ذخیره دوغ و لوله کشى هاى ارتباطى و متعلقات مربوطه. دو واحد آیس بانک مولد آب سرد و هرکدام به گنجایش 
20000 لیتر مجهز به دو واحد چیلر مدل pdf-920 و متعلقات مربوطه. تجهیزات دو واحد سردخانه نگهدارى تولیدات 
شامل پکیج برودتى بهمراه متعلقات مربوطه. آزمایشگاه شامل یک دستگاه رطوبت سنج PH متر و یک دستگاه سانترفیوژ. 
سه دستگاه باسکول دیجیتال با ظرفیت 300کیلو. امتیاز برق ولتاژ با قدرت 150 کیلو وات بشماره اشتراك 1-6030366 و 
کابل کشى هاى مربوطه از پست برق به تابلوهاى فرمان دستگاه ها که درحال حاضر برق قطع مى باشد. دو دستگاه دیگ 
بخار با مشعل گازوئیل سوز. کلکتور توزیع بخار و شیرآالت مربوطه و مخزن آب کنداتس با گنجایش 2000لیتر، آبگرمکن 
کویلى آب گرم مصرفى به گنجایش 3000لیتر. یک عدد تانک فلزى زمینى با ظرفیت 45000لیتر گازوئیل. کلکتور آب 
سر آیس بانک با الکتروپمپهاى مربوطه. الکتروموتور، کمپرسور هواى فشرده به انضمام مخزن ذخیره هواى فشرده به 
گنجایش 5000لیتر. مخزن فلزى آب ذخیره آب ایستاده به گنجایش 1000 لیتر بهمراه پمپ ها و لوله کشى هاى مربوطه 
جمعا به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال. تذکر مهم: زمین محل اجراى طرح که اعیانى، ساختمانها، ماشین 
آالت و مستحدثات بر روى آن احداث گردیده دولتى است و شامل مزایده نمى باشد. م الف: 4740 فاتحى مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى نجف آباد/3/1072
 ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970352400235 شماره پرونده: 9509980352400649 شماره بایگانى شعبه: 950810 خواهان: 
آقاى عباسعلى تقى زادان فرزند محمدحسین با وکالت خانم فرزانه کاویانى گهروئى فرزند اکبر به نشانى اصفهان فلکه 
شهدا جنب بانک کشاورزى طبقه فوقانى گل نفیس خواندگان: خانم زهره سادات میریان مقدم فرزند سیدجواد 2- آقاى 
سعید تاج گردون فرزند مصطفى همگى به نشانى مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه وجه سفته 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسى دادگاه با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید: راى 
دادگاه در خصوص دعواى خانم فرزانه کاویانى با وکالت از آقاى عباسعلى تقى زادان فرزند محمدحسین بطرفیت 1- آقاى 
سعید تاج گردون فرزند مصطفى 2- زهره السادات میریان مقدم فرزند جواد بخواسته مطالبه دویست و پنجاه میلیون ریال 
وجه 7 فقره سفته به شماره خزانه دار کیل 362706 و 362707 و 362709 و 362758 و 362711 و 362710 و 227102 
نظر به مالحظه تصویر سفته ها و واخواست نامه سفته هاى مزبور که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان مى نماید و نظر به 
اینکه خواندگان علیرغم دعوت از طریق نشر آگهى در جلسه حضور نیافته دفاعى بعمل نیاورده اند دادگاه مستندا به مواد 
249,309,307 قانون تجارت و مواد 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى خواندگان را متضامناً به پرداخت دویست و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 16547400 ریال بابت هزینه دادرسى و واخواست سفته ها و 7200000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم مى نماید. ضمناً واحد اجراى احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبناى شاخص 
اعالمى بانک مرکزى و از تاریخ 95/9/18 لغایت وصول محکوم به احتساب و متضامناً از خواندگان وصول و به خواهان 
ایصال نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. الف م: 9337 رئیسى رئیس شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى 

مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/3/1249
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106737002130 شــماره پرونده: 9609986837000036 شماره بایگانی شعبه: 960046 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: مهدى شاطرى پور اصفهانى فرزند رسول کدملى: 1286060850 به نشانى: اصفهان 
خیابان امام خمینى شهرك کوثر بلوك 12 واحد 1 پ1 ك.م: 1286060850 تاریخ حضور: 96/5/14 شنبه ساعت: 10/30 
محل حضور: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 
203 در خصوص دعوى عاطفه کیانى فالورجانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 

شوید. م الف: 9330 شعبه 10دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/3/1256
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351300031 شماره پرونده: 9509980351300536 شماره بایگانى شعبه: 950610 تجدیدنظر 
خواه: آقاى على رحمانى فرزند داوود با وکالت آقاى سیدعظیم نعمت الهى فرزند سیدعباس به نشانى اصفهان بلوار کشاورز 
خیابان گلزار هفتم فرعى پنجم کوى الله بن بست نیوشا درب د وم تجدیدنظر خوانده: آقاى حنیطا رحمانى فرزند غالم حیدر 
به نشانى تهران ورامین خیابان رسالت خیابان شهداى 2 کوچه نان خواسته: تجدیدنظر خواهى نسبت به دادنامه 95-1624 
قرار دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى سیدعظیم نعمت الهى بوکالت از على رحمانى بطرفیت خانم حنیطا رحمانى فرزند 
غالم حیدر بخواسته تجدیدنظر خواهى از دادنامه شماره 1624-95 مورخه  95/10/26 در پرونده کالسه 950610  این 
دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در مهلت قانونى نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدامى بعمل نیاورده است لذا دادگاه 
باستناد تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسى مدنى مصوب سال 1379 قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهى را صادر و 
اعالم مى نماید. قرار صادره حضورى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: 9328 موسوى دادرس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/1257
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351300240 شماره پرونده: 9509980351300938 شماره بایگانى شعبه: 951056 خواهان: 
آقاى سعید آسعیدى فرزند اسمعیل به نشانى اصفهان خیابان فروغى لوستر حدیث کدپستى 8137563853 خواندگان: 
1- آقاى رامین فروغى فرزند منصور آقا به نشانى نطنز بلوار طالقانى عینک سازى زاپاس کدپستى 8236243541 2- آقاى 
رضا نصوحى دهنوى فرزند على اکبر به نشانى مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مرحله بدوى. قرار 
دادگاه: در خصوص دعواى آقاى سعید آسعیدى فرزند اسماعیل بطرفیت آقایان 1- رضا نصوحى دهنوى 2- رامین فروغى 
به خواسته صدور حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى مرحله بدوى خواسته دادگاه نظر به اظهارات خواهان 
که در امر خرید و فروش لوستر به مدت قریب به 4 سال است فعالیت دارد و داراى جواز کسب نیز مى باشد دادگاه وى را 
تاجر دانسته فلذا دعوى وى را به نظر ثابت و وارد ندانسته و مستندا به بند 1 ماده 2 قانون تجارت مواد 197-512 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره حضورى و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 9327 موسوى دادرس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/1258 /3
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100369901449 شــماره پرونده: 9409983653301056 شماره بایگانی شعبه: 960105 
خواهان خانم زهره عابدینى فرزند محمدعلى با وکالت خانم ملیحه محمدى دادخواستى به طرفیت خواندگان آقایان 
محمدرضا رضائى فرزند محمدتقى و جواد قاسمى دشتچى فرزند حیدر و خانم مهدیه سبزبروتى فرزند علیرضا و به خواسته 
تجدیدنظرخواهى تقدیم دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع 
و به کالسه 960105 ت 20 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/06/12، ساعت 9:30 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف: 9326 

شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان/3/1259
مزایده

اجراى احکام شعبه 5 عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960732 ج ح/50 له مهدى شاه 
محمدى علیه شرکت ژوبین پنجره مبنى بر مطالبه مبنى 23/731/014 بابت اصل خواسته و نیم عشر دولتى و هزینه هاى 
اجرایى جهت فروش دو لنگه درب ضد سرقت در ابعاد 2/15* 1/85 ام دى اف و درب دوم 2/19*1/29 ام دى اف به نشانى 
اصفهان خ شیخ صدوق ك پ جلسه مزایده اى در تاریخ 96/5/5 ساعت 9 صبح در اجراى احکام شعبه 5 حقوقى اصفهان واقع 
در خیابان نیکبخت ساختمان مرکزى دادگسترى اصفهان مجتمع اجراى احکام حقوقى برگزار نماید. کسانى حق شرکت در 
مزایده را دارند که10 درصد مبلغ کارشناسى را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290160008 بانک ملى 
واریز نموده و فیش آن را همراه داشته باشند مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و برنده فرد یا افرادى هستند که باالترین قیمت را 

پیشنهاد دهند. م الف: 9317  اجراى احکام شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/1263

 مزایده
اجراى احکام شــعبه 13 خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کالســه پرونده 960774  خ/13 جلسه مزایده 
اى در روز یکشــنبه مورخ 96/4/18 از ســاعت 8 الى 9 صبح واقع در خیابان شــهید نیکبخت 100 متر باالتر از 
ساختمان کل دادگســترى اصفهان ســاختمان اجراى احکام حقوقى و خانواده طبقه دوم برگزار نماید. لها خانم 
نسرین مرادزاده هونجانى و علیه آقاى مهدى کریمى فرزند محمود به نشــانى اصفهان پل فلزى ابتداى خیابان 
حکیم نظامى روبروى پمپ بنزین جنب پ 16 گل خاتون مبنى بر مطالبه تعداد 14 عدد ســکه بهار آزادى و مبلغ 
4,481,000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 6,335,000 ریــال بابت حق االجراى دولتــى. موضوع مزایده: 
عبارتست از فروش سوارى پراید به شماره انتظامى 571 ى 12 ایران 13 نقره اى رنگ متالیک مدل 1384 شماره 
شاسى 142284719733 در موقع بازدید دوگانه ســوز بوده که از نظر تودوزى خوب، الستیکها 60٪ سالم، درب 
جلو چپ از داخل صافکارى دارد. ســتونهاى جلو چپ و راســت از داخل صافکارى دارد. زیر درب موتور رها شده. 
بنابراین ارزش این اتومبیل شش میلیون و پانصد هزار تومان (6,500,000 تومان) برآورد مى گردد. طالبین خرید 
مى توانند 5 روز قبل از مزایده به نشــانى پارکینگ در خیابان نبوى منش مراجعه و بازدید نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع شــده و فرد یا افرادى برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. م الف: 9302 

اجراى احکام شعبه 13 دادگاه خانواده اصفهان/3/1266
اجراییه

شماره: 350/95  -96/3/22 به موجب راي شماره 665 تاریخ 95/7/27 حوزه 18 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد صادقى به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
13,300,000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 920,000 ریال بابت هزینه ى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید چک لغایت اجراى حکم (90/2/18) در حق خواهان حسین سلحشورى شغل آزاد به نشانى اصفهان 
خیابان مولوى کوچه شماره ى 39 پالك 31 نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى است. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 9301 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/3/1278
اجراییه

شماره: 400/95 شعبه 18- 96/3/22 به موجب راي شماره 9609976794800013 تاریخ 96/1/16 حوزه هجدهم 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه بهرامعلى محمدشریفى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/750/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/310/000 ریال بابت 
هزینه  دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک (90/11/5) لغایت اجراى حکم در حق خواهان حسین 
سلحشورى شغل: آزاد به نشانى: خ مولوى- کوچه 39- نبش بن بست شادمان پالك 931 نیم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت. رأى صادره غیابى اســت. 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: 9300 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/1279
 اجراییه

شــماره: 648/94-95/7/28 به موجــب راي شــماره 704 تاریــخ 94/9/30 حوزه 16 شــوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم 1- پروین ابوالفتحى 2- شرکت ابالغ گران نواندیش 
فناور زنجان به نشــانى مجهول المکان محکوم هســتند به: پرداخت تضامنى مبلــغ 24,000,000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 565,000 ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
94/3/26 در حق خواهان مظاهر حســن پور به نشــانى اصفهان ســه راه سیمین جنب موسســه مهر و پمپ 
بنزین ســاختمان آرش واحد 602 تا زمان وصــول و همچنین پرداخت نیم عشــر اجرایى در حــق دولت. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کنــد که اجراي حکم و 
اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 9304 

شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1280
اجراییه

شماره: 717/95- 1396/2/20 به موجب راي شماره 921 تاریخ 95/8/29 حوزه 24 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیدرضا اثنى عشرى اصفهانى به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهارصد و سى و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه  نشر 
آگهى و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 94/3/10 لغایت زمان وصول در حق خواهان مظاهر حسن پور 
به نشانى اصفهان سه راه سیمین خ جانبازان ابتداى کوچه شهید مالکى پ 9 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، صریحاً اعالم نماید. م الف: 9305 شعبه 24 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1281
اجراییه

شماره: 950970-96/3/18 به موجب راي شماره 9509976793802082 تاریخ 95/11/18 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عذرا هژبرى ورشتى فرزند حسین به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 120,000 ریال هزینه آگهى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/5 بابت سفته شماره 827144 نیم عشر 
حق االجرا. مشخصات محکوم له: یعقوب نوروز با وکالت آقاى مهدیان به نشانى اصفهان بلوار آیینه خانه جنب مسجد 
النبى ساختمان آینه پالك 60 دفتر وکالت آقاى جعفرى. 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: 9306 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1282

اجراییه
شماره: 950967- 96/3/18 به موجب راي شــماره 9509976793802071 تاریخ 95/11/17 حوزه 8 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه على محمد مظاهرى فرزند 
محمد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ســى و نه میلیون و صد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و 120/000 ریال هزینه  نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره هاى 494431- 95/7/18 و 494442- 95/7/18 و 731004 ن 
41- 95/7/18 و 330273 ب/41- 89/3/20 و 2198/326206- 90/11/18 و نیم عشــر حق االجــرا. 
مشخصات محکوم له: یعقوب نوروز با وکالت آقاى مهدیان به نشانى: اصفهان بلوار آیینه خانه جنب مسجد 
النبى ساختمان آیینه پ 60 دفتر آقاى جعفرى قوام آبادى. 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 9307 شعبه 8 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1283

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353202012 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980358701540 شــماره بایگانى شــعبه: 960501 شاکى خانم سمیه 
امینى فر شــکایتى علیه متهمین غفار پیک فلک فرزند حیــات و علیرضا پیک 
فلک و پریوش داورى با موضوع توهین مطرح نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان(107 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى 
واقع در اصفهان خیابان شریعتى حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس 
ارجاع و به کالسه 960501 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/6/6 و ساعت 
11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شودت تا خوانده/متهم 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد.  م الف: 9341 شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان

(107 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى/3/1245

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353302000 ابالغنامــه:  شــماره 
9309980359800658 شماره بایگانى شعبه: 930581 شاکى آقاى نایب حسین 
زاده شکایتى علیه متهم آقاى سروش رستمى فرزند بهمن با موضوع تحصیل مال 
از طریق نامشروع مطرح نموده که جهت رسیدگى به شعبه 107 دادگاه کیفرى 
دو شــهر اصفهان(107 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشــتى واقع در اصفهان 
خیابان شریعتى حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس ارجاع و به کالسه 
930581 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/6/5 و ساعت 10:15 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکى و 
به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شودت تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.  
م الف: 9340 شــعبه 107 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان(107 جزایى سابق) 

مجتمع شهید بهشتى/3/1246

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353301864 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980358100078 شــماره بایگانى شعبه: 960377 شــاکى آقاى نیما 
محمدى شــکایتى علیه متهم آقاى احمدرضا بصراوى فرزند حسین با موضوع 
جعل و استفاده از ســند مجهول مطرح نموده که جهت رسیدگى به شعبه 107 
دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان(107 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى واقع 
در اصفهان خیابان شریعتى حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس ارجاع 
و به کالســه 960377 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن96/5/21 و ساعت 
9/5 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شودت تا خوانده/متهم 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. م الف: 9339 شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان

(107 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى/3/1247

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610460370200006 درخواســت:  شــماره 
9309980358200035 شــماره بایگانى شــعبه: 960049 نظر به اینکه آقاى 
حســن نظرى خوراســگانى فرزند بمانعلى به والیت از محمدنظر خوراسگانى 
شکایتى علیه آقایان على و محمد خوردوســتان دائر بر شرکت در ایراد ضرب و 
جرح عمدى مطرح نموده است که پرونده آن به کالسه 960049 این دادگاه ثبت 
و وقت رسیدگى براى روز 96/5/16 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است نظر به 
اینکه متهمین متوارى مى باشند لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب در دو نوبت به فاصله 10 روز در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
طبع و نشر مى گردد و از متهمین مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در 
وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه 
تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م الف: 9338 شــعبه 3 دادگاه کیفرى یک 

استان اصفهان(18 کیفرى استان سابق)/3/1248

 راى اصالحى
شماره دادنامه: 9609970353700430 شماره پرونده: 9209980363000038 
شماره بایگانى شعبه: 921281 شــکات: 1- خانم فائزه پسندى فرزند ناصر به 
نشــانى اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان شهید ســپهبد قرنى کوى ش یاورى 
بن بســت گل ها پ 44 2- آقاى على بنائیان اصفهانى فرزند محمود با وکالت 
آقاى مسعود سعیدفر فرزند محمدرضا به نشانى استان اصفهان شهرستان نایین 
خیابان شهید مطهرى جنب رستوران گلچین. متهم: آقاى صادق سرلک فرزند 
حسن به نشانى خ پیروزى- ضلع شــرقى اتوبان امام على- کوى مهام- کوى 
رهنماى هدایت- پ8 اتهام: تحصیل مال از طریق نامشــروع. راى اصالحى: 
در خصوص دادنامه شــماره 622-93/4/8 متضمــن محکومیت آقاى صادق 
ســرلک حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشــروع به رد مبلغ 44/857534 
ریال در حق خانم فائزه پســندى 8/231/221 ریال در حق آقاى على بنائیان و 
تحمل دو سال حبس تعزیرى مســتندا به ماده 381 قانون آئین دادرسى کیفرى 
ســال 1392 ضمن تغییر مبلغ 44/857/534 ریال به 44/113/594 ریال، راى 
اصالحى صادر و اعالم مى گردد. دفتر تســلیم رونوشت راى به صورت جداگانه 
ممنوع است. راى صادره به انضمام راى اصلى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در 
محکمه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 9335 بهرامى رئیس 
شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان

(111 جزایى سابق)/3/1250

 ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970353700401 شماره پرونده: 9609980359500277 
شماره بایگانى شعبه: 960202 شــاکى: آقاى رحیم محرم زاده فرزند خلیل به 
نشانى استان اصفهان میدان ارتش کوچه نســتوه بن بست شمغانى پالك 12 
متهم: آقاى محراب روحانى- متوارى اتهام: مزاحمت تلفنى گردشــکار: دادگاه 
پس از بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم به شــرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محراب روحانى فرزند 
مهرعلى دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنى نسبت به خانم فاطمه محرم زاده قوام فرزند 
رحیم با توجه به اینکه خانم محرم زاده از متهم شاکى نشده و پدر وى عرض حال 
خطاب به رئیس کل محترم دادگسترى به شــرح صفحه یک ارائه که از طرف 
قائم مقام محترم رئیس کل به دادسرا ارسال شده است. لذا دادگاه به لحاظ ذى 
سمت نبودن آقاى رحیم محرم زاده قوام فرزند خلیل با استناد به ماده 383 آئین 
دادرسى کیفرى سال 1392 قرار موقوفى تعقیب متهم را صادر و اعالم مى نماید 
قرار موصوف ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در 
محکمه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 9334 بهرامى رئیس 
شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان

(111 جزایى سابق)/3/1251

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100353701670 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980360100067 شماره بایگانی شــعبه: 960224 شاکى محمدامین 
ســتارى دادخواســتى به طرفیت متهم احسان ثابتى فرزند حســن به خواسته 
انتقال منافع مالى غیر و ممانعت از حق  تقدیم دادگاههاي عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 111 دادگاه کیفري دو اصفهان 
(111 جزایى ســابق) واقع در اصفهان کنار گذر اتوبان ش خرازى- حدفاصل 
خ آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائــى امور تجــارى و بازرگانى ارجاع و 
بــه کالســه 9609980360100067 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/05/22 ســاعت 9 صبح تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان 
بودن متهم و به درخواســت شــاکى و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاههاي عمومــی و انقالب در امــور کیفرى و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 
م الــف: 9333  شــعبه 111 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهــان (111 جزایى 

سابق)/3/1252

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100353701745 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980364800333 شماره بایگانی شعبه: 960234 شاکى محمدحسین 
اســالمى دادخواســتى به طرفیت متهم حمیدرضا لطفى فرزند محمدعلى به 
خواسته جعل و اســتفاده از ســند مجعول و انتقال مال غیر تقدیم دادگاههاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه کیفري 
دو اصفهان (111 جزایى ســابق) واقع در اصفهان کنار گذر اتوبان ش خرازى- 
حدفاصل خ آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى امور تجــارى و بازرگانى 
ارجاع و به کالســه 9609980364800333 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن 1396/05/28 ســاعت 9 صبح تعیین شده اســت به علت مجهول المکان 
بودن متهم و به درخواســت شــاکى و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاههاي عمومــی و انقالب در امــور کیفرى و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 
م الــف: 9332 شــعبه 111 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهــان (111 جزایى 

سابق)/3/1253

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100353701732 ابالغنامــه:  شــماره 
9409980359501651 شــماره بایگانی شــعبه: 960230 شــاکى مهســا 
باقرى دادخواســتى به طرفیت متهمین محمد صحــاف محمدى فرزند رحیم 
و شــاهین برندگى فرزند بهرام به خواسته مشــارکت در کالهبردارى تقدیم 
دادگاههاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 
111 دادگاه کیفري دو اصفهان (111 جزایى ســابق) واقع در اصفهان کنار گذر 
اتوبان ش خرازى- حدفاصل خ آتشــگاه و میرزا طاهــر- مجتمع قضائى امور 
تجارى و بازرگانــى ارجاع و به کالســه 9409980359501651 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/05/29 ســاعت 9 صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و به درخواست شــاکى و به تجویز ماده 174 قانون 
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 
م الــف: 9331 شــعبه 111 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهــان (111 جزایى 

سابق)/3/1254

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354800317 شماره پرونده: 9509980358401318 
شماره بایگانى شعبه: 951583  شــاکى: آقاى مهران کشمیرى فرزند فرید به 
نشــانى اصفهان فرعى 2 غربى پ 59 متهم: آقاى احســان تنورساز به نشانى 
اصفهان (فاقد آدرس) اتهام: ضرب و جرح عمدى گردشــکار: دادگاه با بررسى 
مجموع اوراق و محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشاء و صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در 
خصوص اتهام احسان تنورساز که مشخصات بیشترى از وى در پرونده منعکس 
مى باشــد دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى موضوع شکایت مهران کشمیرى 
فرزند نقى که منجر به صدور کیفرخواست از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
گردیده است با عنایت به شکایت شاکى اظهارات گواه تعرفه شده از سوى شاکى 
و صاحب مغازه که در آنجا درگیرى رخ داده است و گواهى پزشکى قانونى صرف 
نظر از عدم حضور متهم در جلســه رسیدگى على رغم نشــر آگهى بزهکارى 
وى محرز و مسلم اســت و دادگاه به اســتناد مواد 710,488,462,452,448 
قانــون مجــازات اســالمى 1392 متهــم را بــه پرداخت یــک درصد دیه 
کامل بابــت 2 منطقــه خراشــیدگى حارصــه روى ســاعد چــپ که مى 
بایســت ظرف یکســال از تاریخ وقــوع جــرم(94/12/8) در حق شــاکى 
پرداخــت گــردد محکوم مــى نمایــد. راى صــادر شــده غیابــى و ظرف 
مهلــت 20 روز پــس از ابــالغ قابل واخواهــى در ایــن دادگاه مى باشــد. 
م الف: 9329 توکلــى دادرس شــعبه 122 دادگاه کیفرى  دو شــهر اصفهان

(122 جزایى سابق)مجتمع شهید بهشتى/3/1255

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610460370200005 درخواســت:  شــماره 
9309980359401519، 9309983634901430 شــماره بایگانى شــعبه: 
950135، 940018 نظر به اینکه آقاى امیر داورى فرزند محمدحسن شکایتى 
علیه آقایان 1- مهدى عمادى 2- هادى عمادى فرزنــد قدیرعلى 3- مهدى 
رحیمى فرزند حســین 4- داوود کاظمى فرزند اصغــر 5- اصغر عمادى فرزند 
محمدرضا 6- ســیف ا... عمادى فرزند احمدرضــا 7- ابوالفضل عمادى فرزند 
احمدرضا مبنى بر مشــارکت در آدم ربائى و ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو و 
لواط به عنف مطرح نموده اســت که پرونده آن به کالسه 920018 و 950135 
این دادگاه ثبت و وقت رسیدگى براى روز 1396/05/04 ساعت 10 صبح تعیین 
شده اســت نظربه اینکه متهمین مجهول المکان مى باشند لذا حسب ماده 394 
قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب در دو نوبت به فاصلــه 10 روز در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى گردد و از متهمین مذکور دعوت 
به عمل مى آید جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر شــوند و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 8287  شــعبه 3 دادگاه کیفرى یک اســتان اصفهان (18 کیفرى استان 

سابق)/3/960
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100370301046 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983733000360 شماره بایگانی شــعبه: 950273 محاکم کیفرى یک 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 950273 
براى یونس سجادى فر فرزند ابراهیم به اتهام مشارکت در آدم ربایى و تهدید با 
چاقو نظر به متوارى بودن متهم تقاضاى کیفرخواســت نموده که رسیدگى به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1396/05/14 ساعت 
9:00 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى 
به متهمین و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 4- اتاق 
460 م الف: 8301 شــعبه 5 دادگاه کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان 

 ابالغ وقت رسیدگىاصفهان/3/963
پرونــده:  شــماره   9610100354402722 ابالغنامــه:  شــماره 
9209983733100817 شماره بایگانى شــعبه: 960222 دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان اصفهــان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
9209983733100817 و 960222 ك 118 شکایت آقاى غالمعلى عباسى 
فرزند على علیه آقایان عباس هاشمى فرزند عبداله و ولى نجف نژاد فرزند اکبر 
به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع 
به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 96/5/14 ساعت 9 تعیین 
گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به متهم و 
در اجراى مقررات مواد 344 قانون آئیــن دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان کنار گذر خیابان شهید خرازى- 
حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. 
م الف: 9325 شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجــارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان(118 جزایى سابق)/3/1260



آگهىآگهى 07072970 سال چهاردهمشنبه  3 تیر  ماه   1396

اجراییه
شماره: 260/95- 96/3/6 به موجب راي شماره 319 تاریخ 95/12/23 حوزه 47 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه مجید ملک نیا به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 30,000,000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1,630,000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ7/10/ 95 
لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له مصطفى خراسانى فرزند رضا به نشانى اصفهان خانه اصفهان بلوار رزمندگان بن 
بست الله پالك 36 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. 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 تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:  9308 

شعبه 47 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/3/1284
اجراییه

شماره: 263/95- 96/3/6 به موجب راي شماره 318 تاریخ 95/12/23 حوزه 47 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه ها سعید کیانى و مصطفى کرچگانى هر دو مجهول المکان محکوم هستند به: پرداخت 
تضامنى به مبلغ 65,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1,890,000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
هاز تاریخ 95/6/27 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له مصطفى خراســانى فرزند رضا به نشانى اصفهان خانه اصفهان 
بلوار رزمندگان بن بست الله پالك 36 و پرداخت نیم عشــر 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 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، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 9309 شعبه 47 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/3/1285
اجراییه

شماره: 261/95- 96/3/6 به موجب راي شماره 321 تاریخ 95/12/23 حوزه 47 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه عابد درویشى به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 10,090,000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 382,250 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/5/15 
لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له مصطفى خراسانى فرزند رضا به نشانى اصفهان خانه اصفهان بلوار رزمندگان بن 
بست الله پالك 36 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. 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 تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 9310 

شعبه 47 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/3/1286
اجراییه

شــماره: 951145 ش14- 96/3/24 به موجب راي شــماره 960997674400049 تاریخ 96/1/2 حوزه 14 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ها ورثه مرحوم غالمرضا مردادخانى: 1- رضوان یزدانى 
2- مرضیه 3- فاطمه 4- عباس 5- محمود همگى مرادخانى ورثه مالک اسمى مرحوم احمد مرادخانى 6- زهره باسرى 
موسى آبادى فرزند: براتعلى اصالتاً و قیومتاً از ملیکا مرادخانى 7- رضوان یزدانى فرزند محمد ابراهیم 8- ملیکا مرادخانى 
داراى قیومیت: مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند خودرو به شماره انتظامى 
442 ع98 ایران 23 و فعلى 524 ع27 ایران 43 بنام خواهان مصطفى یوسفان نجف آباد با وکالت حسن بهرامى پور و پرداخت 
120,000 ریال نشرآگهى و 740,000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در قبال دریافت دویست میلیون 
ریال طبق قرارداد طرفین در حق محکوم له 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 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: 9311 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1287
اجراییه

شماره: 309/95 ش51- 95/1/28  به موجب راي شماره 517 تاریخ 95/7/26 حوزه 51 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه مهرداد ریاحى به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 64,000,000 ریال 
وجه چک شماره 864608 بابت اصل خواسته و 895,000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه هاى نشر آگهى 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 94/7/1 و پرداخت نیم عشر در حق اجراى احکام. مشخصات محکوم له: 
سجاد کریمیان نژاد با وکالت نرگس صادقى قهساره به نشانى چهارباغ باال مجتمع باران طبقه 5 واحد 35 . 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: 9312 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/1288
اجراییه

شماره: 1006/95 به موجب راي شماره 1232 تاریخ 95/12/11 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیهم: مریم قلى پور شهرکى 2- نادر هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم هستند به: خوانده ردیف دوم 
را به حضور در دفتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى خودرو مورد دعوى و هم چنین پرداخت مبلغ هشتصد و هفتاد هزار 
ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له: محمدرضا دشتبانى فرزند حسین به نشانى اصفهان خیابان امام خمینى بلوار ماه فرخى 
امیر شرقى کوى حافظ مجتمع آفتاب درب طوسى واحد 1 و پرداخت 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 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: 9315 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/1289
اجراییه

شــماره: 380/95 ش25- 96/3/6 به موجب راي شــماره 533 تاریخ 95/5/31 حوزه 25 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- سامان فروزش 2- مهدى جزینى درچه به نشانى: 1- مجهول المکان 
2- خمینى شهر درچه خیابان دکتر بهشتى کوى شهید عبدالحمید موسوى کوى غفار محکوم است به: محکومیت خوانده 
ردیف دوم به حضور در دفتر اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى انتقال خودرو سوارى پراید 131 به شماره انتظامى 413ن64/ 
ایران 43 به نام خواهان نصراهللا بهرامى به نشانى اصفهان شهرضا دهاقان خیابان معلم ابتداى عصاآباد کوى آقاجانیان پالك 
52 و خوانده ردیف اول را از باب قاعده تسبیب و الضرر به و پرداخت 760,000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشرآگهى 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشر اجراى. 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: 9316 

شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1290
اجراییه

شماره: 992/95- 96/3/23 به موجب راي شماره 9609976797100038 تاریخ 96/1/19 حوزه 41 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سیدمهدى قائم مقامى فرزند ذبیح ا... به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوى و مبلغ 5,970,000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (95/10/30) تا زمان اجراى حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: 
آقاى امید آرمان فر فرزند اکبر به نشانى اصفهان خیابان مشتاق دوم خیابان جى شیر کوى یاس پالك 2. 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: 9318 شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/3/1291
اجراییه

شماره: 566/95- 96/3/18 به موجب راي شماره 11 تاریخ 96/1/16 حوزه 53 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه على حاجى ابوالحسنى فرزند ابراهیم به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
50,000,000 ریال بابت اصل خواسته و 3,115,000  ریال هزینه دادرسى و مبلغ 240,000 ریال بابت نشرآگهى و محاسبه 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/4 لغایت اجراى حکم که با احتساب نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم 
له: اصغر موسوى فرزند رضا به نشانى اصفهان خیابان ملک شمالى کوى 12 پالك 8/1 . 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: 9320 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/3/1292
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426796200038 شماره پرونده: 9509986796200920 شماره بایگانى شعبه: 950929  به موجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096796200251 و شــماره دادنامه مربوطه 9509976796202008 
محکوم علیه فاطمه رستمى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 30,000,000 ریال بابت اصل 
خواسته(به خواسته وجه یک فقره چک به شماره 785333 مورخ 92/12/20) و پرداخت مبلغ 1,735,000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجراى 
حکم در حق محکوم له نوید مزینانى فرزند محمد به نشــانى اصفهان شهرك صنعتى سه راهى مبارکه شیشه سکوریت 
جام جم با احتساب نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 9321 

شعبه 32  حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان(مجتمع شماره یک)/3/1293
اجراییه

شماره: 951108 به موجب راي شماره 2463-950 تاریخ 95/11/7 حوزه 14 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه احمد عبدالخان فرزند رحیم شغل آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق 
تعرفه قانونى لغایت اجراى حکم در حق محکوم له رامبد خدابنده لو فرزند حسنعلى شغل آزاد به نشانى خیابان امام خمینى خیابان 
امیرکبیر انتهاى خیابان پرتو جنب گاراژ ساکویدك تریلر خدابنده لو 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 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: 9322 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/ 3/1294
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى- پیوست:106/96ش9 خواهان زهره لطفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده نفقه به طرفیت خوانده 
اوژن قربانى به شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 106/95 ش9 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/04 ســاعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 4827 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 3/1378
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى محسن امینى فرزند آیت ا... آقاى کاظم جعفرى دادخواستى به 
خواسته انتقال رسمى سند پراید به شماره ى 451 ص 31 ایران 43 بطرفیت محسن امینى فرزند آیت ا... که اعالم شده است 
مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 210/96ش/3 گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/5/4 ساعت 4/15 عصر در شعبه سوم حقوقى شورا زرین شهر حاضر 
و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ 
شده تلقى و دادگاه غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود م الف: 351 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

زرین شهر/3/1395

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم خانم کبرى طهماسبى در خواستى به انتقال رسمى سند خودرو پژو پارس 
ـ 49 بطرفیت آقاى على فیروزى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 96/216 در  به شماره ایران 824/43 ه
شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا 
و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز 96/5/4 ساعت 4/30 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خال با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاد تصمیم 

خواهد نمود. م الف :358  دبیر شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/1397
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات/هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى 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 آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تایخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شماره 139660302023000363 مورخ 1396/3/27 خانم عصمت جامه طحاف به شماره شناسنامه 1003 
کدملى 1287497020 صادره از اصفهان فرزند عباس نســبت به51 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ششدانگ 214/76 مترمربع از پالك شماره 623- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادى از ورثه 
عباس جامه طحاف و معصومه شفیعیون خریدارى گردیده است.  بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/3 تاریخ انتشــار نوبت دوم:96/4/18 

م الف: 9866 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/3/1413
اجراییه

شماره126/95 به موجب راى شماره 55 تاریخ 96/01/19 حوزه نجف آباد شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه:صادق یازرلو به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 32/750/000 تومان بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیرتادیه اززمان دادخواست مورخه 
95/10/15 تا اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت یکصدوپنج هزارتومان بعنوان نیم عشــر 
دولتى. محکوم له: احمدایزدى به نشانى نجف آباد-خ شریعتى-کوى شهیدان پورمحمدى کوى نگار-پالك3 طبقه اول. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4837 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1424
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- آقاى مسعود توکلى دادخواستى بطرفیت احمدشیخ آرپناهى- خدیجه 
جاللى- على جاللى- حمیدآرپناهى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1241/95 ثبت 
گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده 
دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 96/05/04 ساعت 4/45 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف: 4854 شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1435
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره نامه: 139604902132000106شماره پرونده: 39404001013003660/13 شماره بایگانى پرونده: 9500156 آگهى 
اخطاریه ماده 101 اموال غیرمنقول در خصوص پرونده اجرایى فوق به موجب گزارش مورخه 1396/2/23 کارشناس رسمى 
دادگسترى ششدانگ عرصه و اعیان به انضمام کلیه مستحدثات و ماشین االت شرکت بافندگى فاستونى اردستان واقع در زواره 
تحت پالك ثبتى 8690 فرعى از یک اصلى دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان کال به مبلغ بیست و چهار میلیارد و پنجاه 
میلیون ریال ارزیابى گردیده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى شرکت فوق معترض میباشید اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ انتشار آگهى به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناسى تجدیدنظر به مبلغ ده میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید ضمنا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد  کارشناسى تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م 

الف: 137 عصارى رئیس اجراى ثبت اردستان/4/100
ابالغ 

شماره پرونده: 139404001013003660/13 شماره بایگانى پرونده: 9500156 شماره ابالغیه: 139605102132000074 
پیرو آگهى ابالغ اجراییه شماره 2888 مورخه /1395/12/8 روزنامه نصف جهان در خصوص ابالغ به شرکت فاستونى اردستان 
با توجه به اینکه مبلغ ذمه روزانه در متن اگهى مرقوم از قلم افتاده است بدینوسیله مبلغ 1/758/487 ریال به عنوان ذمه روزانه اعالم 

و آگهى مرقو0م اصالح میگردد. م الف: 138 عصارى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى اردستان/4/101
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات/هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى 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 آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تایخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شــماره 139660302023000355 مورخ 1396/3/27 آقاى امیر رئوفى به شــماره شناسنامه 323 کدملى 
1141272644 صادره از خمینى شهر فرزند محمود بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 46/45 مترمربع مفروزى از 

پالك شماره 4933- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 96/4/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/4/19 م الف: 9898 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/102 /4

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354402564 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980360100112 شــماره بایگانى شــعبه: 960214 دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان اصفهان بــه موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
9609980360100112 و 960214 ك 118 شــکایت آقاى رســول نصرى 
نصرآبادى علیه آقاى بهمن عباســى به اتهام خیانت در امانــت تقاضاى کیفر 
نموده که رسیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 
1396/05/08 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آئین دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان کنار گذر 
خیابان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى 
امور تجارى و بازرگانى. م الف: 9323 شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور 

تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان(118 جزایى سابق)/3/1262

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354400396 شماره پرونده: 9509980358000872 
شماره بایگانى شــعبه: 960004 شاکى: آقاى شــهاب فالح پورسیچانى فرزند 
قدرت اله با وکالت آقاى سیدحمیدرضا حسینى فرزند سیدعبداهللا به نشانى استان 
اصفهان- شهرســتان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- 
ابتداى خیابان شــیخ مفید- نبش کوچه اول- ساختمان پاســیونر- طبقه دوم. 
متهم: آقاى محمد آکو فرزند چنگیز به نشانى مجهول المکان. اتهام ها: 1- خیانت 
در امانت2- تحصیل ما از طریق نامشــروع یا سوء اســتفاده و تقلب از امتیازات. 
گردشکار: به تاریخ 96/2/20 پرونده کالســه 960004 ك118 تحت نظر است 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در 
خصوص اتهام آقاى محمداکو فرزند رحمت(که در کیفرخواســت اشتباهًا چنگیز 
قید شده متولد 1353 به شماره شناسنامه 5020 به شماره ملى 6599390358 دایر 
بر خیانت در امانت نسبت به چهار طغرى چک به شماره هاى 1005/2244711- 
94/2/20- 244712/1005- 94/3/20- 244714/1005 مــورخ 94/5/20 و 
1005/244713- 94/4/20 هر کدام به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال موضوع 
شکایت شرکت زرین ماشین اسپادانا و آقاى شهاب فالح پور سیچانى فرزند قدرت 
اله، بدین شرح که شاکى چکهاى مذکور را جهت پرداخت مالیات شرکت تحویل 
متهم که از کارمندان شــرکت مذکور بوده داده که هر ماه یکبار چکها را به اداره 
دارایى دهد ولى متهم ســه فقره از چکها را به آقاى محمدمهدى ارمون، و حمزه 
رستمى و سیدمنصور حکیمى انتقال داده که نامبردگان نیز روى چکهاى مذکور 
اقدامات قانونى انجام داده اند و یک فقره از چکها را نیز متهم شخصا وصول نموده 
على اى حال دادگاه با توجه به شکایت شــاکى خصوصى کیفرخواست صادره از 
ناحیه دادسراى اصفهان و عدم حضور متهم على رغم ابالغ به وى مصون ماندن 
کیفرخواست از دفاع و اعتراض، و شهادت شهود، اســتعالم انجام شده از بانک 
سرمایه که حسب نامه شماره 1602/133- 95/5/30 صراحتاً به اقدامات بزهکارانه 
متهم در انتقال چکها به اشخاص دیگر و وصول یک فقره از چکها، اعالم نظر کرده 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکارى متهم محرز و مسلم بوده مستندا 
به ماده 674 قانون مجازات اسالمى کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 وى را به 
تحمل دو سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این محکمه و پس از انقضاء آن ظرف 
مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف: 9313  نظرى سفتجانى رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع 

امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان(118 جزایى سابق)/3/1265 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100354201413 شماره پرونده: 9509980359501550 
شماره بایگانى شعبه: 960269 خواهان/ شاکى مرتضى بزرافشان هفشویه فرزند 
حســین شــکاتى به طرفیت متهمین عباس یوســفى نژاد فرزند حسن و بدرى 
بابائى چم کریــى فرزند کرم به اتهام مشــارکت در کالهبــردارى تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شعبه 116 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق) واقع در اصفهان اتوبان شهید خرازى 
حدفاصل آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع قضایى شــهید مطهرى ارجاع و به کالسه 
9509980359501550 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/5/21 و ساعت 
10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
نمایید. م الف: 9299 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان(116 جزایى سابق)/3/1267

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970354200333 شماره پرونده: 9509980359500111 
شماره بایگانى شــعبه: 960012 شاکى: آقاى ســیداکبر ابوالقاسمیان عطاآبادى 
فرزند رضا به نشــانى: اصفهان- اصفهان بهارســتان خ آزادى ك عسگرى 7 پ 
113، متهمین: 1- آقاى پیمان دارابى گرگالنى فرزند محمدمراد به نشانى: صحنه 
میدان امام خمینى خ میرزا طاهر ك شبنم ســاختمان نصف جهان پ 21 واحد در 
حال حاضر مجهول المکان 2- آقاى محمود دهقان بنادکى فرزند على به نشانى: 
کرج سبزگســتران در حال حاضــر مجهول المکان، اتهام هــا : 1- کالهبردارى 
2- تحصیل مال از طریق نامشروع یا ســوء استفاده و تقلب از امتیازات، گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى 
دادگاه: در خصوص اتهام 1- محمود دهقان فرزند على 2- پیمان دارابى گرگالنى 
فرزند محمدمراد دائر بر مشــارکت در کالهبردارى به مبلغ 10/495/607 ریال 
موضوع شکایت شاکى سیداکبر ابوالقاسمیان فرزند رضا نظر به محتویات پرونده 
کیفرخواست دادســراى عمومى و انقالب اصفهان شــکایت شاکى خصوصى، 
پاسخ اســتعالمات انجام شده از بانک مربوطه و شــرکت مخابرات و عدم حضور 
متهمین جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و ســایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده بنظر دادگاه بزهکارى نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً 
به ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء و اختالس و کالهبردارى 
حکم به محکومیت نامبردگان به پرداخت مبلغ مذکور (مشــترکًا) در حق شاکى 
و پرداخــت همین مبلغ بعنــوان جزاى نقــدى در حق صنــدوق دولت و هریک 
تحمل 7 ســال حبس تعزیرى صادر و اعــالم مى گردد. ایــن رأى صادره غیابى 
تلقى و ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. 
م الف: 9297 نجفى رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى 

سابق)/3/1268

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354201377 ابالغنامــه:  شــماره 
9209980358000282 شماره بایگانى شعبه: 920251 خواهان/ شاکى امین 
روانفر شکایتى به طرفیت متهم مولود فرجى به اتهام مشارکت در کالهبردارى- 
جعل- اســتفاده از اوراق مجعول تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 
جزایى سابق) واقع در اصفهان اتوبان شهید خرازى حدفاصل آتشگاه و میرزاطاهر 
مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 9209980358000282 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/5/18 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شاکى و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. 
م الف: 9298 شــعبه 116 دادگاه کیفــرى دو مجتمع امور تجــارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان(116 جزایى سابق)/3/1269

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354201419 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359501061 شماره بایگانى شعبه: 960268 شاکى اله کرم شادمانى 
فرزند نوشاد شکایتى به طرفیت متهمین عباس اسوار فرزند محمود و سیدحسین 
موسوى فرزند سیدجالل به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 116 دادگاه کیفرى 
دو شــهر اصفهان (116 جزایى ســابق) واقع در اصفهان اتوبان شهید خرازى 
حدفاصل آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 
9509980359501061 ثبــت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/5/22 و 
ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکى 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 متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. 
م الف: 9256 شــعبه 116 دادگاه کیفــرى دو مجتمع امور تجــارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان(116 جزایى سابق)/3/1296

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354201424 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359501266 شماره بایگانى شعبه: 960272 شاکى فرزانه مرى فرزند 
خداداد شکایتى به طرفیت متهمین فاطمه آشناپسند و زهرا رضایى فر فرزند رضا 
به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 
جزایى سابق) واقع در اصفهان اتوبان شهید خرازى حدفاصل آتشگاه و میرزاطاهر 
مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 9509980359501266 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/5/23 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى 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 کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 9257 شعبه 116 
دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان(116 جزایى 

سابق)/3/1297

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100354201425 شماره پرونده: 9509980359500568 
شماره بایگانى شعبه: 960270 شاکى هاجر السادات حسینى دولت آبادى فرزند 
سیداحمد شــکایتى به طرفیت متهمین کمیل ترکمان فرزند مجید و حسن ترك 
فرزند صفرعلى به اتهام مشــارکت در کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 116 دادگاه کیفرى 
دو شــهر اصفهان (116 جزایى ســابق) واقع در اصفهان اتوبان شــهید خرازى 
حدفاصل آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 
9509980359500568 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/5/24 و ساعت 
10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. 
م الف: 9259 شــعبه 116 دادگاه کیفــرى دو مجتمع امور تجــارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان(116 جزایى سابق)/3/1298

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100354201272 شماره پرونده: 9509980359500296 
شماره بایگانى شعبه: 960239 شاکى محسن امساکى فرزند محمدرضا شکایتى 
به طرفیت متهم فضل اهللا حســین پور فرزند حسین به اتهام کالهبردارى تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 116 
دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق) واقع در اصفهان اتوبان شهید 
خرازى حدفاصل آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به 
کالسه 9509980359500296 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/5/11 و 
ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شــاکى 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 متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. 
م الف: 9264 شــعبه 116 دادگاه کیفــرى دو مجتمع امور تجــارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان(116 جزایى سابق)/3/1299

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100354201275 شماره پرونده: 9509980359501198 
شماره بایگانى شعبه: 960238 شاکى رسول کاشتى فرزند اکبر شکایتى به طرفیت 
متهمین امیرحســین مظاهرى فرزند عبداهللا و سیدحسن آقازاده فرزند سیدرسول 
به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى 
سابق) واقع در اصفهان اتوبان شهید خرازى حدفاصل آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع 
قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 9509980359501198 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/5/14 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شــاکى 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 متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 9266 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان(116 جزایى سابق)/3/1300

آگهى تحدید حدود عمومى سال 1396
پیرو آگهى نوبتى هاى قبلى اینک تحدید حدود قسمتى از امالك شهرهاى علویجه 
1 اصلى و دهق 4 اصلى واقع در بخش 15 ثبت اصفهان به موجب ماده 14 قانون 

ثبت به شرح زیر آگهى مى شود.
بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى و شماره هاى فرعى
پالك 4903- آقاى اسماعیل طاهرى فرزند رضا نود و هفت سهم و چهل و هشت 
صدم سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع. 

پالك 4924 مجزى شــده از پالك 4839- خانم فاطمه عزیزى علویجه فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262/70 مترمربع. 

دهق چهار اصلى و شماره هاى فرعى
پالك 1755- آقاى غالمرضا مومنى دهقى فرزند سیف اله ششدانگ یک قطعه 

ملک مزروعى به مساحت 991/70 مترمربع. 
پالك 4316 مجزى شــده از پالك 4255- آقاى غالمرضا مومنى دهقى فرزند 

قنبرعلى ششدانگ قسمتى از یک واحد کارگاهى به مساحت 123/45 مترمربع.
پالك 4319 مجزى شــده از پالك 2061- آقاى على آقا یوســفى دهقى فرزند 
رضاعلى و رباب تراشنده دهقى فرزند صفر ششدانگ یک قطعه زمین بالسویه هر 

کدام سه دانگ به مساحت 175/65 مترمربع. 
پالك 4330 مجزى شده از پالك 2061- آقاى کرمعلى آقایوسفى دهقى فرزند 

رضاعلى ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 175/50 مترمربع.
پالك 4331 مجزى شده از پالك 2061- خانم فتانه آقایوسفى دهقى فرزند حسن 

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 175/50 مترمربع.
پالك 4337- آقاى روح اله احمدى دهقى فرزند اسماعیل 2 دانگ و آقاى امراله 
احمدى دهقى فرزند اسماعیل 1/5 دانگ و خانم شــهربانو دهقانى دهقى فرزند 
عباس 1/5 دانگ و خانم سکینه کوهســتانى دهقى فرزند قاسمعلى یک دانگ از 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/5 مترمربع. 
روز چهارشنبه 1396/4/28

تحدید حدود پالك مذکــور در روزهاى فوق به ترتیب از ســاعت 8 صبح به بعد 
در محل شروع و انجام خواهد شــد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالك و مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم 
رسانند چنانچه که هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها در موقع تحدید 
حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موعد مقرر 
حاضر نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضى ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره باید با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذى صالح قضایى گواهى تقدیم را اخذ و به این اداره تســلیم نمایند. تاریخ 
انتشار: شنبه 96/4/3م الف: 4828 ریحانى کفیل اداره ثبت و اسناد مهردشت/3/1425

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100354402726 شماره پرونده: 9509980359500556 
شماره بایگانى شعبه: 960221 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست در پرونده کالســه 9509980359500556 و 960221 ك 
118 شکایت آقاى محمود محمدشریفى فرزند نصراله علیه سئودا سیارى فرزند 
مقصود و رقیه ســیدآبادى فرزند حبیب اله به اتهام مشــارکت در کالهبردارى 
تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى 
براى مورخه 96/5/14 ساعت 9/30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آئین 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان کنار گذر 
خیابان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور 
تجارى و بازرگانى. م الف: 9324 شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان(118 جزایى سابق)/3/1261



روزه گرفتن و چسبیدن شکم به پشــت، عامل فر وتنى است؛ و 
پرداخت زکات، براى مصرف شدن میوه جات ز مین و غیر آن، 
در جهت رفع نیازمندى فقرا و مســتمندان است. به آثار عبادات 
بنگرید که چگونه شاخه هاى درخت تکبر را در هم مى شکند و 

از روییدن کبر و خودپرستى جلوگیرى مى کند!
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاى روز بیست و نهم ماه مبارك رمضان:
ْحَمه، َواْرُزْقنى فیِه التَّْوفیَق َوالِْعْصَمَه، َوَطهِّْر  نى فیِه بِالرَّ اَللّـُهمَّ َغشِّ

َقْلبى ِمْن َغیاِهِب التَُّهَمِه، یا َرحیمًا بِِعباِدِه الُْمْؤِمنیَن.
خدایــا! فراگیر مــرا در این روز بــه مهر خــود و روزیم کن در 
آن بــه توفیق و پاکدامنى و پــاك کن دلم را از تیرگــی هاى تهمت، 

اى مهربان نسبت به بندگان مؤمن خود.

شهردارى ایمانشهر به استناد مصوبه شماره 794/ش–95/12/7 شوراى اسالمى 
شهر مبنى بر تصویب بودجه ســال 1396 در نظر دارد تکمیل سالن ورزشى محله 
اشترجان را از محل اعتبارات عمرانى شهردارى به مبلغ 3/000/000/000 ریال طبق 
نقشه و مشخصات موجود در شهردارى و بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 1396 از 
طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. پیشنهاد دهندگان باید 
جهت دریافت آگهى مناقصه و نقشه و مشخصات و فرم پیشنهادتا آخر وقت ادارى 

روز سه شنبه 96/4/13 به امور مالى شهردارى ایمانشهر مراجعه نمایند. 

شهرام شاه مرادى – شهردار ایمانشهر

آگهى مناقصه نوبت اولچاپ اول                

آگهى مناقصه عمومى 
نوبت اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464 /ش مورخ 95/12/22 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى پیاده روسازى معابر سطح شهر را با اعتبار اولیه 

4,000,000,000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به 
حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 
سه شنبه مورخ 96/4/20 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
حسین امیرى – شهردار شاهین شهر 

چاپ اول   

شهردارى ایمانشهر به استناد مصوبه شــماره 1060/ش–94/10/1 شوراى اسالمى شهر و 
واگذارى شماره 2/1765-93/2/26 و تصویب نامه شماره 44271 ك هیئت دولت در نظر 
دارد نسبت به واگذارى تعدادى پالك زمین با کاربرى حمل و نقل و انباردارى به صورت 
واگذارى 99 ساله با قیمت پایه کارشناس رسمى دادگسترى واقع در کنار گذر جاده سیمان 
سپاهان جنب پمپ گاز سى ان جى و مجموعه فرهنگیان از طریق مزایده عمومى واگذار 
نماید. پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت آگهى مزایده و نقشه زمین و فرم پیشنهاد و 
آگاهى از موقعیت و وضعیت زمین تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه 96/4/13 به امور مالى 

شهردارى ایمانشهر مراجعه نمایند.

شهرام شاه مرادى – شهردار ایمانشهر

آگهى مزایده نوبت اولچاپ اول                

   شهردارى دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره 256 مورخ 96/03/10 شوراى 
اسالمى شهر نســبت به فروش پانزده قطعه پالك زمین مسکونى از طریق مزایده اقدام 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر در 
ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا از طریق سایت شهردارى، پیشنهاد 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/4/17 به دبیرخانه شهردارى تحویل 
نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنًا هزینه چاپ 

آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
شماره تلفن هاى تماس 031-53338201-4

على عطایى – شهردار دهاقان 

آگهى مزایده (مرحله اول – نوبت اول)چاپ اول          

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

است هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
موارد مزایده: 

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

1+18 سوخت: گازوئیل براساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 860/000/000 ریال
2-  فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان ابوالفضل محله حسن آباد براساس مصوبه 674-4 شوراى اسالمى شهر با متراژ تقریبى 

290 مترمربع (زمین پس از اصالح) براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به مبلغ 1/450/000/000 ریال 

شهاب ثابت راسخ- شهردار دیزیچه  

نوبت دوم

   شهردارى قهجاورستان در نظر دارد باستناد مجوز شماره 96/207/ق/ش مورخ 96/03/24 شوراى محترم اسالمى شهر قهجاورستان نسبت 
به فروش تعداد 4 پالك زمین با کاربرى مسکونى و مشخصات مشروحه ذیل واقع در شهرك بهار از طریق آگهى مزایده اقدام نماید.

حمیدرضا صفائى – شهردار قهجاورستان

چاپ اول        

شمارهردیف
پالك

مساحت
مترمربع

قیمت پایه
کارشناسى هر 

مترمربع
سپرده شرکت قیمت کل زمین

نشانىدر مزایده

قهجاورستان – شهرك بهار16051605/000/000800/000/00040/000/000
قهجاورستان – شهرك بهار2605/11605/000/000800/000/00040/000/000
قهجاورستان – شهرك بهار36181604/500/000720/000/00036/000/000
قهجاورستان – شهرك بهار4618/11604/500/000720/000/00036/000/000

                   آگهى مزایده (نوبت اول)

متقاضیان مى توانند بمنظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ 
درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 96/4/25 به شهردارى قهجاورستان مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 35214411 و 35249910
تاریخ دریافت پیشنهادات: 96/4/26 و تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: 96/4/27
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مأموریت تمدید قراردادها  مأموریت تمدید قراردادها  
دردر ذوب آهن ذوب آهن

بعد از 
«عمر خیام» 

نفر دوم 
کیارستمى 

است
توت هاى

 کنار اتوبان ها 
1110را نخورید
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با بهترین تلویزیون سال 2017  آشنا شوید

Consumer Reports
د آشنا شوید شننا ششووی آش سابا بهترین تلویزیون سال 20172017 تلو ن سبا یونن ت زیرین ویهتر 77ال به
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شهردارى درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 96/14/ش مورخ 1396/1/9  
شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى قسمتى از زمین پارکینگ واقع در میدان 
مرکزى شهر درچه جهت برپایى جمعه بازار بصورت اجاره بهاء بمدت یکسال 
اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا 

روز دوشنبه مورخ 96/4/19 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند. 
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست تا پایان ساعت ادارى سه شنبه مورخ 

96/04/20

على اکبر محمودى – شهردار درچه 

آگهى تجدید مزایده عمومىنوبت اول                

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

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

على اکبر محمودى- شهردار درچه

نوبت دوم

گمانه زنى براى ستاره هاى بى تیم 13
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اســدا... یکتا در صفحه اینســتاگرامش 
عکسى سه نفره از خودش همراه با پورى 

بنایى و ناصر ملک مطیعى منتشر کرد.
این بازیگر نوشت: «چیزى نمى نویسم... 

فقط مى خواهم بگم عزیزان دلم قدر این 
عکس رو بدونید این قاب روزگارى گیشه 

بى پایان سینما بود...»

چیزى نمى نویسم   

الهه رضایى و گیتى خامنه دو مجرى زن 
محبوب دهه 60 در یک قاب.

حبیب رضایى به مناســبت خداحافظى 
«دانیل دى لوئیس» پســت تازه اى در 

صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.
این هنرمند نوشــت:  «خداحافظى دانیل 
دى لوئیــس از عرصه بازیگرى ســینما! 
خبر ناراحــت کننده اى اســت. یکى از 
غول ها، یکى از معــدن هاى بى انتهاى 
خالقیت،عرصه چشــم نواز حضورش را 
در سینما به عنوان بازیگر،به پایان رساند، 
کامًال از روى تصمیم و اراده...نوابغ، جهان 

خودرا مى سازند و منطقش را هم.
هرجا هستى زنده باشى اسطوره شخصى 

من.»

کودکانه  

یکى از غول ها

پس از پیش تولید نسبتًا طوالنى فیلمبردارى فیلم ســینمایى «آینه بغل» به کارگردانى 
منوچهرهادى وتهیه کنندگى منصورسهراب پور و امیر پروین حسینى در لواسان لوکیشن 

اصلى این اثرسینمایى آغاز شد.
شــنیده هاى حاکى از این است که هزینه ســاخت «آینه بغل» ده الى 12 میلیارد تومان
 تخمین زده شده است که علت اصلى این هزینه سنگین به هزینه لوکیشن فیلم مربوط 
مى شــود به طورى که هزینه اجاره لوکیشن اصلى (پنت هاوس ســه طبقه  ) این اثر با 
هزینه ساخت یک فیلم سینمایى دومیلیاردى برابرى مى کند. منصور سهراب پور و امیر 
پروین حسینى دو تهیه کننده فیلم سینمایى «آینه بغل» با توجه به موفقیت فیلم سینمایى 
«من سالوادور نیستم» درگیشه سینما و سریال «ساخت ایران» درشبکه نمایش خانگى 
براین باورهستند که این اثر سینمایى لقب پرفروش ترین فیلم تاریخ تمام ادوارسینماى 
ایران را تصاحب خواهد کرد.محمدرضا گلــزار و جواد عزتى از جملــه بازیگران اصلى 

«آینه بغل»هستند که درمقابل دوربین گران ترین فیلم سینمایى بخش خصوصى سینماى 
ایران قرار گرفته اند.

ویدا جوان بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگویى، اظهار 
داشــت: در حال حاضر مشــغول بازى در یک سریال 

جدید هستم.
وى در خصوص شــروع فعالیت هــاى بازیگرى خود 
افزود: از سال 87 شــروع کردم، در آن زمان به صورت 
جدى دنبال بازیگرى نبودم و دوســت داشتم همکارى 
با کارگردان هاى بزرگ و فیلمنامه هاى خوب را تجربه 

کنم.
جوان در این مورد که بیشتر دوست دارد در کدام حوزه 
دیده بشود، نیز گفت: هر مدیومى ارزش خاص خودش را 
دارد، مثًال من معتقدم که تئاتر بسترى است براى رشد و 
کمال و پیش آمده که گاهى اوقات کار تصویرى نداشته 

ام و به تئاتر مى پردازم.
وى تصریح کرد: سینما مخاطب خاص خودش را دارد  
و من نیز مانند هر هنرمند دیگر دوســت دارم مخاطب 
خاص خودم را پیدا کنم. موقعیت هایى در سینما براى ما 
اتفاق مى افتد که هیچگاه در تلویزیون اتفاق نمى افتد، 
تلویزیون نیز مخاطب عام دارد و این فضا براى بازیگر 

مفید است.
جوان درباره این موضوع که یک بازیگر چقدر مى تواند 
به جذب مخاطب  کمک کند نیز گفت: کار در ســینما و 
تلویزیون تیم ورك اســت یعنى هر کدام از عوامل در 
ساخت اثر فاخر و درخشان سهم خودشان را دارد و یک 

نفر به تنهایى نمى تواند کار بزرگى بکند.
وى در پایان ادامه داد: من همیشــه سعى کرده ام براى 
ایفا کردن نقش هایم از تجربیــات، تفکر وحتى تخیل 
شخصى ام اســتفاده کنم، زیرا مخاطب ها و بینندگان 
بسیار باهوش هستند و نمى توان بدون تحقیق و تفکر 
رگ خوابى از مخاطب را پیدا کرد، البته همیشه این را در 
نظر گرفته ام که هر قدر هم که نقش را به خودم نزدیک 

کنم نباید ویدا را به مخاطبان نشان بدهم.

مرجانه گلچین در گفتگویى درباره نقشى که در سریال 
«آرماندو» ایفا مى کند، بیان کرد: در حال حاضر مشغول 
بازى در سریال «آرماندو» به کارگردانى احسان عبدى 
پور و تهیــه کنندگى ایرج محمدى هســتم که در این 

ســریال نقــش خواهر 
حمیدرضا آذرنگ را بازى 
مى کنــم. در واقع قصه، 
قصه عواملى اســت که 
همواره در پشــت صحنه 
فعالیــت مى کننــد ولى 
زحماتشــان کمتر دیده 
مــى شــود. مــا هــم 
خانــواده اى را در ایــن 
سریال بازى مى کنیم که 

هنرور هستند.
وى درباره فضاى سریال 
افزود: فضاى کار بیشــتر 
جدى اســت، اما طبیعتًا 
با توجه به داســتانى که 
سریال دارد ممکن است 
موقعیت هــاى طنز هم 

ایجاد شود.
اصوًال داستان درباره پسر 

خوشدل و مهربانى اســت که تالش مى کند مشکالت 
خواهر و فرزندان خواهرش را برطــرف کند. او در این 
مســیر درگیر موقعیت هایى جذاب و نفسگیر مى شود. 

یک درام اجتماعى که در موقعیت ممکن است لحظات 
طنزى را ایجاد کند، به طورکلى بنیاد بازى بر اســاس 

کمدى نیست و تراژیک است.
بازیگر سریال «خوش نشــین ها» در ادامه درباره کم 
شــدن فعالیتش در تلویزیون 
عنوان کرد: من پس از سریال 
«نفس گرم» در هیچ سریالى 
بازى نکــردم. آن هم به دلیل 
فیلمنامه هایــى بود که اغلب 
پیشــنهاد مى شــد و چندان 
چنگى به دل نمى زد. بنابراین 
تصمیم گرفتم در این عرصه 
حضور کمرنگى داشته باشم، 

اما در کارهاى بد بازى نکنم.
البته قرار بود در سریال «ماه 
تى تى» ایفاى نقش کنم که 
کار متوقف شد. اتفاقًا قرار بود 
در سریال «پرســتاران» هم 
بازى کنم که به دلیل تداخلى 
که با کار آقاى میرباقرى پیدا 
مى کرد، نتوانستم بروم. این 
ســریال هم که بــه دالیلى 
تولیدش متوقف شــد. نقش 
بسیار خوبى هم در «ماه تى تى» داشتم. نقشى که جاى 
کار بسیارى داشــت و براى من هم جذاب بود. البته از 

سرنوشت آن بى اطالعم. 

محمد على کشــاورز و پرویز پرســتویى در پیام هاى 
جداگانه اى تولد عزت سینماى ایران را تبریک گفتند. 

محمدعلى کشــاورز در دلنوشــته اى زادروز دوســت 
قدیمى اش را تبریک گفت. کشــاورز در این متن نوشته 

اســت:«بعضى از آدم ها حالشــان خوب اســت. حال 
نگاهشان، حال دلشان. زمان از این آدم ها گنج مى سازد 
هر بار که میالدشان از راه مى رسد .در دلت آرزو مى کنى 
که اى کاش این حال خوشایند ادامه داشته باشد و این گنج 
صیقل پیدا کند. نمونه ایــن بعضى ها، عزت  ا... انتظامى 
است. آرزو مى کنم امروز او که شمع تولد 93سالگى اش 
را فوت مى کند، سایه اش بر سر تاریخ هنر ایران مستدام 
بماند. بى شک بخشى از عزت ســینماى ایران مدیون 

انتظامى است.
مستدام باشى رفیق.»

پرویز پرستویى نیز در پیام تبریک خود آورده است: «زاد 
روز عزت سینماى ایران، ستاره بى بدیل وتکرار نشدنى 
هنر این مرزو بوم، عزت ا... انتظامى مبارك باد. خداوند 

سایه ایشان را از سر هنر ایران زمین کم نکند.»

یکسال از تیر ماهى مى گذرد که در اولین روزش تولد 
76 سالگى عباس کیارستمى گرامى داشته شد و 13 
روز بعد از آن یعنى 14 تیر ماه این کارگردان سرشناس 

سینماى ایران از دنیا رفت.
اول تیرماه سالروز تولد عباس کیارستمى خالق «زیر 
درختان زیتــون»، «طعم گیالس»، «خانه دوســت 
کجاست؟» است؛ فیلمســازى که پس از درگذشتش 
به دلیل حواشــى پرونده پزشــکى، کمتر به کارنامه 

فیلمسازى اش پرداخته شد.
این فیلمساز سرشناس که متولد 1319 تهران است، 
مى گفت: «شاید انتظار کنونى من از سینما این باشد 

که هنگامى شب به خواب مى روم، بدانم یک تصویر 
جدید ایجاد کرده ام همچون ماهیگیرى که همیشه با 
پرتاب تور خود، امیدوار به گرفتن ماهى اســت. بدون 
هیچ توقعى همچنان کار مى کنم، ماهیت فیلم تولید 
تصویر است و امکان ندارد در ماه یک فیلم کوتاه، یک 
ویدئوى کوچک درست نکنم و یا یک عکس نگیرم.»

کیارســتمى عالوه بر کارگردانى در سایر رشته هاى 
هنرى همچون عکاسى، نقاشــى، فیلمنامه نویسى، 
تدوین، طراحى گرافیک، شــعر، موسیقى و... فعالیت 
مى کند و یکى از عکس هاى کلکســیونش در حراج 
کریستى ســال 2008 میالدى حدود 130 هزار دالر 

فروخته شد.
فیلم «طعم گیالس» که برنده نخل طالیى جشنواره 
کن سال 1997 میالدى شد و همچنین «خانه دوست 
کجاست؟» که موفق به دریافت پلنگ برنزجشنواره 
لوکارنو شده است، « باد ما را خواهد برد» برنده جایزه 
هیئت ویژه داوران جشنواره ونیز در سال 1999 و... از 
جمله فیلم هاى موفق این کارگردان در جشنواره هاى 

بین المللى است.
کیارستمى داور جشــنواره هاى بسیارى از جمله کن، 
جشنواره فیلم ونیز، لوکارنو، سن سباستین، فیلم سائو 
پائولو، کاپالبیو، کوستندورف صربستان و... بوده است.

ســیف ا... صمدیان دوست و همکار ســال هاى دور 
و نزدیک عباس کیارســتمى پس از درگذشــت این 
فیلمســاز، فیلمى  با نــام «76 دقیقــه و 15 ثانیه با 
کیارستمى» به سفارش جشــنواره ونیز ساخت که در 
یکسال گذشته در جشــنواره هاى مختلفى به نمایش 

درآمد.
فیلمى که نامش بــه تعداد روزها و ســال هاى عمر 
عباس کیارســتمى اســت؛ البته یک روز اضافه شده 
اســت که صمدیان در توضیح اضافه شــدن آن یک 
روز گفته اســت: «آقاى کیارســتمى از آن مظلومان 
فرهنگى کشــور بودند که نمى دانم چرا این همه آدم 
قصد داشــتند، یک جورى به ایشــان ضربه بزنند؟! 
ضربــه زدن از آن جهت که هزار تا انــگ نامربوط و 
نامردانــه زدند و فکــر مى کردند امثال کیارســتمى 
غرب زده هســتند و وطنشــان را قبــول ندارند که 
البته برخى از آنهــا پس از مرگ کیارســتمى خیلى 
شــخصى به من گفتند که از عملکردشــان پشیمان

 هستند.»
صمدیان با تأکید بر اینکه هیچ وقت انگ سیاه نمایى 
در مورد فیلم هــاى عباس کیارســتمى صدق نکرد، 
مى گوید:«همه مى دانند فیلم هاى ایشان حتى آنهایى 
که در روستا ساخته شــده بودند، طورى تصویر نشده 
بود که فقر امکانات مشاهده شود و اتفاقًا ایشان فضا 
را ُپر مى کرد از داشــته هاى انسانى و حتى آنجایى که 
احســاس مى کرد، فکر جاى دیگــرى برود، تالش 
مى کرد، فضایى به وجود آورد که ایــن اتفاق نیافتد؛ 
مثًال در فیلم «خانه دوســت کجاســت؟» آن جاده 
معروف را آگاهانــه در کنارش گل کاشــت تا ذهن 
تماشاچى ناخواسته به ســمت دیگرى نرود و زیبایى

 را ببیند.»

وى در ادامه با اشاره به سئوال مطرح شده درباره روزى 
که به تعداد روزهاى عمر کیارستمى در اسم فیلمش 
اضافه کرده، یادآور شده است:«با آقاى میرکریمى و 
بهمن کیارستمى وقتى داشتیم پیکر آقاى کیارستمى 
را از پاریس به تهــران مى آوردیم، احســاس کردم 
آن یک روز الزم اســت، به پاس ایــن همه نه گفتن 
براى مهاجرت و ماندن در ایران. آن یک روز اضافه، 
روزى است که در آسمان است و پیکر ایشان به ایران 

برمى گردد تا اینجا به خاك سپرده شود.»
این هنرمند عکاس مى گفت: «تولد کیارستمى، تولد 
مهمى در فرهنگ و هنر ایران بوده است. زمانى آیدین 
آغداشــلو در جایى مى گفت که در حــوزه فرهنگ؛ 
بعد از عمر خیام، نفر دومى که شــهرت جهانى دارد،  
کیارستمى اســت. قصد تمجید از او را ندارم اما فقط 
مى خواهم پیام اصلــى زندگى او را که در دوســتى 
نزدیکم با او دریافتم بیان کنم. کیارستمى به واژه کار، 
عشق و آبرو داده است و امیدوارم جوانان کشور در هر 
رشته اى که هستند عطش کار کردن را در وجود خود 
احســاس کنند و به یک تولید خالق در شأن انسان 

معاصر برسند.»
عبــاس کیارســتمى، کارگــردان «خانه دوســت 
کجاســت؟» که براى ادامه درمان بیمــارى خود به 
فرانسه ســفر کرده بود، در سن 76 ســالگى و در ماه 

تولدش تیر ماه درگذشت.
این کارگردان سرشــناس ســینماى ایران و هنرمند 
عکاس که از اسفند ســال 94 تا اوایل اردیبهشت 95 
به دلیل انجــام چند عمل جراحــى در ناحیه روده در 
بیمارستان بسترى شده بود و در ماه هاى آخر عمرش 
هم چندین بار به بیمارستان مراجعه کرده بود، سرانجام 
8 تیر ماه براى تکمیل مراحل درمان به پاریس رفت 
و همانجا درگذشــت و پیکــرش به ایــران منتقل 

شد.
کیارستمى در کارنامه فیلمسازى اش ساخت فیلم هاى 
کوتاه «نــان و کوچه»، «زنگ تفریــح»، «تجربه»، 
«دو راه حل براى یک مســئله» و... و فیلم هاى بلند 
«گزارش» 1356، «اولى ها» 1362، «خانه دوســت 
کجاست؟» 1365، «مشق شب» 1366، «کلوزآپ، 
نماى نزدیک» 1368، «زندگى و دیگر هیچ» 1370، 
«زیر درختان زیتون» 1373، «طعم گیالس» 1376، 
«باد ما را خواهد برد» ABC» ،1377 آفریقا» 1379 

را دارد.

بعد از «عمر خیام» نفر دوم کیارستمى است

محمــود پاك نیت بازیگــرى که در ســرى اول مجموعه 
«شــهرزاد» ایفاى نقش کرده اســت درباره سرى دوم این 
مجموعه اظهار داشت: مطمئن هستم حسن فتحى کارى 

مى کند که «شهرزاد 2» بهتر از سرى قبل باشد.
این بازیگر درباره مجموعه «شهرزاد» بیان کرد: حسن فتحى 
مدت هاست براى «شــهرزاد 2» کار مى کند تا سرى دوم 
جذاب تر از سرى اول باشــد. به عنوان یکى از اعضاى قبلى 
مجموعه «شهرزاد» امیدوارم این سرى جذاب تر از سرى قبل 

باشد چرا که توقع مخاطب از «شهرزاد» باالست.
او گفت: بدون اغراق باید عنوان کنم فیلمنامه «شهرزاد» یکى 
از بهترین هایى بود که طى تمام دوران فعالیت هنرى ام به من 
پیشنهاد شد. متن این سریال با ظرافت بسیار زیادى نوشته 

شده است و همین مهم مرا ترغیب به بازى در آن کرد.

پاك نیت سپس از على نصیریان، ترانه علیدوستى، شهاب 
حسینى، مصطفى زمانى و... به عنوان سایر همکارانش در این 
سریال نام برد و اظهار داشت: من خوشحالم که با عوامل کاربلد 
و همدلى در این سریال همکار بودم. این بازیگر که این روزها 
در مجموعه اى نمایشى براى تلویزیون با عنوان «آشوب» 
ایفاى نقش مى کند، گفت: این مجموعه که در ارتباط با دفاع 
مقدس و از دست دادن خرمشهر اســت یک کار عاشقانه و 

بسیار جذاب است.
پاك نیت همچنین مطرح کــرد: همکارى بــا کارگردان 
«آشوب» که به عنوان کارگردانى جوان محسوب مى شود 
برایم دلنشین و جذاب است. این کارگردان سال هاى سال کار 
مستند انجام داده است و این مجموعه هم که اولین کار او در 

تلویزیون است قصه بسیار خوبى دارد.

توقع مخاطب از «شهرزاد» باالست

او سلطان است 
درســا بختیارى بازیگر جوان ســریال «زیرپاى مادر»در 
گفتگویى عنوان کرد: «زیر پاى مادر» اولین کار حرفه ایم بود 
و کارکردن با بهرنگ توفیقى و متن سعید نعمت ا... براى کار 

اول بهترین انتخاب بود.
وى ادامه داد: روزى که براى تست این کار رفتم سعید نعمت 
ا... متن ســتاره را جلویم گذاشــت بعد متن آتنه و بعد متن 
خلیل کبابى را براى خواندن به مــن دادند تا کامًال با لحن 
و نوع نگارش ایشان آشنا بشوم. بختیارى در این خصوص 
که نقش مقابلش نیز یکى از جوانان این عرصه است و چه 
سختى هایى داشت گفت: خاطرم هست که کامبیز دیرباز به 
ما گفت در حال حاضر در جایگاهى قرار داریم که جاى اشتباه 

نداریم و این فشار سنگینى را بر روى دوش ما گذاشت و مجید 
نوروزى پارتنر بسیار خوبى بود. وى ادامه داد: سینما و تئاتر را 
بیشتر دوست دارم و سلیقه و انتخاب اول من سینماست، اما 
خب وقتى پیشنهادى مانند «زیر پاى مادر» داشته باشم بى 
شک قبول مى کنم زیرا بهرنگ توفیقى و سعید نعمت ا... نابغه  
هستند. بختیارى در پاسخ به این سئوال که نقش ستاره چقدر 
به شخصیت اصلى وى نزدیک بود: نقش ستاره 180 درجه با 
من تفاوت داشت اما براى ایفاى نقش آن، که بتوانم به خوبى 

ظاهرشوم خیلى تالش کردم.
درسا بختیارى در خصوص نقش آفرینى کامبیز دیرباز نیز 

گفت: او یک سلطان است .

پس از «نفس گرم» در هیچ سریالى بازى نکردم

عزت سینماى ایران

نباید ویدا را به مخاطبان 
نشان بدهم 

فیلمبردارى گران ترین فیلم سینمایى بخش خصوصى  آغاز شد
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جعفریــان  کــورش 
متخصص تغذیه گفت: 
میوه هایى مانند انواع 
توت و توت فرنگى 
به علت داشتن منافذ 
زیادى که دارد عالوه 
بر کوتــاه بودن عمر، 
بسیار هم فسادپذیر است. 
اگرچه شستن این میوه  نیز کار بسیار سختى است اما  این نوع 

میوه ها را باید به دقت شسته و ضدعفونى کرد. 
وى تأکید کرد: به عالوه اگر میوه توت از زمین برداشته شود و 
شسته نشده مصرف شود، مى تواند مسمومیت ایجاد کند که 
معموًال عالئم آن دل درد، استفراغ و اسهال  است که حتى 
نوع اسهال خونى آن هم دیده شده است. در این شرایط، اگر 
درمان به موقع انجام نشود، ممکن است به کم آبى بدن و سایر 

عوارض خطرناك منجر شود.  
همچنین وى اظهار داشت: عمده ترین عواملى که ممکن است 
میوه ها و سبزى ها را آلوده کند شامل میکروب ها و باکترى ها، 
آالینده هاى شــیمیایى، آفتکش ها، اســتفاده از رنگ هاى
 غیر طبیعى و نگهدارنده ها و بســته بندى کردن نامناسب 

میوه ها و سبزى هاست. 
جعفریان افزود: هر کدام از این موارد مى تواند بر کیفیت میوه و 
سبزى که به دست مصرف کننده مى رسد تأثیر منفى بگذارد 
و عالوه بر آن سالمت فرد را نیز به خطر بیاندازد، به ویژه اگر 
فرد مصرف کننده آن را نشســته خورده و یا به درستى آن را 

نشسته و ضدعفونى نکرده باشد. 
این متخصص تغذیه گفت: ازجملــه باکترى هاى میوه ها و 
سبزى هاى نشسته که ممکن اســت با مصرف آن در بدن 
فرد، ایجاد بیمارى کند، باکترى «اشر شیاکولى» و وباست که 
خوردن میوه هاى آلوده به این دو باکترى بیمارى زا مى تواند با 

عالیم هشدارى مثل مسمومیت خود را نشان دهد. 
جعفریان اظهار داشت: همه میوه ها و سبزى ها ممکن است 
به «اشرشیاکولى» آلوده باشند اما وبا بیشتر سبزى ها را آلوده 

مى کند، البته میوه ها هم گاهى به علت افتادن بر زمین ممکن 
است به آن آلوده شوند و یا بر اثر آلودگى کودهاى شیمیایى 
و خاك کشــاورزى امکان آلوده شدن به این باکترى در آنها 

نیز وجود دارد. 
وى تصریح کرد: کودهاى شیمیایى که براى تقویت میوه و 
سبزى ها به آنان داده مى شود، به ویژه میوه هاى درشت که 
بیشتر از این مواد شیمیاى تغذیه کرده اند، هم بخشى از این 
آالینده هاست. معموًال چون بیشترین مواد آالینده در پوست 
میوه ها تجمع پیدا مى کند، فرد مى تواند پوست آن را بگیرد و 
بدون پوست آن را مصرف کند، تا در صورت آلوده بودن میوه، 

کمتر در معرض خطر آن قرار گیرد. 
جعفریان همچنین افزود: فاضالب ها و مواد زاید کارخانه اى 
که بعضاً به پاى زمین هاى کشاورزى مى رسند هم بى تأثیر 
در این مسئله نیستند، عالوه بر آن آفتکش ها هم مى توانند 
عوارض مواد شیمیایى را داشته باشــد، همچنین در برخى 
میوه ها لکه هاى سفید یا قهوه اى مشاهده مى شود که بهتر 
است آن را جدا کرده و یا میوه و سبزى آفت زده را کًال مصرف 

نکرد. 
وى تأکید کرد: مصرف میوه هایى که به مواد شیمیایى آلوده 
هستند اگرچه در کوتاه مدت مشکل حادى براى فرد به وجود 
نمى آورد اما تجمع این مواد شــیمیایى در بدن فرد، به مرور 
زمان و در دراز مدت مى تواند زمینه ابتال به انواع  ســرطان، 
ســیروز کبدى، بیمارى هاى قلبى و عروقى و بیمارى هاى 

دیگرى را ایجاد کند. 
به گفته این متخصص تغذیه، تحقیقات و شواهد نشان مى دهد 
که تجمع و مصــرف طوالنى مدت این مواد شــیمیایى در 
میوه ها، در بروز ســرطان نقش دارد و براى بدن خطرآفرین 
است. عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى همچنین 
گفــت: آالینده هاى دیگرى نیــز وجود دارد کــه برخى از 
فروشــندگان و توزیع کنندگان میوه با استفاده از رنگ هاى 
شیمیایى براى جلب مشترى سعى در خوشرنگ کردن برخى 
میوه ها مانندهندوانه مى کنند، بنابراین به مردم توصیه مى شود، 
از خریدن چنین میوه هایى که رنگ آنها به نظرغیر طبیعى 
مى آید، از مکان هاى نامعتبر و دستفروش ها به ویژه در جاده ها 
و کوه ها، در مسافرت ها خوددارى کنند، اینگونه رنگ ها امکان 

ریسک ابتال به بیمارى هایى نظیر سرطان را باال مى برد.

انبه یکى از مهمترین میوه هاى مناطق گرمسیرى و نیمه 
گرمسیرى دنیاســت و در این مناطق به سلطان میوه ها 
معروف مى باشد. انبه به خانواده پسته سانان متعلق بوده 
و به عنوان خانواده بادام هندى نیز شــناخته مى شود. 
درخت انبه درختى است همیشه سبز، ایستاده، شاخه دار 
با تاجى متوســط تا بزرگ و فشرده یا باز. برگ هاى این 
گیاه به صورت چرم مانند بوده و به رنگ سبز تیره هستند.

رنگ گل هاى این گیاه قرمز یا ســفید مایل به صورتى 
اســت. میوه انبه گوشــتى و گرد مایل بــه بیضوى با 
هسته ســخت و چوبى مى باشــد. میوه داراى شیره اى 
سوزآور است که هنگام چیدن میوه، این شیره آزاد شده 
مى تواند آزاد شــده و باعث تحریک و سوزش چشم ها 

و پوست گردد.
قسمت هاى مورد اســتفاده این گیاه، عالوه بر گوشت 
میوه، هســته، پوســته و برگ درخت انبه است که در 
طب ســنتى از آن براى درمان برخى بیمارى ها استفاده 
مى شــود. پوســت میوه انبه به هیچ وجه قابل خوردن 
نیســت. براى آشــنایى بهتر با خواص انبه تا پایان این 

مطلب با ما همراه باشید.

ارزش غذایى انبه
عالوه بر شــیرینى و طعم لذیــذ انبه از خــواص انبه 
مى توان به وجود مقادیر فــراوان ویتامین، مواد معدنى 
و آنتى اکسیدان ها در آن اشاره کرد که حداکثر سالمت 
بدن شما را تضمین مى کند. مواد اصلى این میوه شامل

 آنتى اکسیدان ها، اسید گالیک، کارتنوئیدها و منبع غنى 
از ویتامین هاى A،CوB1و اسید فولیک است.

خواص انبه 
انبه میوه اى است با طبع گرم و خشک، نارس آن سرد و 
خشک مى باشد. برخى از مهمترین خواص درمانى انبه 

عبارتند از:
تقویت حافظه

یکى از مهمترین خــواص انبه تقویت حافظه اســت. 
میوه انبه داراى ماده اى به نام گلوتامین اسید است، که 
یک پروتئین مهم براى افزایش تمرکز و حافظه است. 
خوردن انبه براى کودکانى که به سختى تمرکز و مطالعه 

مى کنند، بسیار مفید است.

خاصیت ضد سرطان
انبــه سرشــار از ویتامین ها و مــواد آنتى اکســیدان

 است. 
هماهنگى عجیبى بین خوردن انبه و کاهش خطر ابتال 

به سرطان هاى دستگاه گوارش وجود دارد.
 این میــوه همچنین از ســرطان هــاى روده بزرگ، 

سرطان سینه و سرطان خون پیشگیرى مى کند.
کاهش فشار خون

افزایش مصرف مقدار پتاســیم وکاهش مصرف ســدیم 
مهمترین تغییر رژیم غذایى است که یک فرد مى تواند براى 
کاهش فشار خون باال انجام دهد و از این طریق خطر ابتال به 

بیمارى هاى قلبى- عروقى را کاهش دهد.

درمان یبوست
به دلیل میزان باالى فیبر غذایى موجــود در انبه، این میوه 
خاصیت ملین داشــته و از آن براى درمان یبوست استفاده 

مى شود.

کمک به کاهش وزن
فیبر موجود در میوه انبه، عملکرد دســتگاه گوارش بدن را با 

سوزاندن کالرى هاى اضافى تقویت کرده و به کاهش وزن در 
افراد کمک مى کند. همچنین از دیگر خواص انبه، احساس 

سیرى است که بعد ازخوردن میوه براى افراد ایجاد مى شود.

درمان دیابت
یکى از خواص برگ انبه کنترل دیابت اســت. افرادى که از 
بیمارى دیابت رنج مى برند، کافى است پنج شش عدد برگ 
انبه را در یک ظرف بجوشانند، تمام طول شب آن را بخیسانند 
و جوشانده صاف شده آن را در صبح بنوشند. این عمل به تنظیم 
سطوح انسولین در بدن شــما کمک مى کند. انبه همچنین 
داراى میزان قند کمى مى باشــد و به همین دلیل است که 
خوردن آن باعث نمى شود سطوح قند خون شما افزایش یابد.

توصیه هاى پزشکى 
در یک مطالعه مصرف میوه انبه موجب اختالل در متابولیسم 
وافارین (نوعى داروى ضد انعقاد خون) شده، از این رو بیمارانى 
که از این دارو اســتفاده مى کنند، بایســتى در مصرف انبه 

احتیاط کنند.
هضم میوه انـــبه براى بعضى از افراد سخت است، چنانچه 
با خوردن انبه دچار نفخ معده ُشــدید، مى توانید آن را همراه 
بــا زنجبیل میل کنید.افــرادى که به حساســیت التکس 
مبتال هســتند ممکن اســت به خوردن انبه واکنش مقابل 
نشــان دهند و ایجاد حساســیت هایى مانند خارش و دمل 
در آنها نماید.از خواص انبه داشــتن پتاســیم فراوان است، 
مصرف مقادیر زیاد پتاســیم مــى تواند بــراى افرادى که 
کلیــه هایشــان بــه درســتى عمــل نمــى کنــد 

مضر باشد.
 اگر کلیه هاى شــما قادر به حذف پتاســیم اضافه از خون

 نمى باشند بایستى در مصرف انبه احتیاط کنید.
با توجه به طبع گرم میوه انبه، گرم مزاجان بایستى از زیاده 

روى در مصرف انبه اجتناب کنند.

«انورکســیا» نوعى اختالل تغذیه اى اســت که 
به خودآزارى به منظور کاهــش وزن بیش از حد اطالق 
مى شود، اختاللى روحى است که سبب مى شود فرد مبتال 
خود را مجبور به تحمل گرسنگى کند؛ این مشکل معموًال 
در افراد جوان  به خصوص دختران در زمان آغاز بلوغ شروع 
مى شود.افرادى که از این بیمارى رنج مى برند، دچار کاهش 
وزن شدید مى شــوند؛ این کاهش وزن معموًال 10 تا 15 
کیلوگرم کمتر از وزن طبیعى فرد است. این بیمارى بیشتر 
دختران جوان را تحت تأثیر قرار مى دهد و در میان مبتالیان 

به این بیمارى بیشتر دختران جوان به چشم مى خورند.
از طرف دیگر، گفته مى شود که بیشتر این بیمارى در میان 
افراد ثروتمند و مرفه و خانواده هایى که از نظر اقتصادى در 
طبقات اجتماعى باالترى هستند شــایع است. عالوه بر 

این، افرادى که شغل آنها ایجاب 
مى کند تناســب اندام 

داشــته باشند و 

اضافه وزن نداشته باشند، بیشتر امکان دارد 
که به این بیمارى مبتال شوند.افراد مبتال به این بیمارى 
به حمایت اطرافیان نیاز دارند و باید تالش کنند تا بتوانند 
یکى از مواد غذایى را که نسبت به خوردن آن حساسیت 
کمترى دارند را انتخــاب و از همان تغذیه کنند و به مرور 
زمان حساســیت هاى غذایى خود را کاهش دهند و بهتر 
است در شروع این بیمارى تحت نظر یک متخصص تغذیه 

و همچنین یک روانشناس قرار گیرند.
این افراد نســبت به مصرف بیشــتر مواد غذایى امتناع، 
مقاومت و حتى عصبانیت و پرخاشــگرى از خود نشان 
مى دهند؛ از جمله عالیم این بیمــارى مى توان به امتناع 
از غذا خوردن، نگرانى، تنش، ضعف، تنگى نفس و به هم 
ریختن پوست اشــاره کرد. این بیمارى در دختران جوان 
مى تواند خود را با بــه هم خوردن 
هورمون ها نیز نشــان 

دهد.

نوشیدن چاى بسیار لذت بخش است و افراد بسیارى 
در جهان عالقه به نوشــیدن آن دارند اما مطالعات 
جدید نشان داده است که نوشــیدن چاى منجر به 

تغییر بیان ژن در زنان مى شود.
بررسى هاى انجام شــده در دانشــگاه اوپساال در 
سوئد حاکى از آن اســت که نوشیدن چاى منجر به 
تغییرات اپى ژنتیک در زنان مى شــود که با سرطان 

ر و سوخت وســاز هورمــون اســتروژن  د
ارتبــاط اســت.محققان در حال 

بررسى این موضوع هســتند که بدانند آیا تغییرات 
اپى ژنتیک در برابر سرطان محافظت کننده است؟

تحقیقات قبلى نشــان داده است، آنچه مى خوریم و 
مى نوشیم، بیان ژن را تغییر مى دهد. نتایج مطالعات 
انجام شده در سال گذشته نشــان داد رژیم غذایى 
معمولى هم بــا تغییر باکترى هــاى روده منجر به 

تغییرات اپى ژنتیک مى شود.
محققان روى مصــرف چاى و قهوه 
- دو نوشیدنى محبوب در 

ایاالت متحده- بررسى و اظهار کردند: ممکن است 
که این نوشیدنى ها منجر به تغییرات اپى ژنتیک در 

زنان و مردان شود.
این بررسى روى ســه هزار و96  بزرگسال در اروپا 
انجام شد.یافته ها نشان داده است مصرف چاى منجر 
 TTC17 و  DNAJC16 به تغییر بیان ژن هاى
مى شود که با متابولیسم استروژن و سرطان مرتبط 
است.این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف چاى 

در ژن مردان تغییر ایجاد نمى کند.

استفاده از برخى رنگ ها در عینک آفتابى به تسکین سردرد در 
افراد مبتال به میگرن کمک مى کند.

اولین نشــانه میگرن فرار فــرد مبتال از نور آفتاب اســت که 
اصطالحا بــه آن فوتوفوبى مى گویند امــا محققان مى گویند 
تمام اشــعه هاى آفتاب براى میگرن مضر نیســت و به کمک 
عینک آفتابى با رنگ ســبز مى توان عالیــم میگرن را کنترل

 کرد.

محققان در آزمایش هاى خود از داوطلبان خواستند به محض 
آغاز نشــانه هاى اولیه میگرن عینک هایى به رنگ سبز، آبى، 

قرمز و نارنجى بزنند.
80 درصد داوطلبان گفتند تنها به جز زمانى که از عینک آفتابى 
با رنگ سبز استفاده کرده اند در ســایر موارد سردردشان شدید 
شده است. نتایج بررسى ها حاکى از این موضوع است که نور سبز 

عینک تا 20 درصد سردرد را کاهش مى دهد.

جعف کــورش 
متخصص تغذی
میوه هایى مانن
توت و توت
بهعلت داشت
زیادى که دار
بر کوتــاه بود
بسیار هم فسادپذی

توت هاى کنار اتوبان ها 
را نخورید

با مصرف انبه به تقویت حافظه خود کمک کنید

دیر زمانى اســت که مى دانیم سیب زمینى سرخ کرده 
غذاى خوبى براى سالمت ما محســوب نمى شود، اما 
اکنون مطالعه اى جدید مصــرف حداقل دو بار در هفته 
سیب زمینى ســرخ کرده را با خطر افزایش یافته مرگ 

پیوند داده است.
در این تحقیق مصرف ســیب زمینى در میان چهارهزار 
و400 بزرگسال که در بازه ســنى 45 تا 79 سال قرار 
داشتند را طى یک بازه زمانى هشت ساله مورد بررسى 
قرار داد. که در پایان این مطالعه، 236 نفر از شــرکت 

کنندگان فوت کرده بودند.

پس از تنظیم بــراى چندیــن عامل، مصــرف کلى
سیب زمینى (حتى مقدار زیاد از آن) افزایش خطر مرگ را 
نشان نداد. اما زمانى که پژوهشگران بررسى دقیق ترى 
روى انواع سیب زمینى هاى مصرفى شرکت کنندگان 
داشتند، دریافتند که خوردن ســیب زمینى سرخ کرده 
حداقل دو بار در هفته، خطر مــرگ را بیش از دو برابر 

افزایش داده است.
 این در شــرایطى بــود کــه مصرف ســیب زمینى 
سرخ نشده، مانند سیب زمینى پخته یا پوره سیب زمینى، 

هیچ پیوندى با خطر افزایش یافته مرگ را نشان نداد.

به گفته پژوهشگران، ســیب زمینى هاى سفید سرخ 
نشده نسبتاً غذاى سالمى محسوب مى شوند زیرا حاوى 
مقدار خوبى از فیبر، ویتامین ها و ریزمغذى ها هستند، که 
مى تواند آثار زیانبار شــاخص قند خون باالى آنها را 
متعادل کند. با وجود این، سیب زمینى هاى سرخ کرده 
به طور معمول داراى چربى و نمک افزوده شده باالیى 
هستند.به گفته پژوهشگران، پیش از اعالم اینکه مصرف 
بیش از اندازه سیب زمینى سرخ کرده موجب افزایش 
خطر مرگ مى شود باید پژوهش هاى بیشترى در این 

زمینه صورت بگیرد.

فشار اکسایشى و التهاب همراه با باالرفتن سن 
افزایش مى یابد و تصور مى شود نقش مهمى 

در بروز بیمارى هاى حافظه نظیر آلزایمر دارد.
در مطالعــه جدیــد، محققــان نشــان دادند 
«اپى کتیچین»، فالوانول موجــود در برخى 
مواد خوراکى نظیر شکالت تلخ، موجب کاهش 
آسیب ناشى از فشار اکسایشى و التهاب عصبى 

در موش ها شد.
محققان مشــاهده کردند تنها دو هفته بعد از 
درمان با اپــى کتیچین، نه تنها میزان فشــار 
اکسایشى و التهاب عصبى کاهش یافت بلکه 
حافظه و میزان اضطراب در موش ها هم بهبود 

یافت.
به گفته محققان، مصرف شکالت تلخ تأثیرات 
مفیــدى بر حافظــه افــراد دارد و از این رو به 
ســالمندان مصرف این ماده خوراکى توصیه 

مى شود.

وقتى سیب زمینى 
سرخ کرده 
شما را مى کشد

تکه ا ها اختاللتغذ ع ا»ن ک د«ان دا کان ا شت اشند نداشته زن اضافه

رو سوخت وســاز هورمــون اســتروژن  د
ارتبــاط اســت.محققان در حال

محققان روى مصــرف چاى و قهوه 
- دو نوشیدنى محبوب در 

و

ض
ى، 

بى 
ید
سبز

جادوى
 شکالت تلخ

EAT

رود
ر مى 

 پولدا
بیمارى  عجیبى که سراغ دخترهاى

عجیب ترین 
تأثیر 
نوشیدن چاى
 بر زنان

اگر میگرن دارید عینک آفتابى سبز بزنید
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نصف جهان شــجاع خلیــل زاده که به امید  
حضور سروش رفیعى با هیجان و ولع زیادى 
به پرسپولیس رفته بود حاال خود را در این تیم 

تنها مى بیند.
  خلیــل زاده مدافــع محبــوب «برانکــو 
ایوانکویچ» از روز اول تمرینات پرسپولیس 
حاضر بوده و چهره اى مصمم دارد. شــجاع 
که از اعتقاد برانکو به خود خبر دارد و قبل  از 

پیوستنش به پرسپولیس چند بارى با سرمربى 
کروات ســرخ ها صحبت کرده بود مى داند 
به عنوان بازیکن فیکس و ثابت به پرسپولیس 
نیامــده و کار راحتى نخواهد داشــت. حتمًا 
شجاع هم شنیده که برانکو قصد ندارد محمد 
انصارى را به دفاع چپ برگرداند و براى بازى 
کــردن در ترکیب اصلى باید بــا انصارى و 

سیدجالل رقابت کند.

البته خلیل زاده از آن دســت بازیکنانى است 
که براى رسیدن به هدفش همه کار خواهد 
کرد و اهل تمرین سخت و دل سپردن به کار 
است. با این حال او یک بدشانسى بزرگ آورد 
که صمیمى ترین دوستش را دیگر کنار خود 

نمى بیند.
خلیل زاده که در مدت حضور در تراکتورسازى 
با سروش رفیعى ارتباط صمیمانه اى پیدا کرد 

بعد از جدایى از او هم این ارتباط را حفظ کرد. 
برخى مى گفتند حضور سروش در پرسپولیس 
باعث شده خلیل زاده چشم بسته پرسپولیس 
را انتخــاب کند اما حاال خبرى از ســروش 
نیست و شجاع بیشتر احساس غربت خواهد 
کرد به خصوص که نسبت به یکى دو سال 
قبل تعداد مازندرانى هاى پرســپولیس هم 

کمتر شده و علیپور تنها هم استانى اوست.

ربیع عطایا؛ 
دقیقه اى 3 میلیون!

ربیع عطایا مدافع کنارى لبنانى ذوب آهن بعد 
از یک نیم فصل حضور در این باشگاه به زودى 
جدایى اش از اصفهان قطعى مى شود. عطایا که 
با قراردادى هنگفت در نیم فصل لیگ شانزدهم 
به ذوب آهن پیوسته بود نتوانست نظر مجتبى 
حسینى را به خود جلب کند و حاال هم قلعه نویى 
برنامه اى براى استفاده از او ندارد. قرارداد این 
بازیکن لبنانى براى یک نیم فصل نزدیک به 
700 میلیون تومان بوده. عطایا در مجموع نیم 
فصل دوم لیگ گذشته فقط 240 دقیقه براى 
ذوب آهن به میدان رفــت. حاصل این 240 
دقیقه هم یک پــاس گل بود و یک پنالتى اى 
که برابر سپاهان به دســت آورد. عطایا فقط 
در یک بازى برابر ماشین سازى موفق شد 90 
دقیقه تمام در زمین حضور داشته باشد. حضور 
او در ذوب آهن هر دقیقه نزدیک به سه میلیون 
تومان براى مدیریت این باشــگاه آب خورده 
است. البته بهتر اســت با توجه به بى تفاوتى 
مسئوالن در غالب باشــگاه ها نسبت به این 
پول ها، اسم ضرر مدیریتى روى آن نگذاریم 
و مستقیمًا آن را -به درســتى- به بیت المال 
ارتباط دهیم؛ شــاید که کک یک نفر گزید و 
در میان انبوه این قراردادها و فریاد همیشگى 
«مشــکالت مالى» مدیران، به این اتفاق ها 

واکنشى نشان داد.

 امیر قلعه نویى امید زیادى به نتیجه گرفتن با ذوب آهن 
دارد تا دوباره خود را در فوتبال ایــران احیا کند. با این 
حال کار او کمى در این تیم سخت شده، جایى که چند 
مهره تأثیرگذار این تیم اصفهانى رفته اند و چند مهره 
دیگر هم به دلیل مشــکالت مالى هنوز قرارداد خود 
را تمدید نکرده اند. مشــکل هم از جایى شروع شد که 
سعید آذرى از ابتدا مخالف حضور امیر قلعه نویى روى 
نیمکت ذوب آهن بود، چرا که هم دستمزد این مربى و 
هم توقعاتى که دارد هزینه سنگینى روى دست باشگاه 
مى گذارد. از آنجایى که کارخانه ذوب آهن بودجه این 
باشگاه را براى فصل پیش رو افزایش نداده است، آذرى 
پیش بینى مى کرد که این باشــگاه در نقل و انتقاالت 
به مشــکل بخورد و حاال این مسئله بیشــتر نمایان 

شده است.
پس از حضور قلعه نویى در ذوب آهن، اسماعیل شریفات 
و حمید بوحمــدان به این تیم اضافه شــدند. با تمدید 
قرارداد مرتضى تبریزى با وجود داشــتن پیشــنهاد از 
اســتقالل، اینطور به نظر مى رسید که 
بازیکنــان ذوب آهــن تصمیم 
به ماندن بگیرنــد و برخى 

بازیکنان تأثیرگذار هم به این تیم اضافه شــوند. البته 
این فقط یک پیش بینى بود که تــا این لحظه عملى 
نشــده اســت و آذرى با بن بســتى جدى مواجه شد. 
جایى که براى تمدید قرارداد و امضاى قرارداد مالى با 
بازیکنان تأثیرگذار ذوب آهن وارد مذاکره شد اما پاسخ 
بازیکنان منفى بود. رشید مظاهرى، مهدى رجب زاده، 
محمد نژادمهدى، دانیال اسماعیلى فر، وحید محمدزاده 
و مهدى مهدى پور که فصل گذشــته جزو بازیکنان 
اصلى و تأثیرگــذار ذوب آهن بودند حاضــر به تمدید 
قرارداد خود نشــدند تا کار براى قلعه نویى هم سخت 

شود و به نوعى گره به کارش بیافتد.
پیشنهاد مالى بازیکنان هم براى تمدید قرارداد اختالف 
فاحشى با پیشــنهاد هیئت مدیره دارد و همین مسئله 
آذرى را وارد چالشــى بزرگ کرده اســت. در این بین 
پیشــنهادهاى خوبى که به برخى بازیکنان ذوب آهن 
رســیده، کار را براى این باشــگاه ســخت مى کند تا 
بخواهد قراردادهاى آنها را تمدید کند. چرا که رشــید 
مظاهرى مدنظر پرسپولیس است تا در صورت جدایى 
احتمالى بیرانوند سرخپوش شود و محمد نژادمهدى، 
وحید محمدزاده و مهدى مهدى پور هم پیشنهادهاى 

دیگرى به دستشــان رســیده که باعث شده به نوعى 
براى ذوب آهن طاقچه باال بگذارند. با جدایى «جرى 
بگنســتون»، حجت حق وردى و مهــرداد قنبرى هم 
شــرایط براى این تیم اصفهانى سخت تر شده است و 
قلعه نویى هم حســابى به فکر فرو رفته که چگونه این 

مشکل را در تیمش حل و فصل کند.
آذرى که رابطه خوبــى با بازیکنــان ذوب آهن دارد، 
تصمیم گرفته بار دیگر با آنهایى که قراردادشــان به 
پایان رسیده پاى میز مذاکره بنشــیند. پیشنهاد اولیه 
باشگاه افزایش قرارداد بین 5 تا 10 درصد بوده و حالى 
شــاید باشــگاه این رقم را به 15 تا 20 درصد افزایش 
بدهد تا بازیکنان براى تمدید قرارداد خیال راحت ترى 
داشته باشند. با این حال ذوب آهن براى جذب بازیکن 
جدید هم دچار مشکل است و قلعه نویى مجبور خواهد 
بود بیشــتر با بازیکنانى که با باشــگاه قــرارداد دارند 
کنار بیایــد. هرچند او چند بازیکن ســابقش را هم در 
لیست خرید باشگاه قرار داده است که شاید باتوجه به 
حضور قلعه نویى این بازیکنان با رقم نسبتًا کمترى به 
ذوب آهن بیایند و خیال سرمربى باتجربه ذوبى ها هم 

راحت شود.

مأموریت تمدید قراردادها 
در ذوب آهن

است. شده
پس از حضور قلعه نویى در ذوب آهن، اس
و حمید بوحمــدان به این تیم اضافهش
قرارداد مرتضى تبریزى با وجود داشــ
اســتقالل، اینطور به نظ
بازیکنــان ذوب
به ماندن بگ

پیشنهاد
 سپاهان
 به باقرى

نصف جهان برخى از 
منابع خبرى از پیشــنهاد 
ســپاهان بــه فرشــید 
باقــرى خبــر داده انــد.

استقالل براى فصل جدید 
بــا ترافیک هافبــک دفاعى 

روبه رو است. امید ابراهیمى، امید 
نورافکن، روزبه چشــمى و فرشید 

باقرى چهار هافبک دفاعى این تیم 
هســتند. بــه همیــن دلیــل گفته 

شــده حاال کــه ســپاهان بــه باقرى 
پیشــنهاد داده اســت، هافبــک دفاعى

آبى ها بدش نمى آید بــه تیمى برود که در 
آن فرصت بازى کردن داشــته باشد. باقرى 
درباره این موضوع بــا منصوریان صحبت 
کرده اما فعًال سرمربى استقالل پاسخ مثبتى 
به او نداده است. البته هنوز مسئوالن باشگاه 

سپاهان این خبر را تأیید نکرده اند.

6  تیر  ماه   1396 سال3شنبه  3

شجاع 
تنها!

باشگاه االهلى عربستان که پیش از این اقدامات الزم 
براى جذب «احمد الزیــن»، بازیکن التعاون را انجام 
داده بود، رسماً این بازیکن را جذب کرد و با او قراردادى 
چهار ساله با مبلغ ده میلیون ریال (تقریبًا هشت و نیم 
میلیارد تومــان) امضا کرد. این اولین خرید باشــگاه 

االهلى در نقل و انتقاالت تابستانى به شمار مى آید. تیم 
پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا رقیب االهلى عربستان اســت. مدیران االهلى 
سکان هدایت تیمشــان را هم به «سرگئى ربروف» 

اوکراینى سپردند. 

یک روزنامه نگار مشهور هلندى معتقد است رضا قوچان نژاد در حال 
حاضر به فکر درخشش در جام جهانى روسیه است و به همین دلیل 
هیرنوین را ترك نخواهد کرد. «رئون بورینخا»، روزنامه نگار مشهور 
هلندى در مصاحبــه اى رادیویى گفت:  هــواداران هیرنوین نباید 
هراسى از خروج رضا قوچان نژاد از این تیم داشته باشند. 
فکر مى کنم رضا در هیرنوین مى ماند. مى دانید که 
او گل هاى زیــادى به ثمر رســانده و یک مهاجم 
بین المللى است. باشگاه هیرنوین به خوبى مى داند 
که قوچان نژاد یک بازیکن فوق العاده است و شاید 
پیشنهادهایى داشته باشد اما به نظر مى رسد در این 

تیم مى ماند. 
بورینخا که بــا «رادیو فرزیــالن» هلند صحبت 
مى کــرد، گفــت:  در ذهــن رضــا 
قوچان نژاد حضور در جام جهانى 
2018 روســیه با تیــم ملى 
فوتبال ایران مى گذرد. روى 
این حساب مى کنیم که 
او در جام جهانــى بــه 
باشــگاه دیگر انتقال 
خواهــد یافت. البته 
گوچــى یک بار در 
این رقابت ها حاضر 
شده و فعًال از چیزى 

مطمئن نیستیم. 

سرپرست تیم تراکتورسازى تبریز اعالم کرد این باشگاه شرایط مورد نظر خالد شفیعى را پذیرفته و براى 
تمدید قرارداد این بازیکن هیچ مشکلى وجود ندارد. 

کاظم محمودى در گفتگو یى درباره تمدید قرارداد با خالد شفیعى عنوان کرد: مذاکره با خالد شفیعى از 
همان ابتداى نقل و انتقاالت و چند هفته پیش آغاز شد و دو طرف در چند مرحله شرایط خودشان را اعالم 
کردند. درست است که این مذاکرات بسیار طوالنى شده اما در نهایت فکر نمى کنم مشکلى براى تمدید 

وجود داشته باشد و باشگاه براى امضاى قرارداد جدید آمادگى دارد.
محمودى اضافه کرد: ما شرایط مورد نظر این بازیکن را پذیرفته ایم و هیچ دلیلى براى جدایى شفیعى 
وجود ندارد. باشگاه کلیه بدهى هاى گذشته را پرداخت مى کند و رقم مالى مورد نظر خالد هم پذیرفته 
شده است. بر این اساس فکر مى کنم مى توانیم قرارداد این بازیکن را تمدید کنیم و هواداران نگرانى از 

این بابت نداشته باشند. 

گوچى 
در تیمش 
هراسى از خروج رضا قوچان نژاد از اینمى ماند

فکر مى کنم رضا در هیرنوین مى
او گل هاى زیــادى به ثمر رســ
بین المللى است. باشگاه هیرنوین
که قوچان نژاد یک بازیکن فوق
ن پیشنهادهایى داشته باشد اما به

تیم مى ماند. 
بورینخا که بــا «رادیو فرزیــال
مى کــرد، گفــت:
قوچان نژاد حض
2018 روس
فوتبال ایر
این حس
در او
باش
خ
گ
ای
ش

مطمئن

مى ماند

بعد از مشخص شدن شماره پیراهن بازیکنان تازه 
وارد استقالل طبق پیش بینى ها پیراهن شماره 7 به 
حسن بیت سعید رسید. ستاره جنوبى آبى ها پیش از 
پیوستن به اســتقالل در مصاحبه هایش مى گفت 
که یکى از شرط هایش پوشــیدن شماره 7 است. 
حاال او به خواســته اش رســیده و در اولین 
گام از پیشکسوتان این شماره در استقالل 
رخصت گرفته است. مشهورترین و البته 
محبوب تریــن 7 آبى ها فرهاد 
مجیدى است. بیت سعید 
هم با قراردادن عکسى 
از خودش در کنــار مجیدى 
در اینستاگرام، از شــماره 7 سابق استقالل 
رخصت خواسته است. بیت ســعید در فصل پیش 
رو نقش ویژه اى در خط حمله آبى ها خواهد داشت. 
وظیفه اى که بعد از جدایى کاوه رضایى پررنگ تر و 
حیاتى تر شده است. او حاال حمایت وسیع هواداران 
استقالل را پشتیبان خود مى بیند و باید دید چقدر 
درخشش فصل هاى گذشته را زیرنظر منصوریان 
تکرار مى کند. شماره 7 سابق استقالل خوزستان 
مى خواهد با شــماره 7 اســتقالل به تیم ملى هم 
برسد. هرچه زودتر و قبل از آنکه فرصت حضور در 

جام جهانى از دست برود.

مدافع تازه وارد و شمالى پرسپولیس شــماره عجیب 69 را براى خود در فصل 
جدید برگزیده است. 

شــایان مصلح که در فصل جدید بعد از عقد قرارداد با پرسپولیس با پیراهن 
شماره 69 در تمرین این تیم حضور یافته راز شماره پیراهن خود را افشا کرد. 
این مدافع که اصالتى رودبارى دارد، به دلیل سانحه دلخراش زلزله سال 69 این 
شهرستان و همدردى با همشهریانش در جمع سرخپوشان این شماره پیراهن 

را انتخاب کرده است.
مصلح که در تمرینات روز پنج شنبه هفته گذشته پرسپولیس غایب بوده به دلیل 

حضور در امتحانات دانشگاهى از کادرفنى مرخصى گرفته است.

 مصلح به یاد قربانیان رودبار 
ایان

ش

رخصت از فرهاد7

تراکتورسازى شروط خالد شفیعى را پذیرفت 

  مهاجم
 8 میلیاردى 
خریدند
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سرمربى تیم ذوب آهن از پیام مسئوالن باشگاه سپاهان بابت حضورش در اصفهان تشکر کرد. 
  باشگاه سپاهان در پیامى ضمن ابراز خرسندى از حضور امیر قلعه نویى در ذوب آهن به این مربى تبریک گفت و اعالم کرد او و کرانچار فوتبال اصفهان را به جایگاه اصلى خود مى رسانند.

امیر قلعه نویى در واکنش به این اطالعیه  گفت: «از مسئوالن سپاهان تشکر مى کنم. من خاطرات خیلى خوبى در سپاهان دارم و دوران طالیى را داشتیم. دوران حضورم در سپاهان همه چیز خوب 
پیش مى رفت و مدیران باشگاه همواره حمایت کردند. همچنین هواداران خوب سپاهان نیز به من لطف داشتند. امیدوارم بتوانیم در سال جدید در ذوب آهن نیز موفقیت هاى خوبى را کسب کنیم و مردم 
اصفهان را خوشحال کنیم.»  باشگاه سپاهان در پیام خود آورده است: « خانواده باشگاه و هواداران بى شمار سپاهان ، حضور دوباره امیر قلعه نویى سرمربى اسبق طالیى پوشان و پرافتخار ترین مربى 
لیگ برتر را در فوتبال اصفهان به عنوان سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن خیر مقدم مى گوید. امیدواریم در فصل پیش رو فوتبال  این خطه با دو مربى بزرگ و توانمند خود، زالتکو کرانچار و امیر قلعه نویى 

کمک 10 میلیاردى دولت
 به فوتبال

پارس قهرمان مى شود!
نصف جهــان بازیکن جدید پــارس جنوبى از 
احتمال قهرمانــى این تیــم در رقابت هاى 
لیگ برتر سخن  گفته است!محمد طیبى که 
در فصل هاى گذشــته با کاپیتانى اســتقالل 
خوزستان به لیگ برتر معرفى شد با پایان لیگ 
شانزدهم و مشکالت شــدید مالى آبى هاى 
اهواز خیلى زود با پارس جم بوشــهر به توافق 
رسید و به استان همســایه کوچ کرد. طیبى 
در مصاحبه اى جالب درباره احتمال قهرمانى 
پارس جم در اولین فصــل حضورش در لیگ 
برتر حرف زده اســت و با وجود سختى هاى 
بزرگ و موانع بلند آن را غیرممکن نمى داند. 
ریشــه هاى این روحیه طیبى به اتفاقات لیگ 
پانزدهم و قهرمانى دراماتیک استقاللى هاى 
خوزستان برمى گردد. در سالى که استقالل و 
پرسپولیس همیشه مدعى در همه هفته هاى 
پایانى کورس قهرمانى را دســت به دســت 
مى کردند، این طیبى و دیگر شاگردان عبدا... 
ویسى بودند که ناباورانه کاپ قهرمانى لیگ 
برتر را باالى ســر بردند. آن باالى سر بردن 
جام با دســتان طیبى چنان انرژى و تفکرى 
به این مدافع تزریق کرده است که حاال بدون 
جوزدگى و با آگاهى کامل از سختى هاى بزرگ 
لیگ برتر آن هم بــراى تیم هاى تازه به لیگ 
رســیده مثل پارس جم از قهرمانى و کسب 
سهمیه آســیا حرف مى زند. این روحیه اگر از 
طیبى به دیگر بازیکنان بوشهرى هم منتقل 
شود مى تواند یک فصل جذاب را براى پارس 
جنوبى و مردم جم بسازد. مثل لیگ پانزدهم 
و جذابیت هاى اســتقالل خوزستان. حتى اگر 
مثل آن  سال، طیبى نتواند کاپ قهرمانى را در 

نهایت باالى سر ببرد.

تیم  سرمربى 
فوتبال  ملــى 
ایران عنوان کرد 

که هنوز تصمیمى 
براى بعــد از جام 

جهانى نگرفته است. 
او بر لزوم آمادگى مناسب 

قبل از جام جهانى روسیه نیز 
تأکید کرد.

کارلوس کى روش زمانى دســتیار «سر الکس 
فرگوسن» در منچســتریونایتد بود ولى اکنون 
توانســته اعتبار خیلى خوبى براى خود به دست 
بیاورد. مردى که مى تواند تیمتان را به جام جهانى 

برساند.
 ایراِن کارلوس کى روش، اولین تیم بعد از برزیل 
و البته روسیه میزبان به جام جهانى رسیده است. 
حاال کى روش توانســته با سه تیم مختلف، چهار 
بار جواز حضور در جام جهانى را به دست بیاورد. 
این اعتبارى است که از چشم ها دور نمانده است. 
همین باعث شده است که استرالیا به جذب این 

مربى پرتغالى عالقه مند شود.
کارلوس کى روش در گفتگوى تلفنى با خبرگزارى 
فرانسه درباره دستاورد خود در راه صعود به جام 
جهانى گفت : «من از این رکورد احساس غرور و 

ر  فتخا ا
مى کنم. 
ن  بیا مر
دیگر نیز 
وجود دارند 
بار  چهار  که 
به جــام جهانى 
راه یافته اند ولى نه با 

تیم هاى مختلف.»
سرمربى سابق رئال مادرید در سال 
2002، آفریقاى جنوبى را به جام جهانى رساند 
و ســپس در جام جهانى 2010 پرتغال را به این 
مهم رساند و توانست با کشورش به دور دوم جام 
جهانى برسد و اکنون دو بار با ایران جواز حضور در 
جام هاى جهانى 2014 و 2018 را به دست آورده 
است. تیم کى روش در حالى به جام جهانى روسیه 
رسیده است که در 720  دقیقه هنوز گلى را دریافت 
نکرده است و با قاطعیت در صدر جدول گروه قرار 
گرفته است. حاال ایران براى اولین بار در تاریخ 
فوتبالش دو صعود پى در پى بــه جام جهانى را 
تجربه مى کند. چهار سال است که ایران تیم اول 
رده بندى فیفا در بین آسیایى ها محسوب مى شود 

و بازیکنان لژیونر زیادى هم در اروپا دارد.

قلعه نویى: 

از مسئوالن سپاهان تشکر مى کنم
سرمربى تیم ذوب آهن از پیام مسئوالن باشگاه سپ
  باشگاه سپاهاندر پیامى ضمن ابراز خرسندى از حض
امیر قلعه نویى در واکنش به این اطالعیه  گفت: «از مسئوال
پیش مى رفت و مدیران باشگاه همواره حمایت کردند. همچ
پیام خود آو خوشحال کنیم.»  باشگاه سپاهان در اصفهان را
لیگ برتر را در فوتبال اصفهان به عنوان سرمربى تیم فوتبال

زازازاز

گمانه زنى براى ستاره هاى بى تیمگمانه زنى براى ستاره هاى بى تیم

لیســت پــر تعــداد 
بازیکنان بالتکلیف لیگ 

برتر باعث شده تا همچنان 
نقل و انتقاالت فوتبال ایران با 

جذابیت دنبال شود.
هر چند از شــروع رسمى فصل نقل 

و انتقاالت روزهاى کمى گذشــته اما 
اکثریت تیم هاى لیگ برترى با بستن لیست 

خود، تمریناتشــان را براى شــروع فصل آغاز کردند. 
سرخابى هاى پایتخت از هفته جارى تمرینات را شروع 
کردند، فوالد خوزســتان، ســایپا و نفت آبادان در اردو 
هستند، سپیدرود، ســپاهان و... نیز در هفته گذشته به 
استقبال شروع لیگ رفتند و تمرینات خود را آغاز کردند.
با وجود این، اما هنوز ستاره هاى زیادى در بازار نقل و 
انتقاالت حضور دارند که شرایط آنها براى فصل آینده 
همچنان نا مشــخص است. ســتاره هایى که قرارداد 
جدید آنها همین حاال هم یکى از خبرهاى جذاب نقل و 
انتقاالتى است و بسیارى منتظر مشخص شدن تکلیف 

آنها براى لیگ هفدهم هستند:

رامین رضاییان؛  
مدافع راست جنجالى پرســپولیس و مورد اعتماد کى 
روش مطمئنًا جذاب ترین نام در فصل نقل و انتقاالت 
است. انتخاب بعدى رضاییان در ایران و یا خارج از ایران 
یکى از بمب هاى نقل و انتقاالتى است و بسیارى منتظر 
هستند تا بعد از مشخص شدن شرایط رضاییان در خارج 
از ایران، با تیم بعدى او در لیگ برتر آشنا شوند؛ به ویژه 
آنکه گزینه استقالل براى این بازیکن هنوز در دسترس 
اســت و این انتقال مى تواند جنجالى ترین انتقال این 

فصل لیگ برتر باشد.

آندرانیک تیموریان؛
کاپیتان پیشین تیم ملى بعد از قهرمانى با نفت تهران در 

جام حذفى 
پایــان  و 
قــرارداد خــود 
هنوز هیچ تیمى را 
به عنوان مقصد بعدى 
انتخــاب نکرده اســت. 
تیموریان از جمله بازیکنانى 
اســت که بارها در ســه فصل 
گذشــته تیم جدیدى را انتخاب کرده و بسیارى منتظر 
معرفى تیم جدید این بازیکن براى فصل آینده هستند.

بختیار رحمانى؛  
بمب نقل و انتقاالتى فصل گذشته آبى ها هنوز با فوالد 
خوزستان قرارداد خود را تمدید نکرده و بالتکلیف است. 
رحمانى که یکســال قبل مشــتریان فراوانى داشت، 
این روزهــا در انتظار ثبت یک قرارداد جدید اســت تا 
لیگ سخت شــانزدهم را به فراموشى بســپارد و البته 
شانس خود براى حضور در روســیه 2018 را امتحان 

کند.

ارسالن مطهرى؛  
ستاره  سال هاى گذشــته نفت تهران، با پایان قرارداد 
خود هنوز تیم جدیــدى را انتخاب نکرده اســت. این 
بازیکن که بارها نســبت به حضور در اســتقالل ابراز 
عالقه کرده پیشنهادى از اســتقالل تهران ندارد و با 
توجه به شــرایط نفت تهران عالقــه اى به حضور در 
این تیم ندارد تا مطهرى نیز شرایط نا مشخصى داشته 

باشد.

حسین کنعانى زادگان؛  
مدافع پرحاشیه پیشین سرخابى هاى تهران، هنوز تیم 
جدیدى را انتخاب نکرده اســت. کنعانى زادگان لیگ 
شانزدهم را به دلیل مصدومیت بعد از دو بازى از دست 

داد و در هفته هاى 
پایانــى لیگ با حضور 
در تمرینــات تیم ملى به 
تیم کى روش دعوت شــد. 
کنعانى زادگان به خوبى مى داند در صورت عدم انتخاب 
یک تیم مناســب، شــانس زیادى براى کارت دعوت 
دوباره کى روش ندارد و البته هنوز مقصد بعدى خود را 

مشخص نکرده است.

حامد لک؛   
لک در سایپا نیم فصل موفقى داشت اما حضور دایى در 
این تیم تا اندازه اى معادالت را براى او تغییر داد. على 
دایى البته بعد از حضور در ســایپا براى تمدید قرارداد با 
این بازیکن ابراز تمایل کرد اما لــک بعد از اردوى تیم 
ملى هنوز با نارنجى پوشــان به توافق نرسیده است و 
البته به نظر مى رســد منتظر اســت تا تکلیف اخبارى 

مشخص شود.
 

محمدرضا اخبارى؛  
تراکتورســازى یا سایپا دو تیمى هســتند که در فصل 
آینده، محمدرضااخبــارى پیراهن یکــى از آنها را بر 
تن مى کند اما هنوز شرایط او مشــخص نیست. عقد 
قرارداد اخبارى در سال منتهى به جام جهانى مى تواند 
تأثیر زیادى در عملکرد این بازیکن و شانس حضور در 
روسیه داشته باشد. انتخاب مقصد بعدى اخبارى، یکى از 

جذابیت هاى فصل نقل و انتقاالت خواهد بود.
به این لیســت مى توان مهــره هایى ماننــد مجتبى 
جبارى و احســان حاج صفى را نیز اضافه کرد که اولى 
به بازنشستگى بسیار نزدیک اســت و دیگرى احتماًال 
راهى فوتبال یونان مى شود. همچنین بازیکنانى مانند 
آرش افشین، موسى کولى بالى، پیام صادقیان، محسن 
بنگر، حنیف عمران زاده، میثم مجیدى، وحید طالب لو، 
احمد نوراللهى، امید عالیشــاه، محمد قاضى و... هنوز 
تیم هاى خود را انتخاب نکرده اند تا همچنان نام هاى 
زیادى براى جذابیت بخشیدن به فصل نقل و انتقاالت 

موجود باشند.

ش: احساس غرور مى کنم
  کى رو

ش: احساس غرور مى کنم
  کى رو

ایران بعد از برزیل به عنوان دومین تیم صعود کننده به 
جام جهانى روسیه لقب گرفت تا براى اولین بار در تاریخ 
این رقابت ها بدون هیچ استرس و نگرانى با اقتدار فرصت 
رویارویى با غول هاى بزرگ فوتبال جهان را داشته باشد. 
در شرایطى که انتظار مى رفت تیم اول قاره آسیا با صعود 
مقتدرانه خود به جام جهانى در دستور کار تیم هاى بزرگ 
دنیا براى بازى تدارکاتى قرار بگیرد در اولین گام، میزبان 
جام جهانى 2018 براى انجام یک بازى پیش قدم شد 
که مورد موافق «کارلوس کى روش» قرار گرفت و این 
مربى بعد از جدال با ازبکستان این نوید را به طرفداران 
تیم ملى داد که ملى پوشان مهرماه سال جارى میزبان 

روسیه خواهند بود.
بعد از این اظهار نظر ابهاماتى در خصوص سفر میزبان 
جام جهانى به ایــران رقم خورد. بــه خصوص در پى 

انتشــار عالقه مندى هندى ها براى میزبانى از روسیه 
در تورنمنت چهارجانبه در همان تایــم زمانى مد نظر 
فدراسیون فوتبال ایران. همین امر باعث شد تا براى از 
بین رفتن ابهامات رئیس اتحادیه فوتبال روسیه پیرامون 

مصاف با ایران صحبت هایى انجام دهد.
«ویتالى موتکو» با تأکید اینکه رویارویى با تیم قدرتمند 
ایران در دستور کار فدراسیون فوتبال روسیه است مدعى 
شــد برنامه ریزى هاى این دیدار انجام شده و به زودى 
جزئیات آن در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت. رئیس 
اتحادیه فوتبال روسیه در مصاحبه با رسانه هاى روسى 
همچنین تلویحًا از میزبانى تهران در این بازى ســخن 
گفت اما مدعى شــد جزئیات مصاف ایران و روســیه 
درمهرماه به زودى از جانب دو فدراســیون کشــورها 

منتشر خواهد شد.

ایران – روسیه  او کى شد

مهاجم نیجریه اى میالن پیشنهاد سه میلیون یورویى حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا را رد کرد.
 به گزارش خبرگزارى ها و به نقل از روزنامه «سومى» نیجریه، «نمدى اودوآمادى» که در هفت سال گذشته با توجه به قراردادش با باشگاه میالن ایتالیا به صورت قرضى 
براى تیم هاى مختلف اروپایى بازى کرده است پیشنهاد سه میلیون یورویى تیم االهلى عربستان را نپذیرفت. این مهاجم 26 ساله اهل نیجریه پس از پایان دوره 9 ماه قرضى 
حضور در تیم هلسینکى فنالند به میالن برگشت و سپس بازیکن آزاد شد. او چند روز پیش پیشنهاد رسمى خیره کننده االهلى عربستان را به دلیل اعالم ادامه فوتبالش در 

قاره اروپا رد کرد.
 االهلى عربستان پس از توافق با «ریبروف»، سرمربى اوکراینى در تالش است چند بازیکن کلیدى و باتجربه را از اروپا جذب کند.

 این تیم در مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا حریف پرسپولیس است. دیدارهاى رفت و برگشت این دو تیم در روزهاى 31 مرداد و 21 شهریورماه سال جارى 
برگزار خواهد شد. 

پیشنهاد حریف پرسپولیس رد شد 

نصف جهــان خبرگزارى مهر و یکى دو سایت 
ورزشى، خبر فوق العاده خوبى براى تیم ملى 
و فدراســیون فوتبال دارند.  قرار است بودجه 
ویژه اى در اختیار فدراسیون قرار گیرد تا تیم 
ملى در راه آماده ســازى براى حضور در جام 
جهانى مشکلى نداشته باشد. سید على آقازاده، 
سرپرست معاونت مالى وزارت ورزش درباره 
این موضوع گفته:«با ســازمان برنامه ریزى و 
بودجه رایزنى کرده ایــم و قول هاى اولیه را از 
آقاى جهانگیرى گرفته ایم تا ده میلیارد تومان 
به عنوان کمــک مالى و ویــژه دولت به تیم 
ملى فوتبال در اختیار فدراســیون قرار بگیرد. 
موافقت هاى اولیه انجام شده است اما وزارت 
ورزش همچنان پیگیر موضوع است. این رقم 
جدا از بودجه مصوب سالیانه است که در قالب 
بودجه سال 96 و در مراحل مختلف در اختیار 

فدراسیون فوتبال قرار خواهد گرفت.

29729702970297097777 سال چهاردهم1396

لژیونر اصفهانى هندبال ایران گفت: خوشبختانه 
توانستیم پرچم ایران و پرچم هندبال ایران را در اروپا باال 

نگه داریم و امیدوارم بازیکنان رده سنى نوجوانان و جوانان 
با انتقال به تیم هاى اروپایى در آینده، باعث افتخار هندبال و 

کشورمان شوند.
ا... کرم استکى در آیین گرامیداشت پنجاهمین سال فعالیت هندبال 
اصفهان اظهار داشت: از همه پیشکسوتان و مربیان هندبال اصفهان 
که نقش بزرگى در پیشرفت ما داشتند به خصوص باشگاه سپاهان که 

همه لژیونرهاى اصفهانى مدیون این باشگاه هستیم تشکر
 مى کنم.

وى ادامه داد: مهمترین نکته این است که خوشبختانه توانستیم پرچم ایران و پرچم هندبال ایران را 
در اروپا باال نگه داریم و امیدوارم بازیکنان رده سنى نوجوانان و جوانان با انتقال به تیم هاى اروپایى 

در آینده، باعث افتخار هندبال و کشورمان شوند.
ا... کرم استکى، سجاد استکى و سیدعلیرضا موسوى سه بازیکن اصفهانى تیم  
هندبال دیناموبخارست رومانى هستند که موفق شدند با این تیم به مقام قهرمانى 
لیگ برتر و جام حذفى رومانى دست پیدا کنند. ایمان جمالى و محسن باباصفرى نیز  

دیگر لژیونرهاى هندبال اصفهان در اروپا هستند.

وپا 
ر ار

ن د
یرا
چم ا

تن پر
باال نگه داش
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چهل تکه

رئیس پلیس شهرستان کرمانشــاه از دستگیرى عوامل نزاع 
دسته جمعى در شهرك مهدیه خبر داد.

سرهنگ رضا شیرزادى در تشریح این خبر گفت: در پى اعالم 
مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر یک فقره نزاع دسته 
جمعى در آدرس شهرك مهدیه کرمانشاه مأموران کالنترى 
15 شریعتى به سرعت راهى محل حادثه شــدند. وى افزود: 
با توجه به گســتردگى درگیرى در این منطقــه نیروهایى از

 کالنترى هاى اطراف نیز به منظــور ایجاد آرامش در منطقه 
اعزام شد و در نهایت با اجراى یک عملیات منسجم، هفت نفر از 
عوامل دخیل در نزاع دستگیر و به مراجع قضائى معرفى شدند. 
رئیس پلیس شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: در این درگیرى 
چهار نفر مجروح و توسط عوامل مرکز فوریت هاى پلیسى 110 

به بیمارستان منتقل شدند.

سرپرست پلیس آگاهى اســتان فارس از دستگیرى یک 
نفر سارق و کشف هشت فقره سرقت خانه از وى خبر داد.

سرهنگ محسن سروقد در تشریح این خبر گفت: مأموران 
کالنترى گلستان شــیراز از طریق پلیس 110 در جریان 
یک مورد ســرقت خانه قرار گرفتــه و بالفاصله در محل 

حاضر شدند.
این مقام انتظامى ادامه داد: در این زمان یک نفر به مأموران 
مراجعه و اعالم کرد در زمان مراجعت به خانه متوجه حضور 
یک نفر در خانه شده که با کمک اهالى محل وى را دستگیر 
کرده اند. سرپرست پلیس آگاهى استان فارس خاطر نشان 
کرد: متهم پــس از انتقال به کالنترى و تشــکیل پرونده 
جهت بررسى بیشتر به پلیس آگاهى اســتان انتقال داده

 شد.

مرد 36 ساله که با وعده هاى دروغین 183 مورد کالهبردارى در 
لنگرود انجام داده بود دستگیر شد.

رئیس پلیس لنگرود با اعالم این خبر گفت: بااعالم شکایت فردى 
مبنى بر اینکه یک نفر در قبال اخذ مبلغ 15 میلیون ریال از وى، به 
وعده خود مبنى بر استخدام  همسر او در یکى از ادارات عمل نکرده 
است، بررسى موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. سرهنگ 
حسین نیک فرد  با بیان اینکه مأموران پس از تحقیقات نامحسوس 
متهم را شناسایى کردند، افزود: در بازرسى به عمل آمده از خانه 
متهم، 183 برگ انواع مدارك،  تصاویر و اسناد جعل شده با عناوین 
مختلف کشف و ضبط شــد.  وى با اشاره به اینکه متهم 36 ساله 
با اغفال طعمه هاى خود جهت قبولى در آزمون هاى استخدامى 
ادارات از آنان کالهبردارى مى کرد، خاطرنشان کرد: متهم جهت 

سیر مراحل قانونى به مقام قضائى معرفى شد. 

183 زن و مرد در دام مرد لنگرودى  دزد تک رو در شیراز دستگیر شد درگیرى گسترده در کرمانشاه 030201

با گذشت حدود شــش ماه از قتل مرموز نگهبان یک مؤسسه 
خیریه در جنوب تهران و کشف ســرنخ هاى جدید، زن و مرد 

میانسالى به عنوان مظنون دراین پرونده بازداشت شدند.
راز این جنایت که دى ماه سال گذشته رخ داد، زمانى فاش شد 
که یکى از کارمندان مؤسسه براى انجام کارى  راهى مؤسسه 
خیریه در محله کیانشهر-جنوب تهران- شده بود. او چندین بار 
زنگ را به صدا درآورد اما کسى پاسخگو نبود. او که به موضوع 
مشکوك شــده بود در حالى که پشــت در به انتظار ایستاده 
بود ناگهان صدایى از داخل شــنید؛ صداى مردى که کمک 
مى خواست.وى بالفاصله خودش را به مدرسه اى که نزدیک 
مؤسسه بود رساند و با کمک چند نفر از معلمان، موفق شد وارد 

مؤسسه شود.
اما به محض ورود با پیکر نیمه جان نگهبان میانسال روبه رو 
شــد. بالفاصله موضوع به اورژانس و پلیس اعالم شد و مرد 
مجروح که هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود به بیمارســتان 
منتقل شــد، اما تالش تیم درمانى بى نتیجه ماند و «رجب» 
تســلیم مرگ شــد. با مرگ وى، موضوع به بازپرس کشیک 
قتل پایتخت اعالم و تحقیقات در این خصوص آغاز شــد تا 
اینکه کارآگاهان جنایى دریافتند یکى از کارکنان مؤسســه 

به نام«فرنگیس» از مدتى قبل با رجب اختالف داشته است.
این زن میانسال بخاطر متلک پرانى هاى رجب، شکایت خود را 
از او به مسئوالن مؤسسه اعالم کرده بود. این در حالى بود که 

مشخص شد فرنگیس لحظاتى بعد از پیدا شدن پیکر نیمه جان 
مرد نگهبان، در محل حادثه مشاهده شده  است. او همچنین در 
تماس با مردى گفته بود: «بدبخت شدیم، کشتنش.»با به دست 
آمدن این سرنخ ها بازپرس جنایى دستور بازداشت فرنگیس و 

مرد جوانى که این پیام را دریافت کرده بود، صادر کرد.
بدین ترتیب زن و مرد روز چهارشــنبه هفته گذشــته براى 
تحقیقات تخصصى به دادسراى جنایى منتقل شدند. فرنگیس 
زمانى که در مقابل بازپرس جنایى ایســتاد منکر جنایت شد 

و گفت: «من فوق لیسانس دارم و سه ســالى مى شود که در 
مؤسسه خیریه مشــغول به کار هستم. مدتى قبل با یک دکتر 
ازدواج کردم که البتــه خانواده ام مخالف ایــن ازدواج بودند.

در جریان مشکالت شــدید خانوادگى، در دانشگاه با دخترى 
آشنا شدم که برادرش براى کارى به تهران آمده بود. از طریق 
دوستم با برادرش "شایان" آشنا شدم. در رفت و آمدهایى که 
به خانه دوستم داشتم سفره دلم را براى شایان باز کردم که او 
هم با شنیدن ماجراى زندگى ام گفت که با همسرش مشکالت 
جدى دارد و در آستانه جدایى هستند. پیشنهاد شایان این بود 
که اگر نتوانستیم به زندگى هایمان ادامه بدهیم جدا شویم و با 
هم زندگى کنیم. رابطه من و شایان در همین حد ادامه داشت تا 
اینکه روز حادثه براى کارى به مؤسسه خیریه رفتم.البته چون 
ماشین نداشتم از شایان خواستم مرا به آنجا ببرد. همین که از 
ماشین پیاده شدم و به طرف مؤسسه رفتم، متوجه جمعیتى شدم 
که مقابل در جمع شــده بودند. همان موقع نگهبان ساختمان 
را دیدم که خونین روى برانــکارد افتاده بود.در حالى که خیلى 
ترسیده بودم، با شایان تماس گرفتم و گفتم: "بدبخت شدیم، 

کشتنش".»
شایان نیز در بازجویى، اظهارات زن میانسال را تأیید کرد.بدین 
ترتیب بازپرس جنایى ضمن صدور حکم بازداشت آنها، دستور 
تحقیقات تخصصى را صادر کرد تا مشخص شود آیا این زن و 

مرد در قتل نقشى داشته اند یا خیر.

بامداد دوشنبه هفته گذشته مردى با پلیس تماس گرفت و از کشف 
اجساد پدر 60 ســاله و مادر 50 ســاله اش در خانه شان در یکى از 

محله هاى شهریار خبر داد.
بررسى هاى اولیه نشان مى داد جسد مرد 60 ساله در یکى از اتاق ها 

افتاده و همسر 50 ساله اش در چند قدمى او افتاده است.
تحقیقات تیم بررسى جرم پلیس آگاهى نشان مى داد 

مرد خانواده بر اثر ضربه هاى جســم سخت به 
سرش و همسرش نیز بر اثر اصابت جسمى 

سخت به ســرش و ضربه هاى چاقو به 
قتل رسیده است.

مأموران در بازرســى از این خانه گاز 
پیک  نیکــى و چاقویــى یافتند که 

لکه هاى خون روى آن دیده مى شــد. 
بررسى ها نشان مى داد لکه هاى خون روى 

چاقو و پیک نیک با گــروه خونى مقتوالن 
مطابقت دارد. با هماهنگى قضائى جسد این 

زوج به پزشکى قانونى منتقل شد.
بررسى هاى پلیس جنایى در این خانه نشان داد وسایل 
خانه به هم ریخته نبوده و ســرقتى از آنجا انجام نشده 

است. این موضوع احتمال قتل توسط فردى آشنا را مطرح کرد. در این مرحله 
مأموران به تحقیق از پسر خانواده که جسد والدینش را یافته بود پرداختند.

او به افسر تحقیق گفت: «شب حادثه پیش دوستانم رفته بودم. نیمه شب که به خانه 

بازگشتم، مادر و پدرم را صدا زدم، اما آنها پاسخگو نبودند. نگران شدم و به 
سمت اتاقشان رفتم که با اجساد غرق در خونشان روبه رو شدم.» 

در ادامه تحقیقات مشخص شد پسر دیگر این زوج، معتاد به شیشه 
است. کارآگاهان با طرح فرضیه قتل توسط پسر شیشه اى، جستجو 

براى دستگیرى او را آغاز کردند.
سرانجام ساعاتى بعد از کشف جسد معلوم شد او در خانه یکى از 
اقوامش پنهان شده است که او را در آنجا دستگیر کردند.متهم به 
قتل شیشه اى، با انتقال به اداره جنایى پلیس آگاهى ویژه غرب 

استان تهران بازجویى شد و به قتل والدینش اعتراف کرد.
او به افسر تحقیق گفت: «شیشــه مصرف کرده بودم و در 
حال خودم نبــودم. با پدرم دعوا کردم، عصبانى شــدم. با 
برداشتن گاز پیک نیکى از آشپزخانه ســراغ او رفتم و 
با زدن ضربه هایى به ســرش، پدرم را کشــتم. در 
همان موقع مادرم سررسید که با وى نیز درگیر 
شدم. چند ضربه با همان گاز پیک نیک به 
سرش زدم. با برداشتن چاقوى آشپزخانه 
ضربه هایى بــه مادرم زدم. حــال و روز 
درستى نداشتم. دســت هایم را شستم و در 
حالى که همچنان خمار شیشه بودم، از خانه بیرون 
آمدم و به خانه یکى از اقوامم رفتم و از ماجراى کشــتن 
والدینم حرفى نزدم تا اینکه مأموران مرا در خواب دستگیر 

کردند.»

قتل پدر و مادر با گاز پیک نیک و چاقو ارتباط دوستى زن شوهردار و شایان با قتل نگهبان 

عصر دوشنبه 22 خرداد ماه امسال بود که دختر نوجوانى 
همراه خانــواده اش پــاى در اداره پلیس گذاشــت و از 

سناریوى سیاه سه جوان شیطان صفت پرده برداشت.
به گزارش رکنا مأموران پس از افشاگرى دختر جوان پى 
بردند وى در خانه مادربزرگش و در حالى که نامزدش در 
خانه حضور داشته از سوى سه ابلیس هدف آزار و اذیت 
قرار گرفته است و سه مرد خشن پس از اجراى نقشه شان 
در برابر چشــمان نامزد این دختر جوان اقدام به سرقت 

وسایل با ارزش داخل خانه کرده اند.
بدین ترتیب بازپرس محســن پور عســکر دستور ویژه 
دستگیرى عامالن این اقدام شــیطانى را براى مأموران 

پلیس آگاهى آبادان صادر کرد.
کارآگاهان در گام نخســت با اقدامات فنى و پلیسى پى 
بردند که یکى از شیاطین «مهدى» 21 ساله از شرورها و 

متهمان سابقه دار آبادان است.
همین کافى بود تا تجسس ها براى دستگیرى این متهم 
کلید زده شود تا اینکه روز 27 خرداد ماه مهدى که قصد 
داشت در (خیابان اروســیه) بلوار والیت آبادان دست به 

کیف قاپى بزند از سوى مأموران دستگیر شد.
مهدى ابتدا خود را بیگناه مى دانســت اما وقتى در برابر 
دختر جوان و نامزدش قرار گرفت به ناچار لب به ســخن 

باز کرد.

روز 28 خــرداد ماه مهدى براى تحقیقات بیشــتر پیش 
روى بازپرس پور عسکر در شعبه سوم قرار گرفت و گفت: 
«شب حادثه در خانه دایى ام که "ابوذر" نام دارد در حال 
استراحت بودم که به ســراغم آمد و از دختر نوجوانى که 

درهمسایگى شان زندگى مى کند تعریف کرد.»
وى افزود: «از حرف هاى ابوذر شنیدم که دختر نوجوان 
پدر و مادرش در شــهر دیگرى زندگى مــى کنند و وى 
بخاطر بیمارى مادربزرگش به آبادان آمده و مدتى است که 
مادربزرگش تحت درمان قرار دارد و دختر 17 ساله در خانه 
تنهاست ولى بعضى اوقات پسر جوانى سوار بر خودروى 
پراید در جلوى خانه شــان توقف مى کند و به خانه دختر 

نوجوان مى رود.»
مهدى ادامه داد: «درحالى که زندایى و فرزندش در خانه 
خواب بودند اما ابوذر دست بردار نبود و تا ساعت 5 صبح 
با من حرف زد تا اینکه با اصرارهاى ابوذر تصمیم گرفتیم 
با همدستى سه تن دیگر از دوســتانمان وارد خانه دختر 
نوجوان شویم و او را در برابر چشمان پسر جوان مورد آزار 

و اذیت قرار دهیم.»
این جوان شیطان صفت گفت: «در حالى که همگى چاقو 
به دست بودیم از باالى دیوار وارد خانه شدیم و ابتدا پسر 
جوان را هدف کتک کارى قرار دادیم و ســپس به سراغ 
دختر نوجوان که گویا سرگرم درس خواندن بود رفتیم و در 

حالى که پسر جوان مى خواست دست از سرشان برداریم 
متوجه شدیم که وى نامزد رســمى دختر نوجوان است. 
راه بازگشت نداشتیم و مجبور شدیم نقشه مان را عملى 
کنیم و در حالى که نامزد این دختر جوان را با چند ضربه 
چاقو زخمى کرده بودیم، همگى اقدام به آزار و اذیت دختر 

نوجوان کردیم.»
مهدى ادامه داد: «زمانى که قصد خارج شــدن از خانه را 
داشتیم دست به سرقت وسایل با ارزش داخل خانه زدیم 
و پا به فرار گذاشتیم.» وى افزود: «فکر مى کردیم دختر 
نوجوان و نامزدش از ترس آبرویشــان ماجرا را به پلیس 
گزارش نمى کنند اما چند روز بعد متوجه شــکایت آنها 

شدیم و تصمیم به فرار گرفتیم.»
این جوان شــیطان صفت گفت: «ما روز حادثه پنج نفر 
بودیم و نمى دانم چــرا دختر نوجــوان و نامزدش ادعا

 مى کنند ما فقط سه نفر بودیم.»
نامزد دختر نوجوان که این سناریوى سیاه در برابر چشمان 
وى به اجرا رسیده بود به بازپرس پرونده گفت: «همسرم 
در خانه تنها بود که براى سرکشى به دیدنش رفتم و پس 
از چند ساعت به خانه مان برگشتم که در میان راه متوجه 
جاماندن ریموت خانه پدرم در خانه نامزدم شدم و به همین 

خاطر دوباره به آنجا بازگشتم.»
وى افزود: «هنوز لحظاتى نگذشته بود که این جوان همراه 

دو مرد دیگر وارد خانه شــدند و با تهدید چاقو و قمه مرا 
زخمى کردند و نامزدم را هدف سناریوى شیطانى خود قرار

 دادند.»
در ادامه «نسرین» که شرایط روحى سختى را مى گذراند 
و در حالى  که اشک مى ریخت به بازپرس پورعسکر گفت: 
«شب حادثه من در حال درس خواندن بودم که سه مرد 
با تهدید چاقو وارد خانه مان شــده و پس از کتک کارى 
مرا هدف آزار و اذیت قرار دادند و سپس وسایل با ارزش

 خانه مان را به سرقت بردند.»
در این مرحله بازپرس پرونده دســتور داد تا متهم براى 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهى قرار گیرد 
و تجسس ها براى دستگیرى دیگر همدستان این جوان 

شیطان صفت آغاز شد.
کارآگاهان در ادامه با توجه به اطالعاتى که به دست آورده 
بودند توانستند مخفیگاه یکى دیگر از متهمان پرونده که 

«محمد» نام دارد را شناسایى کنند.
همین کافى بود تا محمد ساعت 6 صبح روز چهارشنبه 
هفته گذشــته در حالى که ســرگرم مصــرف مواد در 
مخفیگاهش بود در منطقه ایستگاه 10 قدس دستگیر شد.

بنا به این گزارش، تحقیقات فنى براى دستگیرى طراح 
و متهم اصلى این پرونده که ابوذر نام دارد در دستور کار 

مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار دارد.

تجاوز به دختر نوجوان 
در برابر چشمان نامزدش در آبادان

از حرف هاى ابوذر 
شنیدم که دختر نوجوان 
پدر و مادرش در شهر 
دیگرى زندگى مى کنند 

و وى بخاطر بیمارى 
مادربزرگش به آبادان 
آمده و مدتى است که 

مادربزرگش تحت درمان 
قرار دارد و دختر 17 

ساله در خانه تنهاست ولى 
بعضى اوقات پسر جوانى 
سوار بر خودروى پراید 

در جلوى خانه شان توقف 
مى کند و به خانه دختر 

نوجوان مى رود

 شامگاه یکم اردیبهشت 83  در یک نزاع 
خیابانــى در میدان رازى تهــران مقابل 
باشگاه بیلیارد پسر جوانى به نام «سعید» 
با ضربه چاقو جان باخــت. کارآگاهان 
جنایى نیز در تحقیقات پلیســى ضارب 
را شناســایى کردند. پســر 17 ساله که 
«فرهاد» نام داشــت پــس از  چند روز 
تعقیب و جستجو دســتگیر شد و تحت 

بازجویى قرار گرفت.
او در بازجویى به کارآگاهان گفت: «وقتى 
درباشگاه ســرگرم بیلیارد بازى بودم با 
شنیدن سر و صداى دوستانم که در بیرون 
از باشگاه دعوا مى کردند بیرون دویدم. 
براى اینکه آنها را از هم جدا کنم وارد معرکه شدم اما یکى از دوستانم با میله اى فلزى قصد حمله به من را داشت که 
عصبانى شدم و با چاقویى که در جیبم بود ضربه اى به او زدم تا مانع حمله اش شوم و بعد هم از آنجا فرار کردم. چند 

روزى در خانه عمه ام بودم که شنیدم او مرده است.» 
بدین ترتیب عامل قتل پسر جوان در شــعبه 71 دادگاه کیفرى محاکمه و به قصاص محکوم شد. اما دیوان عالى 
کشور حکم اعدام او را نقض کرد و متهم بار دیگر در شعبه 711 دادگاه کیفرى تهران محاکمه شد. قضات دادگاه 
حکم قبلى را صادر کردند و متهم را مستحق قصاص دانستند، اما این بار هم قضات دیوان عالى کشور رأى صادر 
شده را نپذیرفتند. بنابراین متهم براى سومین بار در شعبه  74 دادگاه کیفرى تهران محاکمه شد، این بار قضات، 
متهم را با توجه به ماده 91 ممنوعیت صدور حکم اعدام براى نوجوانان کمتر از 18 ســال، به 55 سال حبس  و 
پرداخت دیه محکوم کردند اما این بار هم قضات دیوان عالى حکم صادرشده را بخاطر نقص در تحقیقات نپذیرفتند 
تا اینکه براى بار چهارم متهم پس از 13 سال زنــــــدان در شعبه 4 دادگاه کیفرى تهران به ریاست قاضى اصغر 

عبداللهى محاکمه شد.
قضات این دادگاه با توجه به مستندات پرونده و طبق ماده 91 قانون مجازات اسالمى متهم را به پرداخت دیه محکوم 

کردند که پس از تأیید نهایى حکم، متهم به زودى از زندان آزادخواهد شد.

8 آذر 93، «دکتر ســیامند انورى» مدیر 
بیمارستان ضیاییان تهران در محله ده ونک 
هدف حمله اسیدى دو راکب موتورسوار 

قرار گرفت و به شدت آسیب دید.
با انتقال مصدوم به بیمارســتان فارابى، 
تحقیقات پلیســى دراین باره با دســتور 
بازپرس شــعبه پنجم دادســراى جنایى 
تهران در دستور کار اداره 16 پلیس آگاهى 
قرار گرفت. از آنجا که دو راکب موتورسوار 
در زمان اسیدپاشــى کاله بر سر داشتند، 
قربانى صورتشان را ندیده بود. در حالى که 
تحقیقات پلیسى در شاخه هاى مختلف به 
بن بست رسیده بود کارآگاهان درجریان 

بررسى اظهارات دکتر انورى دریافتند که یکى ازجراحان عمومى بیمارستان از مدتى قبل با او اختالف داشته است.
به این ترتیب با توجه به ناپدید شدن این پزشک، پلیس با ردیابى هاى تخصصى، موفق به شناسایى او شد و 26 ساعت 
پس از اسیدپاشى این جراح کینه جو در پونک دستگیر شد. متهم پرونده که با دیدن مأموران شوکه شده بود در همان 
بازجویى هاى نخست به اسیدپاشى با همدستى برادرزاده اش اعتراف کرد و با اطالعاتى که او در اختیار مأموران گذاشت 
«محمدرضا» 21 ساله که دانشجوى ترم آخر مهندسى بود، نیز دستگیر شد.با تکمیل تحقیقات هر دو متهم بازداشت 
شدند اما آنها با اعتراض به قرار بازداشت خواستار بررسى موضوع در شعبه 1142 دادگاه کیفرى 2 استان تهران شدند. 
با وارد اعالم شدن اعتراض متهمان، پرونده به شعبه پنجم دادسراى جنایى بازگشت و متهمان با تودیع وثیقه 500 
میلیون تومانى آزاد شدند. اما پزشک جراح پس از آزادى مشروط متوارى شد ولى برادرزاده جوانش، چندى قبل در 
جلسه اى غیرعلنى در شعبه 1142 دادگاه کیفرى تهران محاکمه شد و قضات پس از بررسى پرونده واظهارات متهم، 
او را به اتهام مشارکت در اسیدپاشى به سه سال حبس محکوم کردند. این حکم در دیوان عالى کشور نیز تأیید شد. 

وض عیت دیگر متهم هنوز مشخص نیست.

قتل مقابل باشگاه بیلیارد 

دکتر اسیدپاش، فرارى است

مردى با پلیس تماس گرفت و از کشف 
0 50 ســاله اش در خانه شان در یکى از 

0اد جسد مرد 60 ساله در یکى از اتاق ها 
ر چند قدمى او افتاده است.

پلیس آگاهى نشان مى داد 
ى جســم سخت به 

 اصابت جسمى 
هاى چاقو به 

 خانه گاز 
یافتند که 

ه مى شــد. 
هاى خون روى 

ه خونى مقتوالن 
 قضائى جسد این 

ل شد.
ر این خانه نشان داد وسایل 
ســرقتى از آنجا انجام نشده 

تل توسط فردى آشنا را مطرح کرد. در این مرحله 
نواده که جسد والدینش را یافته بود پرداختند.

ب حادثه پیش دوستانم رفته بودم. نیمه شب که به خانه 

بازگشتم، مادر و پدرم را صدا زدم، اما آنها پاسخگو نبودند. نگران شدم و به 
سمت اتاقشان رفتم که با اجساد غرق در خونشان روبه رو شدم.»

در ادامه تحقیقات مشخص شد پسر دیگر این زوج، معتاد به شیشه 
است. کارآگاهان با طرح فرضیه قتل توسط پسر شیشه اى، جستجو 

براى دستگیرى او را آغاز کردند.
سرانجام ساعاتى بعد از کشف جسد معلوم شد او در خانه یکى از 
اقوامش پنهان شده است که او را در آنجا دستگیر کردند.متهم به 
قتل شیشه اى، با انتقال به اداره جنایى پلیس آگاهى ویژه غرب 

استان تهران بازجویى شد و به قتل والدینش اعتراف کرد.
او به افسر تحقیق گفت: «شیشــه مصرف کرده بودم و در 
حال خودم نبــودم. با پدرم دعوا کردم، عصبانى شــدم. با 
برداشتن گاز پیک نیکى از آشپزخانه ســراغ او رفتم و 
با زدن ضربه هایى به ســرش، پدرم را کشــتم. در 
همان موقعمادرم سررسید که با وى نیز درگیر 
شدم. چند ضربه با همان گاز پیک نیک به 
سرش زدم. با برداشتن چاقوى آشپزخانه 
روز حــال و ضربه هایىبــه مادرم زدم.

درستى نداشتم. دســت هایم را شستم و در 
حالى که همچنان خمار شیشه بودم، از خانه بیرون 
آمدم و به خانه یکى از اقوامم رفتم و از ماجراى کشــتن 
والدینم حرفى نزدم تا اینکه مأموران مرا در خواب دستگیر 

کردند.»
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نصف جهــان: وبســایت Consumer Reports کــه یکى از 
معروف ترین سایت هاى بررســى لوازم خانگى محسوب مى شود، به 
تازگى ســرى جدید تلویزیون هاى سال 2017 شرکت هاى مختلف را 
کنار هم گذاشته و بر اساس قابلیت هایشان به آنها امتیاز داده است. در 
این بررسى که با در نظر گرفتن تمام جنبه هاى تلویزیون در کنار قیمت و 
کارایى آن انجام شده است، سه تلویزیون جدید ال جى توانستند مقام اول 
 LG OLED65C7P تا سوم را از آن خود کنند. در ادامه تحلیل دقیق

را خواهیم دید:
تلویزیون 65 اینچى 4K OLED ال جى بهترین تلویزیونى بود که 
در ســال 2017 دیدیم.  این تلویزیــون داراى بهترین کیفیت تصویر، 
بهترین عملکرد در بخش UHD و صداى بى نظیرى است. همچنین 
این تلویزیون عملکرد HDR فوق العاده اى را به نمایش مى گذارد که 
مى تواند میزان کنتراست را بیشتر کرده و نور بهترى به نمایش گذارد. مثل 
تمام تلویزیون هاى OLED، این محصول نیز زاویه دید گسترده اى را 
در اختیارتان مى گذارد و صداى شفافى دارد. این مدل داراى سیستم عامل 
هوشمند آپدیت شده webOS 3,5 است و از قابلیت هایى مثل کنترل 
Magic Motion و بزرگنمایى پشتیبانى مى کند. قابلیت بزرگنمایى 
به شما این امکان را مى دهد تا تنها با فشار یک دکمه روى صفحه نمایش 
زوم کنید. به عالوه این تلویزیون داراى چهار ورودى HDMI و سه 

پورت USB است.

: HD کیفیت تصویر
کیفیت تصویر HD این تلویزیون قابل قبول بود و توانست کوچک ترین 
جزئیات تصاویر HD را به نمایش بگذارد. کنتراست نیز عالى بود و تصویر 
عمق و جزئیات زیادى داشت. میزان روشنایى تصویر خوب براى بیشتر 
فضاهاى خانه کامًال مناسب بود. میزان عمق مشکى تصویر به اندازه اى 

بود که تاکنون نظیر آن را ندیده بودیم. قابلیتى که به صحنه هاى تاریک 
 HD عمق بیشترى مى بخشید. به عالوه در هنگام تماشاى محتواى

هیچگونه لرزشى در لبه هاى تصاویر مشاهده نکردیم.

زاویه دید:
زاویه دید این تلویزیون تقریباً نامحدود است. میزان کنتراست و عمق 
تصویر با توجه به زاویه دید اصًال تغییــرى نمى کرد. وقتى تلویزیون را 
از کنار تماشا مى کردیم کمى در میزان طیف رنگى تغییر ایجاد شد ولى 
به میزانى نبود که به صورت معمول کسى متوجه آن بشود. حتى وقتى 
زاویه دید باال و پایین را نیز امتحان کردیم هیچ تغییرى در کیفیت تصویر، 

کنتراست و میزان سیاهى ایجاد نشد.

:ULTRA HD عملکرد
در مجموع عملکرد UHD خوب بود و از عهده تبدیل تصویر HD به 
UHD برآمد. تمام محتواهاى  4K که با این کیفیت تصویر پخش 
شــدند به صورت کامل و با جزئیات فرمت 4K بــه نمایش درآمدند. 
همچنین این تلویزیون مى تواند محتــواى  4k را از طریق یوتیوب و 
Netflix نیز پخش کند. تصاویرى که به صورت آنالین پخش شدند 
هم عالوه بــر جزئیات زیاد از وضوح تصویر بــاال و کیفیت بى نظیرى 

برخوردار بودند.

: HDR عملکرد
عملکرد سیستم HDR این تلویزیون بســیار تأثیرگذار بود. قابلیت 
 4K  باعث مى شد محتواى HDR درخشش و نوردهى بیشتر تصویر
در حال پخش بسیار واقعى تر به نظر برسد و در عین حال کنتراست بسیار 
مناسبى را در صحنه هاى بسیار روشن و نسبتًا روشن نشان مى داد. به 

عالوه به خوبى طیف گسترده اى از جزئیات سایه تصویر، از تاریک ترین 
حالت تا روشن ترین، بدون افت کیفیت در لبه هاى قسمت روشن و سیاه 
را پوشش مى داد. تصاویر خیلى روشــن و رنگى، به گونه اى مناسب از 
رنگ اشباع شده بودند و به خوبى طیف گسترده اى از رنگ را به نمایش 

مى گذاشتند.

: MOTION BLUR عملکرد محو شدن در حرکت یا
به لطف فناورى TruMotion ال جى، این تلویزیون به خوبى از محو 
شدن تصویر در هنگام حرکت اشیا در صفحه نمایش جلوگیرى کرده و 

جزئیات را به خوبى نشان مى داد.

بازتاب صفحه نمایش:
برخالف بعضى مدل ها که صفحه نمایش  آنها مثل یک آیینه 
عمل مى کند، صفحه نمایش این تلویزیون حتى در نزدیکى 
پنجره و یا زیر المپ، بدون بازتاب دادن نور اطراف، تصویر را 

بدون افت کیفیت و نور به خوبى پخش مى کرد.

کیفیت صدا:
این مدل در بین بقیه مدل هاى تست شده بهترین کیفیت 
صدا را داشت. فرق نمى کند شما فیلم، سریال و یا هر محتواى 
تصویرى دیگرى مى بینید. زیرا این تلویزیون بهترین کیفیت 
صدا را در اختیارتان خواهد گذاشت. صداى باس راضى کننده 
بود و صداى تصویر را به خوبى کامل مى کرد و حتى با صداى 
بسیار بلند نیز جزئیات صدا را پوشش مى داد. میزان بلندى 
صداها براى محیط داخلى و اتاق پذیرایى بسیار مناسب بود. 
معموالً براى پوشش کامل خانه و بهترین کیفیت صدا به یک 

ساندبار نیاز دارید و با وجود این تلویزیون به آن نیز نیازى ندارید.

اتصاالت:
این مدل چهار ورودى HDMI ، یــک ورودى ARC و یک درگاه 
ترکیبى دارد. به عالوه از سه پورت USB  ، یک درگاه دیجیتالى صدا، 
درگاه اترنت، واى فاى  و DLNA  براى دسترسى به فایل ها در شبکه 
خانگى پشتیبانى مى کند. به عالوه با داشتن نرم افزار مخصوص از طریق 

گوشى نیز کنترل شده و به راحتى مى توانید 

تصویر گوشى خود را روى تلویزیون نشان دهید. به عالوه یک آداپتور 
نیز همراه تلویزیون عرضه مى شود که مى توانید همه وسایلتان را به آن 

متصل کرده و مجبور نشوید یکسره به پشت تلویزیون بروید.

با بهترین تلویزیون سال 2017  آشنا شوید

Consumer   ReportsReport s

: MO
بى از محو 
ى کرده و 

خانگى پشتیبانى مى کند. به عالوه با داشتن نرم افزار مخصوص از طریق 
گوشى نیز کنترل شده و به راحتى مى توانید 

محققان موفق به دســتیابى فناورى شده اند که درك و 
یادگیرى خلق و خوى انسان ها را براى روبات ها ممکن 
مى کند و لذا مى توان روبات هایى با تعامل اجتماعى بهتر 

تولید کرد.
تولید چنین روبات هایى بر مبناى طراحى یک الگوریتم 
تازه هوشــمند صورت مى گیرد که توانایى خودآموزى 
روبات ها را ارتقا مى دهد و آنها مى توانند درك کنند که در 
هر موقعیت اجتماعى باید چه رفتارى را از خود نشان دهند 
و در تعامل با انسان ها در هر موقعیت چه رفتارى مناسب 
است.پژوهشگران دانشــگاه براون و تافتس در آمریکا 
موفق به ابــداع مدلى رایانه اى از هنجارهاى انســانى 

شــده اند که در قالب کدهاى برنامه نویسى قابل انتقال 
به روبات ها و دیگر ماشین هاى ساخته دست بشر است.

روبات ها با استفاده از این الگوریتم مى توانند هنجارهاى 
درســت رفتارى را در موقعیت هاى جدید و پیش بینى 

نشده هم تشخیص داده و بر همین اساس رفتار کنند.
تأمین بودجه این طرح توسط آژانس دارپا وابسته به وزارت 
دفاع آمریکا صورت گرفته و پیشــرفت مهمى در جهت 
تولید سیستم هاى هوش مصنوعى محسوب مى شود 
که بتوانند مانند افراد عادى رفتار کنند. بنابراین مى توان 
انتظار داشت در آینده نزدیک روبات هایى تولید شوند که 
بتوانند با دقت باالیى رفتار انسان ها را شبیه سازى کنند.

شــرکت زراعتى «مونســانتو» با همکارى کمپانى 
«اتم وایــز» موفق شــدند تا بــا اســتفاده از هوش 
مصنوعى، به سرعت مولکول هایى را کشف کنند که 
مى تواننــد محصوالت کشــاورزى را علیه بیمارى ها 
و آفات محافظــت کنند.در ایــن روش نوین کمپانى

 اتم وایز(Atomwise ) از یادگیرى عمیق خود براى 
پیش بینى احتمال اینکه یک مولکول معین اثر دلخواه 
را داشته باشد، اســتفاده مى کند.به گفته محققان این 
پژوهش، این روش جدید مى تواند سبب صرفه جویى 
در مقادیر زیادى از زمان و پول شود.محققان مونسانتو 

(Monsanto) خاطرنشان مى کنند که روش هاى 
پیشین حفاظت از محصوالت به مدت 11 سال زمان 

برده و هزینه آن 250 میلیون دالر است.
این در حالى است که با اســتفاده از هوش مصنوعى 
مى توان به کمپانى هاى زراعتى کمک کرد تا ســود 
سریع ترى کسب کرده و همچنین از آسیب بیمارى ها و 

آلودگى ها به صنعت کشاورزى جلوگیرى کنند.  

Norton Security antivirus یکى از قدرتمندترین 
و بهترین نرم افزارهاى آنتى ویروس و امنیتى براى سیستم 
عامل اندروید مى باشــد که با داشــتن آن روى سیســتم 
خود مى توانیــد امنیتى کامل و قــوى را در مقابل حمالت

 Mal ware ها، هکر ها و دیگر حمالت مخرب داشــته 
باشید و از آسیب رسیدن به اطالعاتتان جلوگیرى کنید. این 
نرم افزار با دارا بودن یک فایــروال قدرتمند، از همه جهات 
سیستم شما را مورد نگهبانى قرار مى دهد و از ورود هرگونه 
ویروس و بدافزارها به سیســتم جلوگیرى کــرده و اقدام به 
حذف آنها مى نماید. با این برنامه مى توانید حافظه سیستم، 
برنامه ها و فایل ها را اسکن کرده و در صورت وجود هرگونه 

بدافزار اقدام به حذف سریع آنها نمایید. قدرت و سرعت اسکن 
Norton بسیار باال مى باشد ، بنابراین تأخیرى در کارهاى 

شما به وجود نمى آید. 
Norton Security antivirus ویژگى هاى جالب و 
بى نظیر را با خود به همراه دارد که از آنها مى توان به مواردى 
همچون پیدا کردن گوشى گم شده و یا دزدیده شده از طریق 
نقشه ها، محافظت از اسمارتفون شــما در هنگام وبگردى 
و بلوکه کردن ســایت هاى مخرب، حذف کردن فایل هاى 
اضافى و مخرب که به نحوى سرعت اســمارت فون شما را 
پایین آورده اند و قابلیت مسدود کردن تماس هاى ناخواسته و 

پیام هاى متنى اشاره کرد. 

Grow Empire: Rome  بــازى محبــوب 
و ســرگرم کننده در ســبک بازى هاى استراتژى از 
استودیوى بازى سازى Game Station1 براى 
اندروید اســت که به صورت رایــگان در گوگل پلى 
عرضه شده اســت. این بازى ترکیبى فوق العاده از

 بازى هاى اســتراتژى جنگى، بازى هاى استراتژى 
ســبک دفاع از قلعه و بازى هاى نقش محور اســت 
که در آن شــما نقــش قدرتمندتریــن فرمانرواى 
روم یعنــى «ســزار» را بــازى مــى کنیــد و باید 
تمدن هاى دیگر در قاره اروپا را شکست داده و مجبور 
به اطاعت از خود کنید! ارتشــى از ســربازان رومى، 

ماشین هاى جنگى دوران باستان، قهرمانان و حتى 
بربرهاى مزدور تشکیل دهید و آماده جنگ شوید تا 

بتوانید به هدف خودتان برسید! 
در ابتدا امپراتــورى روم کوچک اســت و در همان 
محــدوده ایتالیــاى امروزى قــرار گرفته اســت؛ 
وظیفه شماســت که ایــن امپراتــورى را به بزرگ 
تریــن امپراتورى دنیــا تبدیل کنید! شــاید در ابتدا 
مجبور باشــید از همــان رعایاى ضعیــف تان در 
جنگ هــا اســتفاده کنید ولــى بدانید کــه همین 
رعایــا بــا دوام آوردن در جنــگ هاى نفس ــگیر
 مى توانند تبدیل به جنگجویانى شکست ناپذیر شوند.

مهر: شرکت مایکروسافت صفحه کلید پیشرفته اى براى رایانه ها تولید کرده که مجهز به اسکنر اثر 
انگشت است و از آن مى توان براى قفل کردن رایانه استفاده کرد.

استفاده از حسگر اثرانگشت براى رمزگشایى از گوشى ها و تبلت ها مدتى است که متداول شده اما 
صفحه کلید 130 دالرى مایکروسافت به کاربران امکان مى دهد به جاى تایپ کلمه عبور براى هر بار 

ورود به رایانه فقط انگشت خود را بر روى یکى از کلیدها قرار دهند.
 صفحه کلید یاد شده Modern Keyboard نام دارد و حســگر اثرانگشت آن در زیر سطح یکى 
از کلیدها و در سمت راست کلید Alt مخفى شده اســت. از این طریق مى توان سیستم تأیید هویت 
Windows Hello را نیز با استفاده از صفحه کلید یاد شده بر روى رایانه هاى مجهز به ویندوز 10 

به کار برد.
مایکروسافت براى تبلیغ و بازاریابى این صفحه کلید به عبارت  «شما کلمه عبور هستید» اکتفا کرده 

است.
 Windows Hello که در سال 2015 معرفى شــد به کاربران امکان مى دهد براى قفل گشایى از 
ویندوز 10 از اثرانگشت، چهره یا عنبیه چشم استفاده کنند. این خدمات پیش از این از طریق سرفیس 

پروى 4 و سرفیس بوك در دسترس بوده است.
پیش از این اپل خدمات مشــابهى را از طریق صفحه کلید مک بوك پرو ارائه داده و آن را به اسکنر 

اثرانگشت مجهز کرده بود. اما کاربران ویندوز به چنین امکاناتى دسترسى نداشتند.

شــرکت ورایــزن (Verizon) بــه طــور رســمى 
از اولیــن گوشــى هوشــمند و تاشــوى خود بــا نام
 LG Exalt LTE رونمایى کــرد که فقط از اتصال 
LTE 4G خود این شــرکت پشــتیبانى مى کنــد و از 

شبکه هاى  3G و... پشــتیبانى به عمل نمى آورد. این 
گوشى توسط ال جى براى ورایزن تولید شده است. 

صفحه نمایش آن 3 اینچى و از  نــوع LCD با وضوح 
تصویر 400 در 240 پیکسل در نظر گرفته شده و باترى 
دستگاه 1470 میلى آمپر ساعتى است. دوربین اصلى 5 
مگاپیکسلى، حافظه داخلى 8 گیگابایتى و امکان پشتیبانى 
از تماس واى فــاى هم از دیگر ویژگى هاى آن اســت. 
متأسفانه این گوشى هوشمند از دوربین سلفى بهره مند 
نیست! شرکت ورایزن گوشى LG Exalt LTE را با 

قیمت 168 دالر آماده فروش کرده است.
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نسخه کامل آنتى ویروس نوترون 
براى کاربران اندرویدى

بدافزار تازه اندروید،  داده هاى شخصى شما 
را سرقت مى کند

ویندوز را با اسکنر صفحه کلید قفل کنید

بازى استراتژى «گسترش امپراتورى روم» اندروید

هوش مصنوعى 
به کمک کشاورزان مى آید
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منبع: قدس آنالین  

منبع: تسنیم  

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: میزان 

جنوب کرمان از نقاطى است که از  بحران خشکسالى 
آسیب زیادى دیده است. این در حالى است که 

خاك منطقه حاصلخیز است و بارندگى هاى اوایل بهار 
امسال موجب سرسبزى برخى مناطق شده، اما این 

تنها مرهمى کوتاه بر زخم خشک کم آبى منطقه بوده 
و ساماندهى و مدیریت بحران آب نیازمند تدبیر و 

همت ملى و تعامالت فرامرزى است چرا که سرچشمه 
رودهاى جارى در منطقه عمدتاً در کشورهاى همسایه 

است.

 مسابقات بوکس جام رمضان

بناى قدیمى عسکریه 
در محله پایین 

خیابان مشهد در حال 
تخریب است.

 در دوران تحصیل همیشه 
«احمد ساسان» که

س در روستاى مرزى «اشتوت» 
شاگرد اول کال

رسه براى کمک به خرجى خانواده 
بوده، پس از مد

از روزها که او گله 
ز مى کند. در یکى 

چوپانى نی

زى از یک تیر برق 
ان برده بود براى با

را به بیاب

دچار برق گرفتگى شدید مى شود و 
باال مى رود و 

ه طور کامل، بخشى 
متأسفانه دست چپ خود را ب

ادى از انگشتان پا 
دست راست و تعد

از انگشتان 

دف احمد این است
از دست مى دهد. ه

را 

 که با ادامه تحصیلش مهندس شود و

شور و مردم کشورش کمک کند.
 به ک

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

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

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

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

 88969737 و 85193768- 021 – تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با 
شماره 36269948- 031) 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9:00 صبح روز  شنبه مورخ 96/03/27 لغایت ساعت 16:00 روز  شنبه 
مورخ 96/04/10 

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

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

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

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

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

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

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

نوبت دوم

م الف51869

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

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

رسیده، در تاریخ 1396/4/11 ساعت 10 صبح خواهد بود.
متقاضیــان محتــرم مــى تواننــد بــراى کســب اطالعــات بیشــتر تــا 
تاریــخ 1396/4/10 بــه شــرکت عمــران شــهر بهارســتان واقــع در شــهر
 بهارستان - خیابان الفت شــرقى -  انتهاى خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شماره تلفن

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

شرکت عمران شهر بهارستان

نوبت دوم

م الف 52748




