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آخرین وضعیت طرح 
اخذ گواهینامه رانندگى

هک شدن 2 سایت ایران 
چه ارتباطى با داعش داشت؟

تولید مواد مخدر
 در خانه!

سنت دنبالـــه سازى
در سینماى ایران

 لزوم بازنگري در جذب 
سرمایه خارجی در اصفهان

14

فرارسارق خانه هاى مشهد با 
دو پاى گلوله خورده

محصوالت ذوب آهن توان رقابت 
در بازارهاى جهانى را دارد

درس و مدرسه، کًال تعطیل!درس و مدرسه، کًال تعطیل!
پارادوکس تعطیالت مدارس و تقویم آموزشى کشورپارادوکس تعطیالت مدارس و تقویم آموزشى کشور
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تولیدات فلزى نیازمند تشکیل اتحادیه صادرات است

جهان نما

آسمان و 
ریسمان نبافیم 
و رأى مردم را 
بپذیریم
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معاون اول رئیس جمهورى با اشاره به افزایش برخى 
مخالفت ها پس از انتخابات ریاست 

جمهورى اظهار داشت: در این روزها 
برخى دنبال آن هستند که بگویند 

ملت اشتباه رأى داده است. 
به گزارش انتخاب، اسحاق 

جهانگیرى صبح دیروز 
(شنبه) در همایش 

ساالنه سیاست هاى 
پولى و ارزى...

دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى اعالم 
کرد: همانطور که از پیش نیز مشخص 
شده بود ایرالین هاى ایرانى پروازهاى 

خود به مقصد نجف را از روز شنبه (دیروز) 
متوقف کردند. 

مقصود اسعدى سامانى اظهار 
داشت: شرکت هاى هواپیمایى 

ایرانى از چند هفته قبل رسمًا 
اعالم کرده بودند که...
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پروازهاى 
ایران به نجف 
متوقف شد

سریال 
ماجراهاى 
جپاروف

در بازارهاى جهانى را

جاماجاماجماج

مسئوالن باشگاه سپاهان 
همچنان در تالش هستند 
«سرور جپاروف» را به خدمت بگیرند و البته استقاللى ها 
هم اجازه صدور کارت بازى این بازیکن را نمى دهند.

مسئوالن باشگاه استقالل با جذب مجتبى جبارى عمالً به 
این نتیجه رسیدند که سرور جپاروف جایى در تیم فصل 
آینده استقالل نخواهد داشت اما اینگونه 
نیست که آنها نسبت به این بازیکن که اتفاقاً یکى 
از مردان سرشناس فوتبال آسیا شناخته مى شود، 
بى تفاوت  باشند.

جپاروف در اواسط فصل گذشته با باشگاه استقالل 
قرارداد امضا کرد و بعد از ماجراى محرومیت باشگاه 
استقالل براى نیم فصل به صورت قرضى راهى
12 سپاهان شد تا ...

جزئیات جدید درباره  سفر با قطار شهرى اصفهان از «شهرك قدس» تا «میدان آزادى» 
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معاون اول رئیس جمهورى با اشــاره بــه افزایش برخى 
مخالفت ها پس از انتخابات ریاست جمهورى اظهار داشت: 
در این روزها برخى دنبال آن هستند که بگویند ملت اشتباه 

رأى داده است. 
به گزارش انتخاب، اسحاق جهانگیرى صبح دیروز (شنبه) 
در همایش ساالنه سیاست هاى پولى و ارزى خاطرنشان 
کرد: در این روزها برخى نمى تواننــد عصبانیت خود را از 
رأى مردم نادیده بگیرند. من نیز نمى دانم که چه زمانى این 
افراد مى توانند راحت شــوند اما باید بدانند که مردم کارى 
نکرده اند که آنها عصبانى شده و اینگونه به مردم و منتخب 

آنها مى تازند. 

جهانگیرى ادامه داد: مردم در یــک انتخابات رأى دادند و 
فردى با رأیى بســیار باال انتخاب شد. در این شرایط دیگر 
نیازى نیست که آسمان و ریسمان ببافیم و بگوییم که مردم 

اشتباه رأى داده اند؛ باید رأى مردم را بپذیریم. 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سوابق رئیس جمهورى 
در پیش و پــس از انقالب اســالمى خاطرنشــان کرد:

 رئیس جمهورى فردى داراى ســابقه اى بسیار روشن، در 
پیش و پس از انقالب اسالمى اســت. حال اینکه عده اى 
بخواهند استدالل کنند که شرایط جور دیگرى است، تنها 
خود را اذیت مى کنند و موفق نخواهند شــد که دولت را از 

مسیر اصلى منحرف کنند.

نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى با تأکید 
بر اینکه نظریه سازگار با مبانى اسالمى نمى گوید که مردم 
هیچ کاره هستند، اظهار داشت: مردم در تحقق حاکمیت 
دینى نقش دارند نه تعیین ولى خدا و نظریه غیر از این با نظر 

قرآن و مبانى اسالم ناسازگار است.
حجت االسالم والمسلمین على ســعیدى با بیان اینکه 
برخى مشروعیت الهى والیت را تا زمان حیات پیامبر(ص) 
قبول دارند،گفت: دسته دیگر تا امام حسن عسگرى (ع) 
مشروعیت الهى والیت را قبول دارند و مشروعیت الهى 
را در عصر غیبت مورد تردید قرار مى دهند. وى با تأکید بر 
اینکه تعیین حاکم دینى مربوط به عالم ثبوت و حاکمیت 

دینى در عالم اثبات اســت، بیان کــرد: در صحبت هاى 
مسئولین سیاسى کشــور مواردى را مى شنویم که توقع 
نداشتیم پس از گذشت 38 ســال پس از انقالب، آقایان 
این موارد را مطرح کنند که با اساس مبانى فکرى امام(ره) 

ناسازگار باشد.
حجت االسالم والمسلمین سعیدى افزود: اختیارات ولى فقیه 
با پیامبر(ص) با توجه به نوع نصب یکسان است. وى بابیان 
اینکه موضع مشترك بین ائمه اطهار(ع) و ولى فقیه مبحث 
تبعیت است، افزود: همان مقدار که واجب است از دستور 
پیامبر(ص) و امامان(ع) تبعیت کرد به همان میزان واجب 

است که از دستورات ولى فقیه اطاعت کرد.

آسمان و ریسمان نبافیم 
و رأى مردم را بپذیریم

اختیارات ولى فقیه
 با پیامبر(ص) یکسان است

گریه براى سرکرده
  فارس| یک منبع که خواســت نامش فاش 
نشــود گفت: «ابوقتیبه» خطیب نماز جمعه شــهر 
تلعفر در استان موصل عراق که از نزدیکان «ابوبکر 
بغدادى» اســت به هنگام ذکر نــام وى ناگهان به 
شــدت گریه مى کند و پــس از آن بــراى لحظاتى 
ساکت مى شود. به گفته این منبع، گریه این خطیب 
نماز جمعه و لغــزش زبانى وى نشــان مى دهد که 
خبر کشته شــدن ســرکرده داعش احتماًال صحت 

دارد.

سوریه در جریان بود
  ایلنا | سرلشــکر محمد باقرى رئیس ستاد 
کل نیروهاى مسلح درباره اینکه گفته مى شود دولت 
ســوریه به دلیل اینکه پایگاه نظامى آمریکا نزدیک 
مواضع داعش قرار دارد مســئولیت حمله موشکى 
سپاه را بر عهده نگرفته است، گفت: سوریه شبانه روز 
با تروریســت ها در حال جنگ است و این عملیات را 
جمهورى اسالمى ایران با هماهنگى کامل دولت این 

کشور انجام داده است.

انتقاد امام جمعه اصفهان 
از روحانى

  تسنیم| حجت االســالم والمسلمین سید 
مجتبى میردامادى امام جمعه موقــت اصفهان در 
خطبه هاى نماز جمعه این شهر اظهار داشت: نیروهاى 
مسلح ما تنها قدرتشان در اسلحه نیست و اینها ایمان 
و تقوا دارند، آنهایى که مى گویند «ســپاه نه» بدانند 
اگر سپاه نبود ایران نبود، بفهمید و حرف بزنید، اینکه 
بگویند سپاه و بسیج در مسائل اقتصادى وارد نشود 
کارى اســت که آمریکا مى خواهد، آنها به دنبال این 
هستند تا آدم هاى بى عرضه را به سمت ما بفرستند تا 

در اقتصاد کار کنند.

بحران آب، امنیتى شده است
  تابناك | عالءالدیــن بروجــردى رئیــس 
کمیسیون امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس 
گفت: کشــور به لحاظ منابع آبى بسیار محدود است 
و جزو کشورهاى کم آب دنیا هستیم و بحران داریم 
و بحران آب عمًال وارد مقوله امنیتى شده است و ما 
ناگزیر شدیم در کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى، کمیته امنیت آب را تشکیل دهیم، با وجود 
این، در بسیارى از رودخانه هاى کشور فاضالب وارد 

آب مى شود و آب سالم را از بین مى برد.

این راهش نیست
پرویز کاظمى وزیر تعاون دولت    نامه نیوز|
نهم گفت: اصولگرایان یکى دو ســال نیست که به 
این وضعیت دچار شدند؛ تقریبًا ده سالى مى شود که 
برنامه ها و سیاســت ورزى هاى اصولگرایى دیگر 
مورد پســند مردم قرار نمى گیرد. اگر مى خواهند در 
عرصه سیاسى کشور فعالیت کنند این راه و روشش 
نیســت چون دارند برعکس عمل مى کنند. کسانى 
که با پرچم اصولگرایى رفتارهاى نابخردانه و ناپسند 
مى کنند بدانند که نخست دارند به خودشان لطمه و 

آسیب مى زنند.

تخلف تحصیلى 
حسین فریدون

  تسنیم| عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس از تدوین گزارش تحصیلى حسین فریدون در 

کمیسیون متبوع خود خبر داد. 
ســیدجواد ابطحى با اشــاره به روند بررسى پرونده 
تحصیلى برادر رئیس جمهور  در این کمیسیون با بیان 
اینکه گزارش تدوین شده پس از تقدیم به هیئت رئیسه، 
در صحن علنى مجلس قرائت مى شود، افزود: برخى 
تخلفات در این پرونده از جمله اینکه پذیرش حسین 
فریدون در دانشگاه شــهید بهشتى بدون آزمون بوده 
است و شرط معدل رعایت نشده، محرز شده است که 
پس از قرائت گزارش در صحن مجلس، تخلفات براى 

اعمال قانون به قوه قضائیه ارائه مى شود.

توئیتر

محمدعلى پورمختار که پیش از این ریاست کمیسیون 
اصل 90 مجلس را به عهده داشت، در گفتگو با جام جم 
آنالین به بیان ناگفته هایى از پرونده بابک زنجانى متهم 
بزرگ نفتى پرداخت و گفت: یکــى از موضوعات مهم 
ارجاعى به کمیسیون در زمان مســئولیت بنده پرونده 
بابک زنجانى بود که قبل از دســتگیرى طى سه جلسه 
با وى گفتگو کردم. وى افزود: خاطرم هســت از طرف 
بانک ها علیه وى شکایتى مبنى بر اینکه او بدهى عمده 

خود را پرداخت نمى کند به ما واصل شد.
پورمختار به دعوت کمیســیون از زنجانــى به منظور 
ارائه توضیحــات در این خصوص اشــاره کرد و گفت: 
طى جلســات پرســش و پاســخى که با وى داشتیم، 
صحبت هاى مختلفى مطرح مى کــرد و در مجموع به 
این نتیجه رسیدم که حرف هاى او نادرست است و براى 
شانه خالى کردن از تعهداتش به شدت سفسطه مى کند.

رئیس پیشــین کمیســیون اصل 90 مجلس، به شرح 
جلســه دومى که با حضور نماینده بانک مرکزى انجام 
شد پرداخت و افزود: در این جلسه باالخره مقرر شد که 
زنجانى معوقات و بدهى خود را به بانک ها بازگرداند. او 
ادعا مى کرد پول هاى من نزد بانکى در تاجیکستان است 
لذا براى دریافت وجوه به همــراه نماینده بانک مرکزى 

عازم این کشور شدند.
وى خاطر نشان کرد: پس از اینکه نماینده بانک مرکزى 
از سفر برگشت، دو روز بعد بنده نتیجه را پیگیر شدم که 
عنوان کردند مسئله حل شــده، پول در حساب زنجانى 
است و به حســاب بانک مرکزى واریز مى شود. سپس 
بر مبناى این خبر هم مصاحبه کردم که پول ها وصول 
خواهد شد، ولى بعداً کاشف به عمل آمد مسئله حل نشده 

و پول ها همچنان به کشور بازنگشته است.
پورمختار در پاسخ به این پرســش که آیا نماینده بانک 
مرکزى در جریان سفر به تاجیکستان با زنجانى همدستى 
کرده تا اطالعات غلط ارائه شــود، تصریــح کرد: خیر، 
متأسفانه ســر نماینده بانک هم کاله گذاشته و به وى 

دروغ گفته بود.
نماینده مردم کبودر آهنگ از درگیــرى لفظى خود در 
جلسه آخر با این مفسد بزرگ نفتى سخن گفت و افزود: 
صحبت هاى ضد و نقیض و خالف واقع زنجانى به حدى 

رسید که در آخرین جلسه تند شدم و با پرخاش به او گفتم، 
شرم کنید آقاى زنجانى! دیگر بازى بس است.

در مورد ابعاد شــخصیتى بابک زنجانى از وى ســئوال 
کردیم که در جواب ابراز داشــت: این فــرد در ارتباط با 
مسائل مالى، محاسباتى و اشراف بر روش هاى عجیب و 
غریب جا به جایى پول از هوش باالیى برخوردار بود و این 

اولین بار است که با چنین آدمى برخورد داشتم.
پورمختار درباره آخرین وضعیت پرونده این اختالسگر 
نفتى و اینکه آیا درصدى از پول فــروش نفت به خزانه 
کشور برگشته است یا خیر، تصریح کرد: بله تاکنون خیلى 
از پول هایى که در اختیار خواهر ، مادر و دوستان و حتى 

موکلین زنجانى بوده مورد وصول قرار گرفته است.
مســئول کمیته حقوقى، قضائى مجلــس اضافه کرد: 
زنجانى در یکى از دفترخانه ها سندى چند هزار میلیاردى 

به نام وزارت نفــت زده بود و بابت آن بیش از هشــت 
میلیارد تومان به عنوان حق محضر به دفترخانه پرداخت 
کرده بود، لیکن با وجــود کار قانونى دفترخانه مذکور در 
دریافت هزینه و سهم خود، وجوه توسط مراجع قضائى 

بازپس گرفته شد.
پورمختار با بیان اینکه زنجانى از نحــوه برخورد با وى 
در جریان رســیدگى به تخلفاتش ناراضــى بود، اظهار 
داشت: در یکى از جلســات به بنده گفت: اگر قرار باشد 
من را زندانــى کنند، حاضــر به مرگ خود هســتم تا 
بدهى ها را ندهم، چرا که باالتــر از مرگ دیگر چیزى

 نیست.
وى در مورد مجموعــه اقدامات بابــک زنجانى که در 
مقطعــى انجــام داده خاطر نشــان کــرد: وى براى 
بازگرداندن پول فــروش نفت کمک هایــى به دولت 

داشته، به طور نمونه دولت رقمى بالغ بر 12 میلیارد دالر 
از طریق زنجانى نفت به فروش رســانده اما در کنار آن

 سوء استفاده هایى هم داشته است.
عضو کمیته حقوقى قضائى مجلــس در پایان به یکى 
از شــگردهاى خاص بابک زنجانــى در امر اختالس 
اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: وى در یکى از اقدامات 
تیزهوشانه خود سر خارجى ها هم کاله گذاشت؛ به این 
ترتیب که از مشترى نفتى تقاضا مى کرده در نزد بانکى 
واقع در مالزى(مؤسســه مالى که با سرمایه 15میلیون 
دالرى توسط خود زنجانى تأسیس شد) حسابى افتتاح 
و پول خرید نفت را به این حســاب واریز کنــد. از این 
طریق زنجانى ده  میلیارد دالر از اتباع خارجى اختالس 
کرده و در حال حاضر از ســوى آنها تحت پیگرد قانونى

 است.

29 ســال از حمله ناو جنگــى آمریکا بــه هواپیماى 
مسافربرى ایران در آسمان خلیج فارس مى گذرد و هنوز 
هم گفتگو با شاهدان حادثه و بررسى زوایاى این ماجرا، 
تلخ است و تکان دهنده. سرهنگ منصور قاسمى فرمانده 
یکى از تیم هاى غواصى آن روزهاست؛ اولین تیمى که 
سر صحنه سقوط هواپیما رسید. تاریخ دوازدهم تیرماه 
براى همیشــه در کنج ذهن این مرد با همه جزئیاتش 
ثبت شــده اســت. آنچه در ادامه مى خوانید بخشى از 
بازخوانى عملیات جســتجوى این حادثه در گفتگوى 

جام جم  آنالین با سرهنگ منصورقاسمى است.
اولین چیزى که در محل حادثه دیدید 

چه بود؟
هیچ چیز روى آب نبود، هیچ نشانى از حادثه نبود... چون 
هواپیما در آسمان متالشى و در محدوده وسیعى پراکنده 
شده بود و ما در لحظات نخست هیچ  نشانه اى از سقوط 
پیدا نکردیم. بخاطر همین بــا خودمان گفتیم البد پیام 
اشتباهى آمده، شاید کسى شوخى کرده است یا شایعه 
ســاخته اند، تصمیم گرفتیم که برگردیم سر مأموریت 
قبلى مان اما همین که داشتیم با قایق دور مى زدیم که 
برگردیم، من احســاس کردم در فاصله اى دورتر یک 
شىء مشکى رنگى روى آب شناور است. به ناخدا گفتم 
که برو به آن سمت ببینیم چى روى آب است، آنجا که 
رسیدیم دیدم آن شىءمشکى رنگ، یک چادر مشکى 
زنانه است که همه جایش سوراخ ســوراخ شده و این 
چادر شــد راهنماى ما که بدانیم حادثه سقوط هواپیما 

واقعیت دارد.
بعد چکار کردید؟

ما همانجا روى آب نشان گذاشتیم و فهمیدیم که بقیه 
اجزاى هواپیما هنوز زیر آب هســتند و باال نیامده اند. از 
آن ساعت به بعد بود که کم کم اشــیاى سبک تر هم 

باال آمدند.
مثًال چه چیزهایى؟

مثًال سوغاتى هایى که مسافرها با خودشان داشتند، یادم 
است یک عالمه گردو روى آب شناور شده بود یا چندتا 
عروسک روى آب آمده بود. جلیقه هاى نجات مسافرها 
که تکه پاره بودند؛ اینها چون وزنى نداشتند کمى بعد از 

حادثه روى آب آمدند.
کارتان چقدر طول کشید؟

حدود دو هفته.آخرین جنازه دو هفته بعد از سقوط پیدا 
شد؛  جنازه که مى گویم شما فکر نکنید یک بدن کامل 

بود، نه؛ تکه اى بود از بدن یک انسان؛ یکى از مسافرهاى 
هواپیما.

چقدر جسد پیدا شد؟
در مجموع درآن دو هفته اى که مشغول عملیات بودیم، 
با اینکه هواپیما 290 سرنشین داشت اما قطعاتى از پیکر 
190 مسافر پیدا شد و ما احتمال دادیم که بقیه مسافرها 
حتمًا درکانون انفجار بوده اند که اثرى از آنها نیســت، 

چون دوتا موشک به هواپیما خورده بود.
دردناك ترین صحنه اى که دیدید و 

همیشه یادتان مانده چه بود؟
موقعى که داشــتیم قطعات بزرگ تــر هواپیما را باال 
مى کشیدیم، به یک قطعه اى برخوردیم که هنوز سه تا 
صندلى به آن وصل بود. وزن زیادى هم داشــت. من و 
یکى از همکارانم این را باال مى کشیدیم. همینطور که 
داشتیم در عمق آب باال مى آمدیم من به همکارم گفتم 
که من مى چرخم به سمت داخلى این قطعه هواپیما، تو 
از آن طرف هواى من را داشته باش. اما همین که سمت 
صندلى ها چرخیدم، دیدم یک مادرى هنوز روى صندلى 
نشســته و دختر بچه اى حدوداً سه ســاله را درآغوش 
گرفته... صحنه شــدیداً متأثرکننده اى بود. این زن تا 
آخرین لحظه، بچه اش را ول نکرده بود و طورى شده بود 
که بعد از مرگشان هم، دست هایش دور این بچه قفل 
شده بودند و حتى داخل آب هم بچه از مادرش جدا نشده 
بود. بعد چون کمربندش را هم باز نکرده بود، از صندلى 
هواپیما جدا نشده بود و با همان صندلى رفته بود زیرآب. 
که من اینها را آوردم بــاال و تحویل دادم و فکرمى کنم 

این تلخ ترین صحنه اى بود که دیدم.

هم سر بانک مرکزى کاله گذاشت، هم سر خارجى ها!

ناگفته هایى درباره بابک زنجانى

خاطرات فرمانده تیم غواصى حادثه حمله به ایرباس 655 در سالگرد این جنایت

100مسافر، پودر شدند! 

حجت االسالم والمسلمین
 هادى صادقى *

  جام جم آنالین | 
 اجازه دهید در خصــوص یکى از 
خیانت هاى بزرگى که ایادى آمریکا 
به ما روا داشتند صحبت کنم. منافقین جنایت کار در جریان 
عملیات فروغ جاویدان در روزهاى پایانى جنگ تحمیلى با 
حرکتى مذبوحانه از غرب کشور و منطقه قصر شیرین وارد 
مرزهاى ما شدند و با پیشروى به نزدیکى هاى کرمانشاه هر 
صغیر و کبیرى را که مشاهده مى کردند به گلوله مى بستند.

منافقین کور دل حتى با پشتیبانى ارتش بعث عراق قدرت 
و مجال پیشروى تا مراکز حساس کشور همچون تهران را 
پیدا نمى کردند اما آنها برنامه داشتند پس از ورود نظامى 
به خاك ایران دوستان و همدستان خود را پیدا و آنها را به 
خود ملحق کنند و گستره اعمال جنایتکارانه خود را افزایش 
دهند و در نهایت این مرز و بوم را دو دستى تقدیم اربابان 

آمریکایى خود کنند.
بنده سئوال مى کنم، با چنین گروه هاى محاربى باید چه 
کرد؟ آیا باید با آنها مدارا مى کردیم یا اینکه دســت روى 
دست مى گذاشتیم و آنها را مشاهده مى کردیم. شما یک 
کشور را مثال بزنید که گروه مسلحى که با آن وارد جنگ 
شده را تحمل کرده است و آیا خود لیبرال ها و امثال آمریکا 
چنین وضعیتى را در کشور خود تحمل مى کنند. در حدود 
ده سال پیش یک گروه کوچکى اعالم موجودیت کرد و تا 
نزدیکى هاى مرز آمریکا پیش رفت و قبل اینکه از سوى 
آنها اقدامى سر زند، نیروهاى آمریکایى آنها را محاصره و 

قتل عام کردند.
بنابراین هیچ دولت و کشورى حاضر نیست با افرادى که 
به طور مسلحانه و خشونت آمیز با حکومت مرکزى وارد 
منازعه شــده کنار آید به ویژه گروه هایى که سر مواضع 
انحرافى خود ســخت ایســتاده اند و برائت نمى جویند. 
خالصه عرض کنم اگر نظام جمهورى اســالمى ایران 
برخورد قاطعى با محاربان و معاندان این سرزمین نداشت 
بى ثباتى و نا امنى، مملکت را به دست نا اهالن و بدخواهان 

مى انداخت. 
کســانى که اقدامات قوه قضائیه را در برخورد با منافقان 
و گروه هاى ضد انقالب زیر ســئوال مى برند، آگاه باشند 
چنانچه با فریب خوردگان و مزدوران جبهه استکبار برخورد 
قاطع نمى شد ما امروز شاهد امنیت پایدار در کشور نبودیم 
و ایران هم به کشــورهاى نا امنى نظیر ســوریه، عراق، 

افغانستان و حتى خود عربستان تبدیل شده بود.

یک گروه هکرى وابسته به داعش، سایت خبرگزارى 
میراث آریا و پورتال ســازمان میراث فرهنگى را براى 

ساعتى از دسترس خارج کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جمعه شب دو سایت 
خبرى در ایران براى ساعتى از دسترس خارج شد و برخى 
از خبرگزارى ها ادعا کرده اند تصاویرى منتشر شده بر 
روى صفحه این ســایت ها حاکى از ارتباط هکرها با 

داعش است.
نخســتین بار خبر هک شدن پورتال ســازمان میراث 
فرهنگى و گردشگرى و ســایت خبرگزارى میراث آریا 
صبح دیروز شنبه در کانال یکى از خبرگزارى ها منتشر 
شد و این خبرگزارى اعالم کرد با تصاویرى که بر روى 
صفحه هک شده از این دو سایت خبرى مشاهده شده 
اســت مى توان این گروه هکــرى را مرتبط با داعش 

دانست.
تیم هکرى با نام«DZ» از غروب روز جمعه چند سایت 
وابسته به ســازمان میراث فرهنگى و گردشگرى را از 
دسترس خارج کرده اســت، بر اساس اطالعات منتشر 
شده در ســایت امنیتى« Zone H» این تیم هکرى 
ســایت هاى خبرگزارى میراث آریا، پورتال ســازمان
 میراث فرهنگى و آمار سفر را ساعت 9 شب، 30 ژوئن 
«DZ» از دســترس خارج کرده اســت، تیم هکرى

 پیش از این سایت هاى اســترالیا و کانادا را از دسترس 
خارج کرده است.

هک انجام شده از نوع حمالت دیفیس است. در حمالت 
دیفیس براســاس ورودى هاى نامنظم و بیش از اندازه 
دسترسى مدیران سایت به صفحه اصلى از بین مى رود 
و هکر مى تواند پوسته سایت را براى ساعتى تغییر دهد. 
همزمان با بازشدن سایت، ســرودى به زبان عربى نیز 

پخش مى شد.
سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى در اطالعیه اى 
این حمله هکرى و از دســترس خارج شدن سایت این 
سازمان را تأیید کرد و گفت: کارشناسان فنى این سازمان 
در لحظه به وجود آمدن این مشکل وارد عمل شده و هر 
دو سایت را از هک خارج کرده اند و هم اینک سایت ها در 

اختیار سازمان میراث فرهنگى قرار دارد.
سال گذشته نیز برخى از سایت هاى دولتى ایران توسط 
گروه هکرى با عنوان «داعس» (Da3s) دیفیس شده 
بود، «داعس» گروه هکرى است که خود را وابسته به 

آل سعود معرفى مى کرد.
گفتنــى اســت خبرگــزارى میــراث آریــا و پورتال 
ســازمان میراث فرهنگى تا ظهر دیروز از دســترس 
خارج بود اما تصویر پرچم ســیاه هــم در این صفحات

 دیده نمى شد. 

ماجراى اعدام هاى دهه 60

هک شدن 2 سایت ایران 
چه ارتباطى با داعش داشت؟

 رسیدگى به پرونده عضو سابق تیم هسته اى 
 غالمحسین اســماعیلى رئیس کل دادگسترى استان 
تهران،  در خصوص آخرین وضعیت پرونده عضو سابق 
تیم مذاکره کننده هســته اى، گفت: این پرونده هفته 

گذشــته از دیوان عالى به مرجع تجدید نظر برگشت و 
در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر است. اسماعیلى به 
محکومیت این فرد اشاره و تصریح کرد: از آنجا که این 

پرونده داراى محکومیت حبس اســت، دادگاه تکلیف 
دارد که وقت رسیدگى تعیین کند تا در جلسه رسیدگى به 

اعتراض متهم رسیدگى شود.

*معاون فرهنگى قوه قضائیه
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دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى اعالم کرد: همانطور که 
از پیش نیز مشخص شده بود ایرالین هاى ایرانى پروازهاى 

خود به مقصد نجف را از روز شنبه (دیروز) متوقف کردند. 
مقصود اســعدى ســامانى اظهار داشــت: شرکت هاى 
هواپیمایى ایرانــى از چند هفته قبل رســمًا اعالم کرده 
بودند که در صورت عدم تغییر شرایط اعمال شده از سوى 
فرودگاه نجف برنامه هاى خود را براى پرواز به سمت این 
فرودگاه متوقف خواهند کرد. وى افزود: هر چند احتمال آن 
وجود دارد که تعداد بسیار محدودى پرواز از سوى بعضى از 
ایرالین ها براى بازگرداندن تعدادى از مسافران شــان در 
نجف ادامه داشته باشد اما این پروازها به طور کلى متوقف 

شده است. اسعدى سامانى گفت: در صورتى که مسئوالن 
فرودگاه نجف نسبت به احقاق حقوق ایرالین هاى ایرانى و 
در نظر گرفتن شرایط آن نگاه مثبتى داشته باشند مى توان 
به از سرگیرى پروازها امیدوار بود  اما در غیر این صورت فعًال 
پروازهاى ایران به نجف متوقف هستند و این برنامه ها به 

سمت فرودگاه بغداد حرکت خواهند کرد. 
به گزارش ایسنا، فرودگاه نجف چند هفته قبل در اقدامى 
عجیب نسبت به افزایش نرخ عوارض و حقوق فرودگاهى 
ایرالین هــاى ایرانى اقدام کرد تا جایى که اعالم شــد با 
هزینه هاى فعلى دیگر امکان تداوم برنامه هاى پروازى به 

سمت نجف وجود ندارد.

رئیس پلیــس راهور ناجــا آخرین وضعیــت طرح اخذ 
گواهینامه رانندگى بــدون دریافت مدرك پایان خدمت 

را تشریح کرد.
ســردار تقى مهرى گفت: افرادى که بخواهند اقدام به 
دریافت گواهینامه رانندگى کنند در صورتى که در حال 
تحصیل در هــر رده تحصیلى باشــند، مى توانند بدون 

مشکل اقدام کرده و گواهینامه خود را دریافت کنند. 
رئیس پلیس راهور ناجا با تأکید بــر اینکه تاکنون براى 
دریافت گواهینامه افراد در حال تحصیل با مشکل مواجه 
نبوده ایم اظهار داشت: تمام افراد در حال تحصیل، نیازى 
به در اختیار داشتن برگه پایان خدمت براى اخذ گواهینامه 

ندارند و تاکنون در این رابطه مشکلى مطرح نبوده است. 
سردارمهرى ادامه داد: افرادى که در حال تحصیل نبوده 
و به ســربازى نرفته باشند فعًال مشــمول حال گرفتن 

گواهینامه رانندگى نمى شوند. 
وى خاطرنشان کرد: موضوع سربازى از مسائل ستاد کل 
نیروهاى مسلح است و هر زمان که ستاد به ما قانون را 
ابالغ کند، بدون پایان خدمت،  گواهینامه صادر خواهیم 
کرد.  رئیــس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: ســتاد کل 
نیروهاى مسلح در حال هماهنگى با نمایندگان مجلس 
اســت تا مقدمات دریافت گواهینامه رانندگى بدون اخذ 

مدرك پایان خدمت فراهم شود.

آخرین وضعیت 
طرح اخذ گواهینامه رانندگى 

پروازهاى ایران به نجف 
متوقف شد

هجوم به شمال!
بنا به گفته مدیـرکل میراث فرهنگى و گردشـگرى 
استان مازندران بیش از سه میلیون و 800 هزار مسافر 
در تعطیـالت عید فطـر به این اسـتان وارد شـده اند؛ 
آمارى که البته به گفته دالور بزرگ نیا، تنها در فاصله 
روزهاى چهـارم تا هفتم تیرماه ثبت شـده و روزهاى 

هشتم و نهم تیر در آن درنظر گرفته نشده است.

انجام  عمل بسیار پیچیده قلب
متخصصان جراحى قلب در دانشـگاه علوم پزشـکى 
شـهید بهشـتى موفق شـدند با تکنیک هـاى نوین، 
جراحى پیچیـده قلب را بـر روى یک کودك شـش 
ماهه اهوازى با موفقیت به انجام برسانند. دکتر رامین 
بقایى سرپرسـت این تیم جراحى گفت: کشـور ما از 
لحاظ علمى در این نوع جراحى از تکنیک هاى خوبى 
برخوردار است و مطابق استانداردهاى بین المللى در 

حال پیشرفت است.

اختالف آمار 300 هزار نفرى 
رئیس انجمن دفاع از حقوق معلوالن گفت: متأسفانه 
امسال در سرشـمارى جدیدى که انجام شد از مرکز 
آمار ایران گالیه مند هسـتیم چرا که آمار معلوالن را 
دقیق احصا نکرده است و در این زمینه 300هزار نفر 
اختالف آمار وجود دارد. على محمودنژاد ادامه داد: اگر 
آمارگیرى به درسـتى انجام شده بود نباید میان تعداد 
معلوالنى که در سازمان بهزیسـتى ثبت است و آمار 
جدیدى که سـازمان آمار اعالم کـرده 300هزار نفر 

اختالف آمار وجود داشته باشد.

مهاجرت 
دانش آموزان تیزهوش 

رضوان حکیـم زاده معـاون آموزش ابتدایـى وزارت 
آموزش و پرورش مى گوید: بسیارى از دانش آموزان 
تیزهوشى که غربال شـده و به مدارس استعدادهاى 
درخشان مى روند کشور را ترك مى کنند و اگر آمارى 
در این رابطه بگیریـم، وضعیت هیچ کشـورى مانند 
ما نیست و از یک کالس ممکن اسـت 12 تا 13 نفر 

کشور را ترك کنند.

روستایى در مسیر جهانى
مراحل ثبـت جهانى پرونـده روسـتاى «کلپورگان» 
به عنوان روستاى جهانى «سـفال» آغاز شده است. 
کلپورگان روسـتایى از توابع شهرسـتان سـراوان در 
سیستان و بلوچستان است. موزه زنده سفال کلپورگان 
تنها موزه زنده سـفال در جهان است که قدمت آن به 
هفت هزار سال پیش بر مى گردد. آنچه توجه جهانیان 
را به سفال کلپورگان جلب کرده، ساخت سفال بدون 
استفاده از چرخ سفالگرى با روش هاى سنتى ابتدایى 

و توسط زنان بلوچ است.

گرد و خاك عراق، وارد شد
مرکز ملـى پایش گرد و خـاك اداره کل هواشناسـى 
خوزستان با صدور اطالعیه اى نسـبت به بروز پدیده 
گرد و خاك در استان با ورود توده گرد و خاك از کشور 
عراق هشدار دارد. در این اطالعیه آمده است: تصاویر 
ماهواره اى هواشناسى نشـاندهنده تشکیل توده گرد 
و خاك در کشـور عراق و حرکت آن به سمت استان 

خوزستان از اوایل وقت روز شنبه(دیروز) است.

افغان ها آب را بسته اند
حبیب ا... دهمرده  نماینده مردم زابل در مجلس اظهار 
داشت: بخشى از مشکل آب استان مربوط به خارج از 
کشور و رودخانه هیرمند است که منشأ آن افغانستان 
است.  اکنون مشـکل ما این اسـت که افاغنه پیوسته 
روى رودخانـه هیرمند سـد و بنـد ایجاد مـى کنند و 
آبى که وارد سیستان مى شـد روز به روز کم مى شود 
به طورى که در طول سـال نهایتًا سـه مـاه رودخانه 
هیرمند جارى اسـت و 75 درصد سـال بـه طور کلى 

خشک است.

چرك نویس

سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تاکنون کاشت 
و برداشت علف، گل و مارى جوانا در سطح وسیع در کشور 
وجود نداشته اســت اما مى توان در فضاى خانه در یک 

گلدان یا باغچه این مواد را پرورش داد.
پرویز افشــار در گفتگو با میزان اظهار داشت: گزارشى 
مبنى بر کاشت و برداشت گل یا علف در سطح وسیعى در 
کشور ارائه نشده است و تمام مراتع به طور دقیق کنترل 
مى شود. بر این اساس ارتباطات دو سویه و گسترده اى با 
دهیارى ها و بخشدارى هاى سراســر کشور برقرار شده 
است تا بهیارى ها با تسلط بر فعالیت هاى روزمره مردم آن 

منطقه و ارائه آموزش، شرایط را کنترل کنند.
وى افزود: برنامه ریزى هاى الزم جهت کنترل و اطالع 
از نوع محصول پرورشــى در مزارع انجام شــده است و 
براساس اطالعات موجود در حال حاضر هیچگونه کاشت 
و برداشت گل، علف و مارى جوانا در سطح وسیع در مزارع 

وجود ندارد.
سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: 

کاشت مواد مخدر در ســطح کوچک امکانپذیر است و 
متأســفانه در یک گلدان یا باغچه کوچــک در خانه نیز 
مى توان گل، علف یا حشیش را پرورش داد و مواد مصرفى 
فرد را در مقیاس کوچک تولید کرد. این در حالى است که 
این امر جنبه فروش ندارد و تنها براى استفاده شخصى 

صورت مى گیرد.
وى عنوان کرد: تخم گیاه مارى جوانا، گل و علف قابلیت 
پرورش در یک گلدان را دارد و با ایجاد شرایط و نور مناسب 
مى توان مواد مصرفى را در خانه بــه دور از دغدغه هاى 
تهیه، پرورش داد. با این حال تأکید مى شود که پرورش 
این مواد در خانه کار آسانى نیست و نیاز به تجربه و شرایط 

خاص دارد.
افشار در ادامه یادآور شــد: برخى از سوداگران از طریق 
فضاى مجازى به تبلیغ تخم گیاه مــارى جوانا و نحوه 
کاشت، افزایش محصول، نوردهى و رسیدگى و آبیارى 
آن مى پردازند و با تبلیغات اغواکننده مواد اعتیادآور را مفید 
جلوه مى دهند و با مخفى کردن ضرر استعمال این مواد 

به جذب مشترى و تشویق مردم به مصرف مى پردازند.
وى درخصوص تبلیغــات قارچگونه مصرف مارى جوانا 
در فضاى مجازى گفــت: تبلیغات فضــاى مجازى در 
راستاى معرفى گیاه مارى جوانا کذب و دروغ است و تأکید 
مى شود که این گیاه، گل و مشتقات آن درصد اعتیادآور 
باالیى دارند و منجر به تخریب مغز مى شوند و نمى توان 

این امر را انکار کرد.
سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: گیاه مارى جوانا 
مشکالت روحى و روانى بسیارى را در فرد ایجاد مى کند 
در حالى که مى تواند وابستگى جســمى زیادى را ایجاد 
نکند بنابراین به مردم توصیه مى شود در مقابل تبلیغات 
اغواکننده هوشیارانه برخورد کنند و به هیچ عنوان تحت 

تأثیر آن قرار نگیرند.
وى افزود: در راستاى مبارزه با کاشت و برداشت علف و 
گل در منازل به خانواده ها توصیه مى شود که در صورت 
مواجهه با یک گیــاه عجیب و غریــب در گلخانه ها یا 

باغچه هاى خانه خود آگاهانه رفتار کند .

مدیرکل دفتر آلودگى هاى دریایى محیط زیست با بیان 
اینکه پایش مستمر سواحل در هفت استان کشور صورت 
مى پذیرد، گفت: عملیات پایش و پرچم گذارى در سواحل 
استان هاى شمالى و جنوبى انجام مى  شود که این مهم 

در سواحل شمالى آغاز شده است.
ضیاءالدین الماســى دربــاره وضعیــت پرچم گذارى 
شــناگاه هاى کشــور اظهار داشــت: پایش مســتمر
شناگاه هاى کشور در شهرهاى شمالى و جنوبى به طور 
مستمر ادامه دارد و شناگاه هاى داراى آلودگى میکروبى 
پرچم زرد رنگ و شناگاه هاى سالم و قابل استفاده براى 

گردشگران پرچم آبى رنگ دریافت مى کنند.
الماســى تأکید کرد: عملیات پرچم گذارى در ســواحل 

شــهرهاى مازندران، گیــالن و گلســتان در روزهاى 
گذشته انجام شده و مســافران و گردشگران نسبت به 
آن توجیه شده اند. تمامى مردم و گردشگران باید به این 
مهم توجه داشته  باشــند که پرچم زرد رنگ نصب شده 
در سواحل استان هاى شمالى نشانه آلودگى میکروبى 
شناگاه و پرچم آبى رنگ نشاندهنده سالم بودن شناگاه 
است؛ بنابراین به هیچ عنوان در شناگاه هاى آلوده به بار 

میکروبى شنا نکنند.
مدیرکل دفتر آلودگى هاى دریایى محیط زیست درباره 
رسیدگى به شــناگاه هاى جنوبى کشور نیز توضیح داد: 
پایش شناگاه هاى استان هاى جنوبى همانند سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان انجام مى  شود 

و عملیات پ رچم گذارى براى آنها نیز مدنظر خواهد بود.
وى با بیان اینکه تمام برنامه هاى شمال کشور در جنوب 
نیز اجرا خواهد شد، گفت: نگرانى ما نسبت به شناگاه هاى 
جنوبى کمتر از شمال کشور است چرا که به دلیل شورى 
باالى آب دریا و دکاى آن توان خود پاالیى دریاى جنوب 
بیشتر است و به همین دلیل نگرانى از افزایش بار آلودگى 

میکروبى کمتر است.
مدیــرکل دفتر آلودگى هــاى دریایى محیط زیســت 
تصریح کــرد: با اینکــه نگرانى ما در ســواحل جنوبى 
نسبت به سواحل شــمالى کمتر است اما عملیات پایش 
و پرچم گــذارى را در این مناطق کشــور هــم اجرایى 

خواهیم کرد.

برغم مصوبه 185 روزه دوره آموزشى در هر سال، مدارس 
در سال تحصیلى جدید تنها 174 روز فعال هستند.

به گزارش ایسنا، طبق مصوبه شورایعالى آموزش و پرورش 
از اول مهرماه تا شــهریور ســال بعد یکسال تحصیلى 
محسوب مى شود  و دوره آموزش رسمى و امتحانات آن 
در هرسال تحصیلى از اول مهرماه تا پایان خرداد سال بعد 
خواهد بود. بر اساس قانون دانش آموزان باید 37 هفته به 
مدت 185 روز به مدرسه بروند اما مرورى بر تقویم ملى 
کشــور حکایت از این دارد که بازه زمانى تحصیل دانش 
آموزان معموًال کمتر از این عدد اســت بــه نحوى که با 
احتساب تعطیالت رسمى، دانش آموزان در سال تحصیلى 
جدید تنها 174 روز به مدرســه مى روند ضمن اینکه در 
سال هاى گذشته به علت تعطیالت پیش بینى نشده ناشى 

از آلودگى هوا، یخبندان و... این عدد قطعاً کمتر هم بود.
آموزش رسمى براى دانش آموزان در سه ماهه تابستان 
و 13 روز نوروز، تعطیل اســت. دانش آموزان در ســال 
تحصیلى 97- 96  و در بازه زمانــى ابتداى مهر تا پایان 
خرداد ماه،  72 پنج شنبه و جمعه پیش رو دارند و روزهاى  8 
و 9 مهر، 18 و 28 آبان، 15 آذر، 22 بهمن،  یکم و 29 اسفند 
و در سال 97 نیز  11 اردیبهشــت ، 14 و 15 و 24 خرداد 

تعطیل رسمى هستند.
با احتســاب روزهاى تعطیل، مجموع تعطیالت رسمى 
مدارس در سال تحصیلى آینده به 174 روز مى رسد. این 
در حالى است که مدارس ابتدایى تقریبًا پایان اردیبهشت 
ماه تعطیل مى شوند و امتحانات دانش آموزان متوسطه 
نیز معموًال کمتر از 25 روز به طول مــى انجامد و عمًال 
دانش آموزان فارغ از روزهاى برگــزارى امتحان، همه 
روزهاى خرداد ســرکالس درس نخواهند بود. از سوى 
دیگر همه ســاله در فصول سرد ســال به علت افزایش 
غلظت آالینده هــا و وارونگى هوا و بعضًا شــدت بارش 
برف و لغزندگى معابر  مدارس در روزهایى تعطیل اعالم 

مى شوند. 
در کنار گالیه همیشــگى معلمان و اولیا به حجم باالى 
کتب درسى و در مقابل تأکید مسئوالن آموزش و پرورش 
به تنظیم محتواى آموزشى بر حســب تقویم آموزشى و 
جدول برنامه درســى، هنوز  هم ســئواالت بسیارى بى 

پاسخ مانده اند.
مهدى نوید ادهم دبیرکل شــورایعالى آموزش و پرورش 
به بخشى از این سئواالت پاسخ داده و مى گوید: فعالیت 
رسمى مدارس با در نظر گرفتن امتحانات 185 ساعت و 

به عبارتى 37 هفته است و شامل همه مدارس مى شود. 
خردادماه فصل امتحانات است اما جزو ساعات آموزشى 

محسوب مى شود.
وى درباره جبران عقب افتادگى دروس در پى تعطیالت 
مدارس در طول سال تحصیلى مى گوید: ما براى حل این 
مشــکل الیحه اى را در دولت تنظیم و به مجلس ارسال 
کردیم.  از مجلس خواستیم تا محدودیت زمانى مربوط به 
آغاز و پایان ســال تحصیلى که از سوى مجلس در سال 
76 گذاشته شده و از اول مهر شــروع مى شود و تا پایان 
اردیبهشــت ادامه دارد را برداردکه مجلس با تغییر این 

قانون موافقت نکرد.
دبیرکل شــورایعالى آموزش و پرورش با بیان اینکه در 
نتیجه باید در چارچوب همین قانون حرکت کنیم اظهار 
مى کند: نمى توانیم در شهریور، سال تحصیلى را شروع 
کنیم و یا بعد از اردیبهشــت کالس درس بگذاریم زیرا 

خرداد فصل امتحانات است. بنابراین معلمان و مدارس 
باید با برنامه ریزى هایى که انجام مى دهند سرفصل هاى 
مشخص شده را به موقع تدریس کنند و اجازه ندهند دانش 

آموزان عقب بیافتند.
نوید ادهم مى افزاید: با توجه به آلودگى هوا در فصول سرد 
سال، سال گذشته الیحه اى براى جابه جایى تعطیالت 
مدارس داشتیم که آن هم هنوز در دست بررسى است و 
به نتیجه مشخصى نرسیده است اما مى تواند کمک کننده 
باشد و بخشى از مشکالت ناشى از تعطیالت پیش بینى 

نشده مدارس را به خصوص در زمستان حل کند.
این در حالى است که نمایندگان مجلس دو هفته گذشته 
به رد الیحه بازگشــایى مدارس رأى دادند. میرحمایت 
میرزاده در این باره مى گوید: این الیحه با حضور معاونین 
وزیر آموزش و پرورش مورد بررسى قرار گرفت و آنچه در 
این الیحه مدنظر قرار گرفته بود در این راستا بوده است که 

در سراسر کشور اول مهر زمان بازگشایى مدارس نباشد و 
با توجه به شرایط منطقه اى آغاز سال تحصیلى انجام شود. 
نهایتاً برداشت اعضاى کمیسیون در این بود که این مسئله 
کار کارشناســى قوى نیاز دارد لذا با رأى اکثریت، الیحه 
مذکور رد شد. بنابراین کمیسیون آموزش گزارش مربوطه 
را در اختیار هیئت رئیسه مى گذارد و تصمیم با هیئت رئیسه 

مجلس است که آیا در صحن علنى مطرح شود یا خیر.
وزارت آموزش و پرورش در حالى مصوبه شورایعالى خود را 
درباره ساعات دوره آموزشى رعایت نمى کند که همچنان 
بر تنظیم محتواى کتب درسى بر اساس تقویم آموزشى و 
زمان حضور دانش آموزان در کالس  درس تأکید دارد و 
خود گرفتار تناقضى شده که افت آموزش و کاهش کیفیت 
یادگیرى دانش آموزان از بزرگ  ترین تبعات آن اســت و 
در نهایت دود ناشــى از این اقدام به چشم دانش آموزان 

خواهد رفت.

پارادوکس تعطیالت مدارس و تقویم آموزشى کشور

درس و مدرسه، کًال تعطیل!

وزیر بهداشت با ابراز اینکه برخى افراد به طب سنتى هیچ 
اعتقادى ندارند و طرفدار طب مدرن هستند، افزود: در مقابل 
آنها، افرادى هستند که به طب مدرن هیچ اعتقادى ندارند 
و به نظر من هر دو گروه به بیراهه مى روند چراکه اگر فردى 
نیاز به کشیدن یا پر کردن دندان یا اعمال جراحى دارد، با 

طب سنتى نمى توان شاهد درمان و بهبودى وى بود.
سید حسن قاضى زاده هاشمى در عین حال تصریح کرد: 
مردم از طب سنتى و محلى، نتیجه گرفتند و مخالفت با آن، 
مخالفت با اعتقاد و باورهاى آنهاست. ما باید به سرزمین 
چهارفصل ایران، افتخار کنیم چرا که به دلیل این شرایط 
اقلیمى، هشــت هزار گونه گیاهى در ایران، قابل کشت و 
برداشت است و در کشــورهاى عربى در مقایسه با ایران، 
یک هزارم گونه هاى گیاهى کشورمان، قابل کشت نیست.

وزیر بهداشت عنوان کرد: یکهزار و 200 نوع از هشت هزار 
گونه گیاهى قابل کشت و برداشت در ایران، خواص دارویى 
دارند و حدود 600 نوع گیاه دارویى در نطنز قابل کشت و 
برداشت اســت چرا که در این منطقه، همزمان شاهد سه 

فصل از سال هستیم.

هاشــمى نطنز را یکى از مناطق بسیار زیبا و از نگین هاى 
استان اصفهان دانست و گفت: نطنز سابقه تاریخى بسیار 
طوالنى دارد و تاریخ آن به دوره ساســانیان بازمى گردد و 
به تازگى آثارى از صنعت و ذوب فلزات از شش هزار سال 

پیش هم در این منطقه کشف شده است.
وى افزود: این منطقه یکى از زیستگاه هاى بى نظیر بشر 
بوده و 400 قنات در این منطقه وجود داشــته اســت که 
بخشى از تمدن ایران را تشکیل مى داده است اما متأسفانه 
شاهد مهاجرت مردم نطنز و بادرود به شهرهاى آلوده مانند 

تهران هستیم.
وزیر بهداشــت با اشــاره به لزوم راه اندازى رشــته هاى 
بین رشته اى در حوزه طب سنتى در کشور، گفت: در حال 
حاضر، یک متخصص طب سنتى باید ابتدا پزشک باشد و 
سپس یک دوره تحصیلى سه ساله را بگذراند تا متخصص 
این رشته شود که این دوره طوالنى است. هاشمى گفت: 
براى احیاى طب سنتى الزم اســت که دوره هاى دو، سه 
و چهار  ساله آموزشــى را براى عطارى ها برگزار و آنها را 

توانمند کنیم.

وزیر بهداشت خبر داد:

تبلیغ فروش تخم گیاه مارى جوانا در فضاى مجازى

تولید مواد مخدر در خانه!

عطارها دوره آموزشى مى گذرانند
ورود پرچم هاى آبى و زرد به شناگاه هاى 7 استان 

در حالى که نشــریه «ایندیپندنت» به نقل از 
یک وبسایت هواشناسى اعالم کرد روز جمعه 
شهر اهواز رکورد باالترین دماى ثبت شده در 
ایران، آسیا و حتى کره زمین را شکست، محمد 
اصغرى  کارشناس هواشناســى ایران اظهار 
داشت: باالترین دماى ثبت شده در دنیا مربوط 
بــه العزیزیه لیبى با دمــاى 57/8درجه باالى 

صفر است.
این وبسایت هواشناسى همچنین اعالم کرد: 
دماى هوا در ســاعت 4و51دقیقه و همچنین 
5 عصر روز جمعه به وقت محلى حتى از دماى 
53/7 درجه فراتــر رفته و بــه 129/2 درجه 
فارنهایت رسید که حدود 54 درجه سانتیگراد 
است. در صورتى که رقم 129/2 درجه فارنهایت 
دقیق  باشــد باالترین دمایى است که در عصر 

مدرن بر روى زمین به ثبت رسیده است.
رکورد گرم ترین روز کشور مربوط به روز 24 تیر 
سال 46 بود اما در هفته گذشته رکورد گرما در 

خوزستان و شهر اهواز شکسته شد. 
«پى ان کاپیســیان» کارشــناس هواشناسى 
در آژانس شــاخص هاى هواشناسى فرانسه با 
نام «متئوفرانس» با انتشــار پستى در تویییتر 
اعالم کرد: دماى شــهر اهواز عصر روز جمعه 
به 53/7درجه ســانتیگراد رســید که این رقم 
باالترین درجه دمایى اســت که در طول ماه 

ژوئن در آسیا به دست آمده است.
اما محمد اصغرى ادامه داد: بسیارى به سازمان 
هواشناسى اعتراض دارند که دماسنج ما در سایه 
قرار گرفته و در ارتفاع اســت. اما این موضوع 
استاندارد جهانى است و روش اندازه گیرى دما 

به این صورت است. 
کارشناس ســازمان هواشناســى تأکید کرد: 
برخى از شهروندان خوزســتانى مدعى شدند 
دماى هوا در این شهر به 69 درجه هم رسیده 
است و هواشناسى فقط دماى در سایه را اعالم 
مى کند، اما ما براســاس اســتاندارد جهانى و 
تعامالت بیــن المللى دمــا را انــدازه گیرى 

مى کنیم. 
به گفته اصغرى اگر قرار بر اندازه گیرى دما روى 
زمین و آفتاب بود در کویر شهداد در کرمان دما 

به 70/7درجه مى رسد.

دماى اهواز واقعاً 
چند درجه بود؟ 
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آیت ا... مظاهرى 
از بیمارستان مرخص شد

رئیس حوزه علمیـه اصفهان پس از بهبـود وضعیت 
جسمانى از بیمارستان مرخص شد.

حسن مظاهرى، فرزند آیت ا... مظاهرى درباره آخرین 
وضعیت جسـمى آیت ا... حسـین مظاهرى از مراجع 
تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان اظهار داشت: خدا 
را شکر، حال عمومى ایشان خوب است و به تشخیص 

پزشک معالج از بیمارستان مرخص شدند.
فرزنـد رئیـس حـوزه علمیـه اصفهـان بیـان کـرد:
 آیت ا... مظاهرى اکنون در اصفهان دوران نقاهت را 
طى مى کنند و  با دعاى مردم به زودى به سراغ درس 

و منبر مى روند.

آغازخدمت رسانى به 
مسافران تابستانى

همزمـان بـا شـروع سـفرهاى تابسـتانى، فعالیـت
 دستگاه هاى خدمت رسان آغاز شد.

معاون اداره راهـدارى و حمل و نقل جاده اى اسـتان 
گفت: پنج هزار و 350 ناوگان عمومى شامل اتوبوس، 
مینى بوس و سـوارى به مسـافران تابستانى خدمات 

مى دهند.
خضـرى افزود:سـامانه تلفنـى 141هم پاسـخگوى 
سـئواالت هموطنان در مـورد وضع راه هاى کشـور 

است.
سرگرد ابوالحسن پور، کارشناس پلیس راهور استان 
هم با بیان اینکه خسـتگى، خواب آلودگـى و رعایت 
نکردن سـرعت مجاز علت وقـوع بیشـتر تصادفات 
اسـت،افزود:از مسـافران تقاضا داریم پـس از هر دو 
ساعت رانندگى، 15 دقیقه اسـتراحت کنند تا سفرى 

ایمن و بى خطر را تجربه کنند.

صداى کنسرت ارکستر ملى را 
در چهلستون بشنوید

کنسـرت ارکسـتر ملى ایـران بـه رهبـرى فریدون 
شـهبازیان و بـا خوانندگـى علـى اصغر شـاهزیدى 
11 تیـر ماه(امـروز) در عمـارت چهلسـتون برگـزار 

مى شود.
در این اجرا تصنیف هایى چون «سـروش آسمانى»، 
«کاخ بلنـد»، «جام مدهوشـى» و «سـرو دلجوى» 
سـاخته هنرمندان فریدون شهبازیان، على تجویدى 
و حسین دهلوى به همراه تصنیف هایى از آلبوم هاى 
«چـرخ گـردون» و «سـروش آسـمانى» و قطعاتى 
چـون «به یـاد صبـا»، «سـرود گل»، «سـبکبال»، 
پرلود «گریز» و پرلود «جام تهى» و شوشـترى براى 
ویلون و ارکسـتر، با تکنوازى علیرضا خلج اسماعیلى 

اجرا مى شود.
على اصغر شـاهزیدى خواننـده این اجراى ارکسـتر 
ملـى ایـران، مـدرس آواز و ردیـف دان، متولـد 
سـال 1327 در اصفهان است. شـاهزیدى عالوه بر 
تسـلطى که به آواز ایرانى دارد به نواختن نى آشنایى 

بسیار دارد.  
عالقه مندان براى شرکت در این کنسرت مى توانند 

ساعت 21 به عمارت چهلستون مراجعه کنند. 

اختصاص 11 میلیارد تومان 
اعتبارات تملک دارایى به گلپایگان

فرماندار گلپایگان اعتبارتملک دارایى سرمایه اى این 
شهرستان در سال جارى را 11 میلیارد و 800 میلیون 

تومان اعالم کرد.
حسین فراست اظهارداشت: این میزان اعتبار نسبت 

به سال گذشته 18 در صد افزایش دارد.
وى افزود: در سـال جـارى  از محل اعتبـارات قانون 
استفاده متوازن از امکانات کشور بالغ بر سه میلیارد و 
500 میلیون تومان مصوب شده اسـت که نسبت به 

سال قبل 30 درصد کاهش دارد.
فرمانـدار گلپایـگان بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبـارات 
تملـک دارایـى  و سـرمایه اى شهرسـتان بـراى
40 دسـتگاه اجرایى در قالـب  پـروژه در بخش هاى 
مختلف اقتصـادى، اجتماعـى، عمرانـى و فرهنگى 
تعریف شده است، افزود: رویکرد توزیع اعتبار بر اساس 

اولویت تکمیل پروژه هاى نیمه تمام است.

معــاون حقوقــى و ثبتــى اداره کل اوقــاف و امــور 
خیریــه اســتان اصفهان گفــت: براســاس قوانین و
دســتور العمل هاى اجرایى تبصره 6 قانون الحاق، دو 
تبصره به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضى
 موقوفات بیش از 98 هکتار از اراضى ملى مورد اختالف 
با اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان رفع و به بقاع 

متبرکه استان اصفهان واگذار شد.
حجت االســالم و المســلمین محمود نصر اصفهانى 
اظهار داشــت: در همین راســتا 43 بقعه متبرکه استان 
در شهرســتان هاى بن رود، کوهپایه، برخــوار، نطنز، 
اردســتان، نایین، خوانســار، گلپایگان، فریدن، سمیرم 

و شــهرضا در جوار زمین هاى اراضى ملى قــرار دارند 
که با طرح مسئله و بررســى مواد قانونى موجود و با اخذ 
مجوزهاى الزم تمام این اماکــن متبرکه تعیین تکلیف 

شدند.
وى  در ادامه افزود: پس از بحث و بررسى هاى کارشناسى 
به عمل آمده 981 هزار و 455 متــر مربع از زمین هاى
اراضــى ملــى کــه در جــوار بقــاع متبرکه اســتان
بودنــد جهــت توســعه و عمــران بقــاع متبرکــه

بــه ایــن اماکــن واگــذار شــدند کــه ارزش ایــن 
زمین هاى واگذار شده نیز بیش از صد میلیارد ریال برآورد 

شده است.

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: رایزنى هاى الزم 
براى اجراى طرح جامع گردشگرى غرب استان اصفهان 
صورت گرفته و در حال شناسایى فرصت هاى این طرح 

هستیم که امیدواریم تا سال آینده اجرایى شود.
محسن یارمحمدیان اظهارداشــت: اجراى طرح جامع 
گردشــگرى غرب اســتان اصفهان ممکن اســت با 
چالش هایى روبه رو شــود و زمانبر باشد ولى در مجموع 
کار مشکلى نیست؛ این طرح شــامل هفت شهرستان  
فریدن، فریدونشهر، بویین میاندشت، چادگان، تیران و 
کرون، خوانسار و گلپایگان است.وى افزود: فاز نخست 

این طرح ابتدا در شهرســتان هاى فریدن، فریدونشهر، 
بویین میاندشت و چادگان اجرا مى شود.

یارمحمدیان ادامه داد: جذب سرمایه گذاران و سهولت در 
سرمایه گذارى گردشگرى از جمله ویژگى هاى این طرح 
اســت و اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان حامى 
سرمایه گذاران گردشگر در شهرستان هاى غرب استان 
اصفهان خواهد بود. وى خاطرنشان کرد: امکان سنجى 
گردشگرى نیز از دیگر پارامترهایى است که در این طرح 
اعمال شده است تا سرمایه گذاران به صورت تضمین شده 
اقدام به ایجاد امکانات گردشگرى در شهرستان هاى غرب 

استان اصفهان کنند.

اختصاص 98 هکتارزمین 
به توسعه امامزادگان 

اجراى طرح گردشگرى 
غرب استان تا سال آینده

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: شش میلیون و 
500 هزار متــر از اراضى بیت المــال در اصفهان رفع تصرف

شد.
احمد خسروى وفا با اشــاره به اینکه مبارزه با فساد به صورت 
مستمر در دستور کار قوه قضائیه اســت، اظهار داشت: هرچند 
بى مهرى هایى نســبت به دســتگاه قضائى و از لحاظ کمبود 
نیروى انسانى وجود دارد اما این موضوع هم باعث نشده است تا 

در روند ایفاى وظیفه ما خللى ایجاد شود.
وى افــزود: با وجــودى که بســیارى از کشــورهاى غربى 
دم از امنیت مى زنند اما به لطف خدا کشــور ما در امنیت کامل 

به سر مى برد.        
 رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در ادامه خاطر نشان کرد: 

در سال گذشته در استان اصفهان، 656 هزار رأى صادر شد که 
به دلیل پشتکار خدمتگزاران مردم در این قوه، اصفهان توانست 

رتبه نخست را در بهره ورى، کسب کند.
خســروى وفا با بیان اینکه در زندان هاى ما آموزش در دستور 
کار قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر دو هزار و 400 نفر از 
زندانیان استان اصفهان از یک تا 20 جزء قرآن را حفظ کرده اند.

رئیــس کل دادگســترى اســتان اصفهــان بــه پــس 
گرفتن شــش میلیــون و 500 هــزار مترمربعــى از اراضى 
بیت المــال در اســتان اصفهــان کــه تصرف شــده بود، 
اشاره کرد و اظهار داشت: سعى ما در کوتاه کردن فرآیند دادرسى 
است که محقق شده  و پرونده هاى مســن و مهم هم مختوم

شده است.

ثبت نام بــراى بهره منــدى واحدهاى 
مختلف صنعتى از تسهیالت مالى طرح 
رونق تولید در ســامانه بهین یاب از سر 

گرفته شد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهــان گفــت: واحدهــاى 
صنعتى، کشــاورزى، معادن، اصناف و 
خدمات که سال گذشــته موفق به ثبت 
نام براى تســهیالت طرح رونق تولید در 
سامانه بهین یاب نشــدند براى ثبت نام 
به پایگاه اینترنتى این ســامانه به نشانى 

behinyab.ir مراجعه کنند.
اسرافیل احمدیه با اشاره به اینکه بررسى 
ثبت نام ها و پرونده هــاى آن در داخل 
اســتان انجام مى شــود، اظهار داشت: 
این تسهیالت در ســه بخش سرمایه در 
گــردش، طرح هاى با پیشــرفت باالى 
60درصد و نوسازى و ارتقاى ماشین آالت 

پرداخت مى شود.
به گفته وى این تسهیالت فرصت خوبى 
براى تکمیل هزار و 50 واحد با پیشرفت 
باالى 60 درصد در استان اصفهان است.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان همچنین گفت: پارسال  
در مجموع بیش از 25 هزار میلیارد ریال 
تســهیالت بانکى به هزار و 200 واحد 
تولیدى صنعتى و کشــاورزى استان در 

قالب طرح رونق تولید و همچنین مستقیم 
از سوى بانک ها پرداخت شد.

وى ادامه داد: این تسهیالت شامل هشت 
هزار و 300 میلیارد ریال براى واحدهاى 
تولیدى با تعداد کارگر کمتر از صد نفر، 9 
هزار و 500میلیارد ریال براى واحدهاى 
با تعداد کارگران باالى صد نفر، هشــت 
هزار میلیارد ریال به طور مستقیم از سوى
 بانک ها به واحدهاى تولیدى بوده است.

احمدیه تعداد واحدهاى تولیدى و صنعتى 
در اســتان اصفهان را در حــدود 9 هزار 
و 150واحــد اعالم کرد وگفت:از ســال 
گذشته تاکنون در حدود 400 واحد به آمار 
استان اضافه شده و از طرفى تعدادى واحد 
به دلیل راکد بودن و پیشــرفت نکردن با 
وجود اخذ جواز تأسیس از فهرست حذف 
شدند.رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان اظهار داشت: در مجموع 
300هزار میلیارد ریال اعتبار امسال  براى 
پرداخت این تسهیالت در کشور در نظر 

گرفته شده است.
احمدیه خاطرنشان کرد: این تسهیالت 
در بخش سرمایه در گردش براى ده هزار 
واحد، در بخش طرح هاى با پیشــرفت 
باالى 60 درصد براى شش هزار واحد و 
در بخش نوسازى ماشین آالت براى پنج 

هزار واحد  پرداخت خواهد شد.

اســتان اصفهان از دیرباز پیشتاز بخش صنعت، معدن و 
کشاورزي در کشور ایران بوده و به لحاظ شرایط خاص 
جغرافیایی، همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته 

است.
در میان بخش هاى اقتصــادى، بخش صنعت، معدن و 
تجارت موفق به جذب 5/5میلیارد دالر سرمایه خارجى 
در دوره پسابرجام شده اســت که این میزان برابر با 42 
درصد از کل سرمایه هاى جذب شده در تمام بخش هاى 

اقتصاد بوده است.
اتفاق مهمى که در بستر جذب سرمایه هاى خارجى افتاد 
و دریچه جدیدى از ورود سرمایه را به کشور باز کرد، ورود 
به بخش هاى گسترده از اقتصاد بود و همچون گذشته به 
مواد اولیه  محدود نشده و کاالهاى مصرفى و محصوالت 

با مشابه داخلى را هم شامل شده است.

سهم صنعت از جذب سرمایه خارجى
بعد از اجرایى شدن برجام، 13 میلیارد دالر سرمایه گذارى 
خارجى در داخل کشور انجام شد که در قالب 165 طرح به 

تصویب سازمان سرمایه گذارى خارجى رسید.
سهم صنعت، معدن و تجارت از این میزان سرمایه جذب 
شــده، پنج میلیارد و 500 میلیون دالر بــود که در قالب

83 طرح تعریف شد و بر همین اساس 42 درصد از مجموع 
کل سرمایه گذارى خارجى را به خود اختصاص داد.

از میزان 83 طرح تصویب شده در این بخش، 40 طرح 
به ارزش یک میلیــارد و 800 میلیــون دالر به مرحله 
بهره بردارى رسید و 43 طرح دیگر در حال عبور از مراحل 
اجرایى اســت که حجم ســرمایه گذارى آن به ارزش

 سه میلیارد و 700 میلیون دالر است.
تنها کشورهایى که در حال حاضر اقدام به سرمایه  گذارى 
در بخش صنعــت، معدن و تجــارت کرده اند به ترتیب 

اسپانیا، آلمان و چین هستند.

جایگاه اصفهان در جذب ســرمایه  هاى 
خارجى

استان اصفهان در ســال هاى اخیر به دلیل کمبود منابع 
آبى و تهدید برخى جاذبه هاى گردشــگرى، صنعتى و 
تجارى این استان، توسعه بخش هاى دیگر که در شرایط 
کمبود منابع آبى نیز مزیت ساز هستند، مورد توجه ویژه 

قرار گرفته است.
 با توجه به منابع طبیعى و خــدادادى فراوانى که در این 
استان قرار گرفته است، اما همچنان تصمیم هاى مناسبى 
براى بهره بردارى از آنها اتخاذ نشــده و برنامه مدونى از 

سوى مسئوالن ارائه نشده است.
اصفهــان بــا دارا بــودن زیرســاخت هــاى متعدد 

در اکثــر بخش هاى اقتصــادى، موقعیــت جغرافیایى 
و قــرار گرفتــن در مرکــز شــریان هاى ارتباطــى و 
مزیت هاى طبیعى که نســبت به سایر اســتان  ها دارد؛
مى توانــد پذیــراى ســرمایه هاى خارجى باشــد و
براى این مهم نیازمند نگاه ویژه به جایگاه این اســتان 

است.

سهم 42 درصدي صنعت از جذب سرمایه خارجی

نایب رئیس اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و  لزوم بازنگري در جذب سرمایه خارجی در اصفهان
کشاورزى اصفهان گفت: اصفهان به عنوان 
یکى از صنعتى ترین اســتان هاى کشــور از 

رکود اقتصادى بیشتر رنج مى برد.
مصطفى رناســى با بیان اینکه دولت باید از 
تصدیگرى در حوزه اقتصاد خارج شود، افزود: 
بخش خصوصى همچنان از نبود ارتباط هاى 
بانکى رنج مى برد و تولید کنندگان به دالیل 
مختلف دسترسى به خط هاى اعتبارى ندارد.

وى از پرداختن نشدن یارانه هاى صنعت هم 
انتقاد کرد و گفت: مــا انتظار حمایت از دولت 
را نداریم و فقط باید حق صنعت از هدفمندى 

یارانه ها پرداخت شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان تأکید کرد: 
دالرهاى نفتى ســرمایه هاى ملى به شــمار 
مى آیند و نباید براى واردات کاالهاى مصرفى 

استفاده شوند.
رناســى به ضرورت تک نرخى شدن قیمت 
ارز هم تأکید کــرد و گفت: دالرهاى نفتى در 
بازار تزریق شده است اما قیمت ارز به صورت 
مصنوعى نگه داشته شده و این مسئله به سود 

تولید کننده خارجى است.
وى خاطر نشــان کرد: تولید کننده خارجى با 
تســهیالت بانکى 4 درصد محصوالت خود 
را در بازارهاى صادراتى به فروش مى رساند 
اما تولید کننده ایرانــى محصوالت خود را با 

قیمت هاى تمام شده باال باید عرضه کند.
 نایب رئیــس اتاق بازرگانــى اصفهان ادامه 
داد: وضــع کارخانه هاى اصفهــان مطلوب 
نیســت و همچنــان رکــود در بخش هاى 
مختلــف صنعــت حکــم فرماســت و نبود
ارتباط بانکى، معضل اصلــى تولیدکنندگان 

اصفهانى است. 

وضع کارخانه هاى اصفهان 
مطلوب نیست

آغاز ثبت نام طرح رونق تولید 

مسئول ارتباطات رادیویى اورژانس استان اصفهان گفت: در 
راستاى تعویض زیر ساخت هاى آنالوگى به دیجیتال، سیستم 
دیجیتال در همه مراکز فوریت هاى پزشکى 115 استان نصب 

مى شود.
جواد فیروزه اظهارداشــت:  تعویض آنالــوگ به دیجیتال به 
صورت متمرکز در مراکز 115 شهرستان هاى استان با هزینه 

مدیریت حوادث فوریت هاى پزشکى انجام شده است.

وى با اشاره به اینکه همواره سیســتم شبکه از حالت آنالوگ 
به دیجیتال تغییر داده مى شود، تصریح کرد:  بر همین اساس 
اصالحاتى در تمام مراکز اتاق فرمان مراکز  115 شهرستان ها 
شامل بى سیم هاى ثابت، خودرو، دستى و استقرار انجام شده 

است.
فیروزه بیان داشت: شهرستان خوروبیانک فاقد هیچگونه زیر 
ساختى ارتباط دهى 115 با استان بود که در هفته آتى  دکل 

35 مترى به همراه تجهیزات پذیــرش و آنتن ارتباط دهى با 
اورژانس 115 نصب و هفته آینده سیستم بى سیم دیجیتال آن 

نصب مى شود.
مســئول ارتباطــات رادیویــى اورژانس اســتان اصفهان 
اظهارداشت:  تا کنون سیستم آنالوگ 80 درصد شهرستان هاى 
اســتان جمــع آورى  و به بى ســیم دیجیتال مجهز شــده

 است.

نصب سیستم دیجیتال درهمه  اورژانس هاى استان

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: قصابان بابت خدمات 
جانبى مربوط به گوشت از جمله جداکردن گوشت از استخوان، 
خرد و تکه کردن و چرخ کردن گوشت از مردم هزینه اى دریافت 

نمى کنند و در اصل خدمات رایگان است.
رضا انصارى با اشــاره به اینکه اعضاى صنف گوشــت قرمز به 
صورت روزانــه دام را از میدان دام، خریــدارى مى کنند، اظهار 
داشت: در این شرایط مطابق آنچه قانون گفته باید حاشیه سود ما 8 
درصد باشد در حالى که تاکنون هیچیک از قصابان به این حاشیه 
سود دست نیافته اند چرا که حجم گوشت بعد از یک روز افت پیدا
 مى کند. وى با بیان اینکه گوشت قرمز روزانه در حدود 4 درصد 
افت وزن و حجم دارد، تصریح کرد: این در حالى است که اعضاى 
این صنف بابت خدمات جانبى مربوط به گوشت از جمله جداکردن 
گوشت از استخوان، خرد و تکه کردن و چرخ کردن گوشت از مردم 

هزینه اى دریافت نمى کنند.
انصارى در ادامه مسائل مالیاتى را از جمله مشکالت خاص این 

صنف دانست و بیان داشــت: دارایى باید مالیات بر عملکرد را از 
واحد هاى صنفى دریافت کند درحالى کــه مالیات بر فروش را 
لحاظ مى کند که در این شــرایط طى چند ســال گذشته حدود 
50 واحد صنفى ما به دلیل مســائل مالیاتى مجبور به تعطیلى

 مغازه هاى خود شده اند.
وى با بیان اینکه خوشبختانه در اصفهان کمبود کشتارگاه نداریم، 
افزود: در حال حاضر چهار کشــتارگاه صنعتى فساران، نوشین 
حالل، نقش جهان و کشتارگاه شهرستان لنجان براى تأمین دام 

مورد نیاز قصابان فعالیت مى کنند.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
موضوع تب کریمه کنگو نیازمند اطالع رسانى درست به مردم 
است، گفت: بیشتر قصابان، دامپزشکان و سالخان در معرض این 
بیمارى قرار دارند و در صورتى که گوشت از مکان هاى مطمئن 
و داراى پروانه از دامپزشکى خریدارى شود، براى مردم مشکلى 

ایجاد نخواهد کرد.

 کمبود کشتارگاه در اصفهان نداریم

6 میلیون و 500 هزار متر از اراضى بیت المال در اصفهان رفع تصرف شد
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ساعت اجراى طرح زوج و فرد 
به روال قبل بازگشت

معاون حمل و نقـل و ترافیـک شـهردارى اصفهان 
گفت: سـاعت طرح زوج و فرد خودروها به روال قبل 

بازگشت و تا ساعت 20 ادامه دارد.
علیرضـا صلواتـى اظهارداشـت: طـرح زوج و فرد از 
سـاعت  8  تا 13 و 16 تا 20  در کالنشـهر اصفهان 

اجرا مى شود.
وى با اشاره به کنترل و نظارت محدوده ترافیکى شهر 
اصفهان با دوربین هاى مداربسـته  ادامه داد: جریمه 
تردد در محدوده ترافیکى این کالنشـهر امسـال به  

20هزار تومان افزایش یافته است.

آغاز حفر چاه آب 
4 روستاى پادنا

مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب روسـتایى استان 
اصفهـان گفت: حفـر چـاه عمیـق بـراى تأمین آب 
چهار روسـتاى بخش پادنا از توابع شهرستان سمیرم 

آغاز شد.
محمد حسین قرائتى تصریح کرد: حفراین چاه عمیق 
با اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد ریال در برطرف ساختن 
مشکالت بهداشتى و تأمین آب شرب  چهار روستاى 
کیفته گیویسـین، دیـده جان، قنـات و سـعادت آباد 

سمیرم نقشى اساسى خواهد داشت.
وى از تحت پوشـش قرار داشـتن 645 هـزار نفر در 
اسـتان اصفهان توسـط آبفار خبرداد و گفت: تمامى 
روسـتاهایى که جمعیـت بـاالى 20 خانـوار را دارند 
زیر نظر شرکت آب فاضالب روستایى قرار مى گیرند.

قرائتى بیان کرد: از بین 232 هزار مشترك شرکت 89 
درصد آنها را مشـترکان خانگـى و 11 درصد دیگر را 

مشترکان غیر خانگى تشکیل مى دهند.

 بهره بردارى از چند پروژه 
در شاهین شهر 

 شهردار شاهین شـهر گفت: در آینده نزدیک خیابان 
جدید االحداث شـهید على مردان خان، اتصال بلوار 
شورا به میدان امام على (ع)، طرح اتصال بلوار شهید 
چمـران به بلـوار شـهید فهمیده شـمالى و بوسـتان 
همت بـه بهره بـردارى خواهد رسـید و کلنگ پارك 
آموزشى ترافیک، بوستان محله مسکن مهر و بوستان

 طیب شهر به زمین زده خواهد شد.
حسین امیرى، مجموع اعتبارات پروژه هاى مذکور را 

63 میلیارد ریال عنوان کرد.

ثبت 15محوطه باستانى 
اردستان 

فرماندار اردستان گفت: طرح ثبت 15 محوطه باستانى 
این شهرسـتان در حوزه دشـت کویر مرکزى و شهر 

مهاباد آغاز شده است.
علیرضا غیور افـزود: مبلـغ 13 میلیارد ریـال از محل 
اعتبـارات ملـى جهت مرمـت بافـت هـاى تاریخى 
شـهرهاى اردسـتان، مهابـاد و زواره، مرمت مسـجد 
جامع اردستان، مقبره امیر اویس، قنات دوطبقه و کاخ 

سرهنگ آباد زواره اختصاص داده شده است.
وى به شناسـایى 78محوطه باسـتانى در شهرستان 
اردستان اشـاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت ثبت و 
شناسایى و تعیین حریم بناهاى تاریخى و محوطه هاى 
باستانى، طرح ثبت 15محوطه باستانى شهرستان در 

حوزه دشت کویر مرکزى و شهر مهاباد آغاز شد.

تأسیس اتاق اطالعات 
کشاورزى در اولویت قرار گیرد

 رئیس انجمن گیاهان دارویى استان اصفهان گفت: 
براى توسعه کشت گیاهان دارویى و مدیریت تولید و 
فروش آن، تأسیس اتاق اطالعات کشاورزى باید در 

اولویت قرار گیرد.
حسـین زینلى اظهار داشـت: ایـن اتاق مى بایسـت 
متشـکل از کارشناسـان و متخصصیـن ایـن بخش 
باشـد و آنها با پایـش بازار بـه کشـاورزان اطالعات 
بدهند که در هـر زمانى کدام گیـاه را بکارند که مورد 

نیاز بازار است.

خبر

شــرکت فــوالد کویــر از مجموعه هــاى صنعتى 
فعــال در منطقه کاشــان و آران و بیدگل به حســاب 
مى آید و در جریان رکود مســلط بر اقتصاد کشــور در 
ســال هاى اخیر توانســته اســت به حیات خود ادامه 
دهد و در مــرداب تعطیلــى و ورشکســتگى گرفتار 

نشود.
این مقاومت شرکت فوالد کویر -با حدود 500 نیروى 
انســانى فعال که در این مجتمع صنعتى اشــتغال به 
کاردارند- به تازگى تا حدودى تحلیل رفته؛ به طورى 
که در چند روز اخیر، در حدود صد نیروى خود را تعدیل 

کرده است.

یکــى از کارشناســان شــرکت فــوالد کویــر 
گفت: از حــدود دو مــاه به عیــد ســال 96، فروش 
محصوالت ایــن کارخانه بــا کاهش چشــمگیرى
 مواجه شــده و به دنبال آن، تولید فــوالد هم کاهش 

یافته است.
وى کــه نخواســت نامــش فــاش شــود اظهــار
داشــت: بعــد از عیــد هــم مــدام خــط تولیــد را 
متوقف مــى کردنــد و تعمیــرات انجام مــى دادند؛ 
تعمیراتــى که چنــدان احتیاج نبود ولى چــون تقاضا 
براى تولید نداشــتند، به ناچار با ایــن روش کار را جلو 

مى بردند.

با اجراى طرح پیمایش، بیش از دو هزار و 700 مشــترك 
اســتفاده کننده پمپ غیر مجاز در چهار منطقه اصفهان 

شناسایى شده اند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در این طرح با مشترکان متخلف که از پمپ هاى غیرمجاز 
براى تأمین آب آشامیدنى استفاده مى کنند برخورد جدى 

مى شود.
هاشــم امینى پیش بینى کــرد با اجراى طــرح ضربتى 
براى شناســایى و برخورد با متخلفان در شــش منطقه 
اصفهان این تعداد به سه برابرهم برسد. وى بر قطع شدن 
پمپ هاى غیرمجاز مشترکان طبق قانون انشعاب تأکید 

کرد و گفت:130 حلقه از 400 حلقه چاه قابل اســتفاده در 
این استان از مدار خارج شده است.

امینى نیاز آبى را در اوج مصــرف 14 هزار و500 لیتر برثانیه 
برشمرد و افزود: در حالى که ظرفیت تأمین آب 11 هزار و 800 
لیتر برثانیه است، 400 لیتر برثانیه از این چاه ها تأمین مى شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 
خط قرمز تأمین آب آشامیدنى، جیره بندى است گفت: با توجه 
به به کارگیرى تمام ظرفیت ها همچون سامانه تله مترى، 
تله کنترل، سامانه فشار، سامانه نجما،نشت گیرى خطوط 
انتقال و شبکه هاى توزیع و مدیریت توزیع شبکه نیازى به 

جیره بندى نیست.

اجراى طرح نظارت بر 
توزیع عادالنه آب 

فوالد کویر 100 نفر از 
کارکنانش را تعدیل کرد

دبیر شورایعالى شهرســازى و معمارى ایران در نامه اى 
به اســتاندار اصفهان، مصوبه این شورا را درباره اراضى 
تعاونى هاى مســکن در مجاورت پایانه صفه اســتان، 

ابالغ کرد.
پیروز حناچى در نامه اى به زرگرپور اســتاندار و رئیس 
شوراى برنامه ریزى و توسعه اســتان اصفهان مصوبه 
شورا را درباره مغایرت اساسى طرح تفصیلى با طرح جامع 

شهر اصفهان و اراضى تعاونى هاى مسکن در مجاورت پایانه صفه ابالغ کرد.
در نامه دبیر شــورایعالى شهرســازى و معمارى ایران آمده اســت: «مغایرت اساســى طرح تفصیلى با طرح 
جامع شــهر اصفهان (اراضى تعاونى هاى مســکن در مجــاورت پایانه صفه)، در شــورایعالى شهرســازى

 و معمارى ایران مورد بررســى قرار گرفت و مقرر شــد:7/74 هکتار اراضى در بخش شــرقى اراضى موسوم 
به چشــمه توتى از اراضى در اختیار ارتش (غیرقابل آزادســازى) از محدوده طرح جامع، حذف و حدود 7/78 
هکتار اراضى در بخش جنوبى، باتوجه به توافق انجام شده در بین مســئولین استانى و ارتش به محدوده طرح 

جامع افزوده شود.»

معاون امور جوانان هالل احمر استان اصفهان گفت: طرح 
تابســتانه جمعیت هالل احمر در 30 پایگاه این جمعیت در 

سراسر استان اصفهان، اجرا مى شود.
حیدرعلى خانبازى عنوان کرد: برنامــه ریزى براى اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان مى تواند زمینه ساز رشد بسیارى 
از توانمندى هاى آنان شــود که براین اساس طرح «شوق 
رویش» برنامه ریزى شد که تا پایان شــهریورماه در تمام 

شعبات جمعیت هالل احمر اجرایى شود.
وى بهینه ســازى اوقات فراغت نوجوانــان و جوانان عضو 
سازمان جوانان هالل احمر را به عنوان یکى از برنامه هاى 
اصلى این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: زمان فراغت ایام 
تابستان، فرصتى است که ما مى توانیم برنامه هاى مختلف 
آموزشى، بشردوســتانه، فرهنگى و اجتماعى را در سراسر 
کشور اجرایى کنیم تا توانمندى هاى جوانان در راه درست و 

صحیح هدایت شود. 
معاون امور جوانان هالل احمر استان اصفهان اظهارداشت: 
در طرح «شوق رویش» که در 30 مرکز در سراسر استان با 
بیش از 310 مربى، 30 کارشناس اجرایى و هشت کارشناس 
ستادى اجرا خواهد شد، فعالیت در زمینه آموزش کمک هاى 
اولیه، آموزش هاى حرفه آموزى، مســابقات و برنامه هاى 
مختلف در حوزه پیشگیرى از اعتیاد و خدمات عام المنفعه در 

کانون هاى مختلف اجرا خواهد شد.
وى تصریح کرد: طرح تابستانه اوقات فراغت جمعیت هالل 
احمر در همه شهرستان هاى استان اجرا خواهد شد، این در 
حالى است که بیش از 50 درصد از رشته هاى ارائه شده نیز با 
هدف ایجاد اشتغال و حرفه آموزى است که رشته هاى سفال 

و صنایع دستى از جمله مهمترین آنهاست.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: اقدامات الزم براى 
شناسایى سارق مسلح بانک مسکن شعبه مالصدراى 
خیابان پروین انجام شده است و به زودى خبرهاى خوبى 

به شهروندان اصفهانى داده خواهد شد.
ســردار عبدالرضا آقاخانى اظهارداشت: پرونده سرقت 
مسلحانه از بانک مسکن شعبه مالصدرا خیابان پروین 
اصفهان توسط نیروى انتظامى در حال پیگیرى است و 

امیدواریم به نتیجه برسیم.
سرقت مسلحانه از بانک مسکن شعبه مالصدرا خیابان پروین اصفهان در ساعت 8و 30 دقیقه تا 9 صبح روز  17 
بهمن ماه 95 رخ داد که پس از اعالم به پاسگاه هفتون، نیروهاى انتظامى استان اصفهان سریعاً به محل مورد نظر 
اعزام شدند و طى درگیرى مأموران نیروى انتظامى با سارق یک مأمور نیروى انتظامى به شهادت رسید.سارق 
مسلح بانک مسکن شعبه مالصدراى خیابان پروین هم پس از به شهادت رساندن این مأمور با حدود 50 تا 60 
میلیون تومان پول نقد از محل حادثه متوارى شد و همچنان پس از گذشت بیش از پنج   ماه از این حادثه توسط 

نیروى انتظامى تحت تعقیب است.

مشاور شــهردار اصفهان گفت: شــهروندان تا سه 
هفته آینده که تست هاى فاز ســوم خط یک مترو 
تکمیل شد، مى توانند از ایســتگاه قدس در خیابان 
امام خمینى(ره) تا میدان آزادى از مترو استفاده کنند.

جواد شعرباف اظهارداشت:  هم اکنون در راه اندازى 
آزمایشى تست هایى همچون تست گرم، مخابراتى، 
سیگنالى، ترن ها ظرف دو تا سه هفته انجام مى شود 

تا خط آمادگى پذیرش مسافر را پیدا کند.
وى خاطرنشان کرد: فاز سوم مترو از ایستگاه تختى 
تا میدان آزادى به طول پنج کیلومتر و پنج ایستگاه 
شامل ایستگاه امام حســین(ع)، ایستگاه انقالب،

سى و سه پل ،شــریعتى و میدان آزادى است که در 
این میان سه ایستگاه  سى و سه پل، شریعتى و میدان 
آزادى آماده است ولى دو ایستگاه دیگر تا پایان سال 
تکمیل مى شود البته سعى بر آن است که یکى از این 

دو ایستگاه تا دى ماه به بهره بردارى برسد.
وى اظهارداشت: با توجه به اینکه فاز سه خط یک از 
چهارراه تختى تا میدان آزادى بــه دلیل اینکه از زیر 
محور تاریخى اصفهان یعنى چهارباغ با وجود آثارى 
همچون سردر خیمه گاه، مدرسه چهارباغ، سى و سه 
پل عبور کرده، میراث فرهنگى از ابتدا درخواســت 
داشــت تمهیدات مربوطه اندیشــیده شــود که با

پیگیرى هاى مکرر شوراى عالى هماهنگى ترافیک 
کشور با الزامات خاصى این خط از این محور عبور کرد.

مشاور شهردار اصفهان ادامه داد: یکى از دالیل عبور 

خط مترو از این محور این بود که چهارباغ به پیاده راه 
تبدیل شود که در آینده  این قسمت هیچ نوع ترافیکى 

نخواهد داشت.
شعرباف اضافه کرد: بنابراین شهروندان در این منطقه 
به یک وسیله نقلیه عمومى مطمئن نیاز داشتند که 
خط یک با تمهیدات خاصى به خوبى از محور عبور 
کرد همچنین در این بخش دو  ایستگاه پیش بینى 

شده است.
شعرباف اظهارکرد: قطار در ارتفاع بیش از 20 متر در 
زیر زمین که عمیق ترین آن در ایستگاه کوى امام 

جعفر صادق(ع) با ارتفاع 28 متــر قرار دارد، در حال 
حرکت است بنابراین باید تســت هاى الزم در این 

زمینه انجام شود.
وى ادامه داد: در مطالعات به عمل آمده بیشــترین 
مســافر مربوط به این بخش اســت ولى باتوجه به 
صرف هزینه ى زیــاد بالغ بر هــزار و 900 میلیارد 
تومان در این زمینه هنوز اســتقبال خوبى به عمل 

نیامده است.
 مشاور شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در فاز سوم 
خط یک، دو خط دیگر در میدان امام حســین(ع) و 

میدان آزادى به این خط وصل خواهند شد به این معنا 
که مسافران مى توانند خط خود را تعویض کنند بدون 

اینکه مجددا هزینه اى پرداخت کنند .
وى تصریح کرد: در حال حاضر ساعات کار مترو از 
ســاعت 7 صبح تا 3 بعدازظهر است که این ساعت 
به6:30 بعدازظهر تغییر خواهد کرد تا بتوانیم مدارس 
و کارمندان را پوشش دهیم ولى با تکمیل خط این 

زمان به ساعت 10 شب تغییر خواهد کرد.
مشاور شــهردار اصفهان گفت: یکى از دالیلى که

نمى توان زمان استفاده از مترو را بیشتر کرد این است 
که پیمانکاران ازساعت  3 به بعد در این محل مشغول 
به کار مى شوند و نباید با شبکه برق دار برخورد کنند و 
این الزامات ایمنى است که باعث مى شود فعال زمان 

بهره بردارى کمتر باشد.
شعرباف با اشاره به اینکه ظرفیت هر قطار با پنج واگن 
هزار و 50 مسافر است، افزود: بالغ بر 30 میلیارد تومان 
براى خرید هر قطار هزینه شده است و امیدواریم که 

جمعیت بیشترى از مترو استقبال کنند .
وى تصریح کرد: در حال حاضر بلیط رفت و برگشت 
با قیمت اتوبوس به مبلغ  هزار تومان برابرى مى کند، 
فعًال تغییر مسیر نداریم و خط یک تمام مستقیم است.

مشــاور شــهردار اصفهان بیان کرد: امسال قیمت 
بلیط اضافه نشده است و شوراى شــهر با توجه به

 وســایل نقلیــه عمومــى و اضافه شــدن طول 
مسیرتصمیم گیرى مى کند.

مترو سوارى، 28 متر زیر زمین

کارشناس ارشد صادرات شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
معتقد است براى انسجام بیشتر شرکت هاى داخلى جهت 
حضور بیشتر در بازارهاى بین المللى و تقویت جایگاه این 
شرکت ها در بازارهاى جهانى، به تشکیل اتحادیه صادرات 

محصوالت فلزى نیاز داریم.
مهدى سرلک اظهارداشت: تشــکیل اتحادیه صادرات 
محصــوالت فلزى از افــت قیمت محصــوالت فلزى 
کشورمان از جمله آهن و فوالد در بازارهاى بین المللى به 

ویژه در کشورهاى همسایه جلوگیرى مى کند. 
وى تصریح کرد: متأسفانه بســیارى از تجار، به این دلیل 
که شرایط مناسب ترى در بازارهاى کشورهاى همسایه 
داشته باشند دست به اقدام هایى مى زنند که موجب افت 
بهاى محصوالت فلزى در بازارهاى کشورهاى همسایه 

مى شود. 
وى تصریح کرد: متأســفانه ارزش گذارى براى فروش 
محصوالت فلزى کشــورمان در بازارهاى بین المللى به 
ویژه کشورهاى همســایه متولى ندارد و نبود این متولى 
موجب شده تا محصوالت ایرانى در مقایسه با محصوالت 
مشابه خارجى با کیفیت یکسان در بازار کشورهاى همسایه 

با قیمت پایین ترى به فروش برسد. 
سرلک تأکید کرد: محصوالت فوالدى شرکت هاى داخلى 
از جمله ذوب آهن اصفهان توان رقابت با مشابه خارجى در 
بازارهاى جهانى را دارد و باید بــراى تقویت جایگاه این 
محصــوالت در بازارهاى بین المللى بــه صورت جدى 

برنامه ریزى کرد. 
وى اظهارداشت: کیفیت محصول میلگرد تولیدى شرکت 
ذوب آهن اصفهان از میلگرد تولید شده توسط شرکت هاى 
اوکراینى و ترکیه اى کمتر نیست اما همین محصوالت به 
دلیل نبود اتحادیه صادرات محصوالت فلزى و نبود متولى 
خاص، در بازارهاى کشورهاى همسایه با قیمت کمترى 

نسبت به محصوالت شرکت هاى کشورهاى یاد شده به 
فروش مى رسد. 

بر اساس آمار اعالم شده از سوى سازمان توسعه و نوسازى 
معادن و صنایع معدنى ایران، شــرکت فوالد خوزستان با 
صادرات بیش از یک میلیون و 958 هزار و 600 تن در رتبه 

اول صادرکنندگان محصوالت فوالدى کشــور در سال 
1395 قرار گرفت. در گذشته شرکت فوالد مبارکه پیشتاز 
صادرات بود اما در سال 1395 فوالد خوزستان توانست در 

جایگاه نخست این بخش قرار گیرد. 
پس از فوالد خوزســتان، فوالد مبارکه بــا صادرات یک 

میلیون و 540 هزار و 352 ُتن، فوالد هرمزگان با صادرات 
یک میلیون و 88 هزار و 115 تن و ذوب آهن اصفهان با 
صادرات 640 هزار و 521 تن انواع محصوالت فوالدى، به 
ترتیب در رتبه هاى دوم تا چهارم بزرگ ترین صادرکنندگان 

فوالد کشور در سال 1395 قرار گرفتند. 

سند چشم انداز 1404، رقم 55 میلیون تنى را براى ظرفیت 
فوالد ایران پیش بینى کرده که از این رقم سهم صادرات 
15 میلیون تن برآورد شده است. در سال 1395 در حدود 
17 میلیون و 895 هزار تن فوالد خام در کشور تولید شد که 
طبق برنامه ریزى هاى قبلى، باید حدود شش میلیون تن 
از این رقم صادر مى شد و با توجه به میزان صادرات سال 
1395، مى توان گفت که این هدف تا حدودى برآورده شد.

تولیدات فلزى نیازمند تشکیل اتحادیه صادرات است

محصوالت ذوب آهن توان رقابت در بازارهاى جهانى را دارد

پس از فوالد خوزستان، 
فوالد مبارکه با صادرات 

یک میلیون و 540 
هزار و 352 تن، فوالد 
هرمزگان با صادرات 

یک میلیون و 88 هزار 
و 115 تن و ذوب آهن 

اصفهان با صادرات 
640 هزار و 521 
تن انواع محصوالت 

فوالدى، به ترتیب در 
رتبه هاى بزرگ ترین 
صادرکنندگان فوالد 

کشور قرار گرفته اند  

آغاز طرح تابستانه هالل احمر
 در 30 پایگاه

تعیین تکلیف اراضى تعاونى هاى مسکن اصفهانشناسایى سارق بانک مسکن شعبه مالصدرا
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برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 

متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك 
موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 

15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ 

انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت 
اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 

ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم 
نمایند

1- رأى شــماره 15554مورخه 1395/12/22خانم اکرم کسمائى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 908کدملى 1091552762صادره نجف آبــاد فرزند غالمعلى دردودانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 206مترمربع قسمتى ازپالك شماره 335اصلى واقع 

درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
2- رأى شــماره 15553مورخه 1395/12/22آقاى ســعید حیدرى به شناســنامه شماره 
614کدملى 1091079323صادره نجف آباد فرزند مرادعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 206مترمربع قسمتى ازپالك شماره 335اصلى واقع درقطعه 3بخش 

11ثبت اصفهان 
3- رأى شماره 14361مورخه 1395/11/25آقاى ســعید نجفیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 29155کدملى 1090289626صادره نجف آباد فرزند اســداله درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 

4بخش 11ثبت اصفهان 
4- رأى شماره 14362مورخه 1395/11/25خانم وحیده صفرنوراله نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 3140کدملى 1091382077صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 

4بخش 11ثبت اصفهان 
5- رأى شماره 351مورخه 1396/1/17خانم خدابس پارسه به شناسنامه شماره 2860کدملى 
4170977645صــادره الیگودرزفرزنــد امان اله درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

122/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
6- رأى شماره 927مورخه 1396/1/31خانم زهره کارشناس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1523کدملى 1091407878صادره نجف آباد فرزند یداله دردودانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 139/87مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 656 اصلى واقع درقطعه 

4بخش 11ثبت اصفهان
7- رأى شماره 926مورخه 1396/1/31 آقاى مهدى حشمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1177کدملى 1091224544صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 139/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 656اصلى واقع درقطعه 

4بخش 11ثبت اصفهان 
8- رأى شــماره 14244مورخه 1395/11/24خانم شــوکت بهداروندبه شناسنامه شماره 
538کدملى 1971170811صادره مسجدسلیمان فرزند امامقلى درششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 298/80مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
9- رأى شماره 162مورخه 1396/1/10 آقاى مهدى منجرورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 
30271کدملى 1090300786صــادره نجف آباد فرزند کرمعلى درششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 132/63مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 544/2واقع درقطعه 7بخش 11ثبت 

اصفهان 
10- رأى شــماره 15600مورخه 1395/12/23آقاى حمزه على عیدى وندى به شناسنامه 
شماره 339کدملى 5559438804صادره کوهرنگ فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 177/88مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت 

اصفهان 
11- رأى اصالحى شــماره 15611مورخــه 1395/12/23 ورأى شــماره 10233مورخه 
1395/8/24 خانــم خدیجه شــکرالهى یانچشــمه به شناســنامه شــماره 174 کدملى 
1091214514 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه قسمتى ازپالك 
859 واقع درقطعه 4بخش11ثبت اصفهان که دررأى قبلى مساحت 120مترمربع ذکرگردیده 

بود که صحیح آن 170مترمربع است 
12- رأى شماره 15741مورخه 1395/12/25 خانم زهرا کیماسى به شناسنامه شماره 1کدملى 
1129721604صادره فریدونشــهر فرزند حسینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
190/33مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 

13- رأى شماره 14506مورخه 1395/11/28خانم فرشته همایونى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1080266712کدملى 1080266712صادره نجف آباد فرزند عباسعلى دریک ونیم 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 151/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

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

7بخش 11ثبت اصفهان 
15- رأى شماره 14512مورخه 1395/11/28آقاى اصغرعابدینى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 6795کدملى 1092152547صادره نجف آباد فرزند محمود درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 367واقع درقطعه 

7بخش 11ثبت اصفهان 
16- رأى شــماره 15743مورخه 1395/12/25خانم مریم ناقوش به شناســنامه شــماره 
625کدملى 1091173168صــادره نجف آباد فرزند محمدجواد درششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 300مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
17- رأى شــماره 170مورخه 1396/1/10خانم حکیمه جوزقیان به شناســنامه شــماره 
1080089446کدملــى 1090089446صادره نجف آباد فرزند مرتضى دردودانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 84/47مترمربع قســمتى ازپالك شماره 299/2واقع 

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

11ثبت اصفهان 
19- رأى شــماره 15610مورخه 1395/12/23آقاى داود شــریفى به شناســنامه شماره 
1041کدملى 1091300501صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 126/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 362واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
20- رأى شــماره 108مورخه 1396/1/8خانم الهه حرى به شناسنامه شماره 2702کدملى 
1091289050صادره نجف آباد فرزند ناصرقلى درســه دانگ مشــاع ازششدانگ قسمتى 
ازیکباب خانه به مساحت 223/23مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 1111به 
مساحت 118/83 مترمربع وقســمت واقع شــده برروى پالك 1108به مساحت 104/40 

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

مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان
22- رأى شــماره 23085مورخه 1394/12/19خانم سوســن امانى به شناســنامه شماره 
423کدملى 5558708360صادره فارسان فرزند مندنى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 150مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 

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

12ثبت اصفهان 
24- رأى شــماره 15759مورخه 1395/12/26آقاى حمید مینائى به شناســنامه شــماره 
24928کدملى 1090247206صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 210مترمربع قسمتى ازپالك شماره 473واقع درقطعه 6بخش 11ثبت  

اصفهان 
25- رأى شــماره 15761مورخه 1395/12/26خانم ملک مینائى به شناســنامه شــماره 
574کدملــى 1090338708صــادره نجف آباد فرزند محمدمهدى  درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 210مترمربع قسمتى ازپالك شماره 473واقع درقطعه 

6بخش 11ثبت  اصفهان 
26- رأى شماره 9620مورخه 1395/8/9آقاى على داودوندبه شناسنامه شماره 402کدملى 
5759541692صــادره فریــدن فرزند عباس درششــدانگ یــک باب خانه به مســاحت 

132/83مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
27- رأى شماره 15571مورخه 1395/12/23خانم سمیه توبیهاى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1120کدملى 1092095748صــادره نجف آباد فرزند ایرج درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 147/83مترمربع که مقدار3/33مترمربع آن ازپالك 
835/39ومقدار144/50مترمربع آن ازپالك 835/43واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
28- رأى شماره 15560مورخه 1395/12/23آقاى فرج اله مظاهرى نجف آبادى به شناسنامه 

شــماره 2622کدملى 1091376891صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 147/83مترمربع که مقدار3/33مترمربع آن ازپالك 
835/39ومقدار144/50مترمربع آن ازپالك 835/43واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
29- رأى شــماره 825مورخه 1396/1/30خانم فاطمه عباسى قلعه شــاهى به شناسنامه 
شماره 17کدملى 1091664560صادره نجف آباد فرزند محمددرششدانگ یک باب خانه به 
مساحت مجموع 430/16مترمربع قسمتى ازپالکهاى شماره 548و549اصلى واقع درقطعه 
5بخش 11ثبت اصفهان که مقدار192/72 مترمربع آن ازپالك 548ومقدار230/44مترمربع 

آن ازپالك 549 مى باشد 
30- رأى شماره 15732مورخه 1395/12/25آقاى نوروزرضائى خالص به شناسنامه شماره 
1721کدملى 5558627247صادره فارســان فرزند میرعلى درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 200مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
31- رأى شماره 15636مورخه 1395/12/24خانم پوران سیروس نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 599کدملى 1091559521صادره نجف آباد فرزند عبدالحمیددردودانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 313مترمربع قسمتى ازپالك شماره 276/5واقع درقطعه 

4بخش 11ثبت اصفهان 
32- رأى شــماره 15634مورخه 1395/12/24آقاى ناصراســماعیلى به شناسنامه شماره 
52کدملى 5759764675صادره فریدن فرزند حسین درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 313مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 276/5واقع درقطعه 4بخش 11ثبت 

اصفهان 
33- رأى شــماره 15740مورخه 1395/12/25 آقاى علیرضا زمانى  به شناســنامه شماره 
96کدملى6219791916 صادره افوس  فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
34- رأى شــماره 15056مورخه 1395/12/10 آقاى محمدجمالوند به شناســنامه شماره 
226کدملى 5759443801صادره چــادگان فرزند ایمان داد درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 299/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
35- رأى شــماره 621مورخــه 1396/1/27آقاى احمدرضامهدوربه شناســنامه شــماره 
269کدملــى 1129290591صــادره فریدونشــهر فرزند حســن درششــدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت1001/39مترمربع قسمتى ازپالك شماره 445واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
36- رأى شماره 153مورخه 1396/1/8 آقاى محمدهادى به شناسنامه شماره 24187کدملى 
1090239793صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 
18/90مترمربع قسمتى از پالك شماره (1414/4و1415/8و1416/4) واقع درقطعه 10بخش 

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

5بخش 11ثبت اصفهان 
38- رأى شــماره 1468مورخه 1396/2/17 خانــم طیبه نادرنجف  آبادى به شناســنامه 
شــماره 4365کدملى 1091436290صادره نجف آباد فرزند رضادرششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 84/62مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1829واقع درقطعه 1بخش 11ثبت 

اصفهان
39- رأى شماره 15618مورخه 1395/12/24 آقاى عباسعلى یزدانى به شناسنامه شماره1 
کدملى 5499825416صادره نجف آباد فرزند محمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

300مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
40- رأى شــماره 1458مورخه 1396/2/17 خانم اقدس تمدن نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 220کدملى 1091571104صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 178/78 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش 

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

11ثبت اصفهان 
42- رأى اصالحــى شــماره 1036مورخــه 1396/2/7 پیرورأى شــماره 15640مورخه 
1395/12/24 خانــم عظیمه معینــى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 29791کدملى 
1090295987صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 182/94 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 602واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
که دررأى قبلى مســاحت اشــتباها 152/94 مترمربع ذکرگردیده که به 182/94 مترمربع 

اصالح مى گردد
43- رأى اصالحــى 1034مورخــه 1396/2/7پیــرو رأى شــماره 15638مورخــه 
1395/12/24آقــاى صابر عابدینــى  نجف آبــادى به شناســنامه شــماره 652کدملى 
1091173435صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 182/94 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 602واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
که دررأى قبلى مســاحت اشــتباها 152/94 مترمربع ذکرگردیده که به 182/94 مترمربع 

اصالح مى گردد
44- رأى شــماره 1580مورخه 1396/2/18 آقاى غالم رضاکریمى به شناســنامه شماره 
32کدملــى 1091392935صادره نجــف آباد فرزنــد عزیزاله درششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 182/50 مترمربع که قســمت واقع شــده برروى پالك شــماره 1154/1به 
مســاحت96/32مترمربع وقســمت واقع شــده برروى پالك شــماره 1155به مساحت 

86/18مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
45- رأى شــماره 1573مورخه 1396/2/18 آقاى اکبرگلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
690کدملى 1091541086صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 140/33مترمربع قسمتى ازپالك شماره 296واقع درقطعه 4بخش 11ثبت 

اصفهان 
46- رأى شــماره 1574مورخــه 1396/2/18 خانــم عفت فقهى به شناســنامه شــماره 
25831کدملى 1090256256صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 140/33مترمربع قسمتى ازپالك شماره 296واقع درقطعه 4بخش 

11ثبت اصفهان 
47- رأى شماره 15715مورخه 1395/12/25 آقاى رسول ســالدورگربه شناسنامه شماره 
27568کدملــى 1090273691صادره نجف آبــاد فرزند مهدى دریک ونیم دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 137/70 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 832واقع 

درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
48- رأى شــماره 15717مورخه 1395/12/25 آقاى مجتبى سالدورگربه شناسنامه شماره 
1792کدملى 1091332789صــادره نجف آبــاد فرزند مهدى دریک ونیم دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 137/70 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 832واقع 

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

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

3بخش 11ثبت اصفهان 
51- رأى شماره 12865مورخه 1395/10/25 آقاى عباســعلى مرادى به شناسنامه شماره 
38کدملى 1129764826 صادره فریدونشهرفرزند موسى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

133/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
52- رأى شــماره 1451مورخه 1396/2/17 آقاى على نظرعلیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 156کدملى 1091480966صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب مغازه 
وطبقه فوقانى به مساحت 95/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 786واقع درقطعه 8بخش 

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

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

7بخش 11ثبت اصفهان 
55- رأى شــماره 1576مورخه 1396/2/18 آقاى حســین پورهادى به شناسنامه شماره 
1510کدملى 1091182019صادره نجــف آباد فرزند احمد درششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 30/39مترمربع قسمتى ازپالك شماره 342/1 واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
56- رأى شماره 1478مورخه 1396/2/17 شرکت امین درمان سپاهان (سهامى خاص) ثبت 
شده به شماره 1520نجف آباد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/11قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
57- رأى شماره 1483مورخه 1396/2/17 شرکت امین درمان سپاهان (سهامى خاص) ثبت 
شده به شماره 1520نجف آباد درششــدانگ یکباب درمانگاه به مساحت 1461/63قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
58- رأى شماره 15646مورخه 1395/12/24 خانم سیده صغرى بیگم شکراللهى یانچشمه 

به شناسنامه شماره 3856کدملى 4621240862صادره چادگان فرزند سیدنوراله درششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 170 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 901واقع درقطعه4 بخش 

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

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

بخش 12ثبت اصفهان 
61- رأى شماره 1292مورخه 1396/2/14 خانم زهرا سلمانى زاده نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 25194کدملى 1090249861صادره نجف آباد فرزند جعفردرششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 120/09مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 973/1واقع درقطعه 7بخش 11ثبت 

اصفهان 
62- رأى شماره 15642مورخه 1395/12/24خانم اعظم ابراهیمى جالل آبادى به شناسنامه 
شماره 301کدملى 1091571910صادره نجف آباد فرزند حیدردرسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 189/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 407واقع درقطعه 6بخش 

11ثبت اصفهان 
63- رأى شماره 15644مورخه 1395/12/24آقاى علیرضارحمانى پور به شناسنامه شماره 
24118کدملــى 1090239106صادره نجف آباد فرزند محمدکریم درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 189/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 407واقع درقطعه 

6بخش 11ثبت اصفهان 
64- رأى شماره 1135مورخه 1396/2/10خانم زهره منزه نجف آبادى به شناسنامه شماره 
400کدملى 1091067783صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

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

واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
1396 آقــاى محمدمحمــدى خــواه  /1 /27 599 مورخــه  66- رأى شــماره 
نجف آبــادى به شناســنامه شــماره 51کدملــى 1091564825صادره نجــف آبادفرزند 
غالمعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت 137/32مترمربع 
که قســمت واقع شــده برروى پالك شــماره 431به مســاحت 44/59مترمربع وقسمت 
واقع  شــده برروى پــالك 431/1به مســاحت 92/73مترمربــع واقع درقطعــه 4 بخش 
11ثبت اصفهان تاریخ انتشــار نوبت اول: 96/3/27 تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 96/4/11 

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

در خصوص پرونده کالســه 950823 خواهان دانیال مردانى دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت مهدى تــرك الدانى و مهدى صادقى فــر تقدیم نموده و وقت رســیدگی براي 
روز یکشنبه مورخ 96/6/5 ساعت 15/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان برابر مــاده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان چهارراه 
سپهســاالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شــماره یک شــوراهاى حل اختالف
 اصفهــان مراجعه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن را اخذ نمایــد. در صورت
 عدم حضور، وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـــود.
  م الــف: 10233 شــعبه 41 حقوقــی شــوراي حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان 

(مجتمع شماره یک)/4/215
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960353 خواهان سعید خیراللهى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 
به طرفیت غالمرضا نصرتى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/5/28 ساعت 
8:30  تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شــوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 10231 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان/4/216
ابالغ وقت رسیدگی

شماره  ابالغنامه: 9610100351103012 شماره پرونده: 9609980351100133 شماره 
بایگانی شــعبه: 960154 خواهان ســهراب غضنفرپور خولنجانى دادخواســتی به طرفیت 
خواندگان سعید عطائى کچوئى و ابوطالب سلطانى به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه3  
اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 9609980351100133 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/05/30 و ساعت 12:00 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 دســتور 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 کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 10223 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/4/219
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610100352201708 شــماره پرونده: 9409980352201382 شماره 
بایگانى شعبه: 941509 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: علیرضا شریفیان فرزند عزیزاله به 
نشانى استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین شهر خیابان فردوسى کوچه 9 
فرعى پالك 9 در خصوص تجدیدنظر خواهى شرکت فروشگاههاى رفاه بطرفیت شما نسبت 
به دادنامه شماره 950302 صادره از این شعبه به پیوست نســخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهى به شما ابالغ میشود. مقتضى اســت حسب ماده 346 ق انون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رویت 
اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهیــد. واال پرونده با همین کیفیت 
به تجدیدنظر ارســال میگردد. م الف: 10217 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/4/222
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 292/96 ش 25 خواهان شــهرام فوالدى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه 13 میلیون ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت وحید سعادت دهقانى تقدیم 
نموده  است؛ وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/31 ساعت 4:30 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 10237 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/4/223
مزایده

شــعبه 3  اجراى احکام حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 961748 
ج/3 له آقاى کامران پرگر و علیه خانم شــهال لرزاده مطالبه مبلــغ 1/963/522/246 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 98/176/112 ریال بابت حق االجراى دولت جلسه مزایده اى در 
روز پنج شنبه مورخ 96/5/5 ســاعت 8/30 صبح در محل این اجرا واقع در اصفهان، خیابان 
نیکبخت، ساختمان دادگســترى اصفهان، طبقه زیرزمین، واحد اجراى احکام شعبه 3 برگزار 
نماید. مشــخصات و مورد مزایده: مقدار 37 حبه از 72 حبه پالك ثبتى 2924/2261 بخش 
16 اصفهان بصورت یک واحد آپارتمان واقع در طبقه دوم یک مجتمع 5 طبقه روى پیلوت به 
نشانى سه راه ملک شهر، تقاطع خیابان بهارستان با خیابان نگارستان، نبش کوچه ابراهیمى 
مجتمع هاى مســکونى نگارســتان، بلوك چهار، ورودى 3، طبقه 3، آپارتمان ضلع شــرقى 
به مســاحت اعیانى 127/32 مترمربع با سازه بتنى و ســقف تیرچه و بلوك و داراى سیستم 
گرمایش، کولر آبى و گرمایش جارى گازى و داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد که توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى 2/600/000/000 ریال ارزیابى و نظریه مصون از اعتراض 
طرفین باقى مانده اســت. لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به 
آدرس فوق ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه فى المجلس در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 10232 شعبه 3  اجراى 

احکام حقوقى اصفهان/4/224
 مزایده

اجراى احکام شــعبه 4 اجراى مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار 
نماید. پرونده کالسه 960357 ج/4 خواهان: نسرین جورکش ورنوسفادرانى با وکالت نفیسه 
جاللى نژاد و رسول جبار زارع خواندگان: رضا جورکش و سعید حاج هاشمى فرزند عبدالعلى 
مورد مزایده: دســتور فروش 6 دانگ پالك ثبتى 6-4941 بخش 4 ثبت اصفهان (طبق نظر 
کارشناســى : پالك ثبتى 4941/6 مفروز مجــزى از 1 فرعى از اصلى قطعــه 4 تفکیکى با 
مشخصات ذیل): 1- اوصاف مورد مزایده طبق نظر کارشناسى: محل موردنظر بصورت یک 
واحد آپارتمان مسکونى به مســاحت 152/32 مترمربع واقع در طبقه دوم غربى یک مجتمع 

مسکونى 7 طبقه به حالت در تو ساخت و در تو حیات(شامل: زیرزمین رمپ دار – طبقه همکف 
بصورت البى و یک واحد مســکونى – طبقات اول الى پنجم هر کدامن در 2 واحد شرقى و 
غربى و جمعا در 11 واحد) قرار دارد. سازه این مجتمع مسکونى از نوع بتن آرمه و سقف تیرچه 
بلوك مى باشد و با قدمت حدود 10 ســاله و نماى آجر و سنگ بصورت تمام کار در حال بهره 
بردارى توسط ساکنین مى باشد. این مجتمع مسکونى داراى یک دستگاه آسانسور 4 نفره مى 
باشد و سیستم گرمایش و سرمایش واحدها توسط ایرواشــر و آب گرم واحدها بطریق پکیج 
همان واحد تامین مى گردد. کلیه واحد داراى مشــترکات موردنیاز مى باشد. آپارتمان مذکور 
داراى 3 اطاق خواب – سرویسهاى بهداشتى – آشــپزخانه اوپن – هال و پذیرائى و تراس 
اختصاصى مى باشد. کف سالن پذیرایى توســط پارکت و کف اطاقها توسط سرامیک و سایر 
بدنه ها بطریق گچ و نقاشى پوشیده شده است. مضافًا اینکه بخشى از ورودى آشپزخانه توسط 
لبه کوبى پوشیده شده است. آشپزخانه این ملک داراى کابینت و سرامیک کف مى باشد. پنجره 
هاى این آپارتمان از نوع آلومینیوم با شیشه 2 جداره و دربهاى داخلى چوبى است. یادآور مى 
شود بر اساس مشاهدات عینى به هنگام بازدید از آپارتمان موردنظر سکنه اى حضور نداشت. 
ارزیابى: با توجه به جمیع جهات و کلیه عوامل موثر تاثیرگذار در قضیه(مانند موقعیت. قدمت. 
دسترسى. مساحت. آپارتمان تراکم موجود. طبقه و مصالح بکار گرفته شده. ارزش مشترکات 
متعلقه و سایر) و عنایت به میزان عرضه وتقاضا در خصوص خرید و فروش امالك، و توجه به 
قیمت عادالنه زمان مباشرت به امر کارشناسى، ارزش کل 6 دانگ عرصه و اعیان ملک فوق 
االشاره جمعا به مبلغ 9,150,000,000 ریال (معادل نهصد و پانزده میلیون تومان) برآورد و 
اعالم نظر مى گردد. ضمناً طبق گزارش کالنترى دادگسترى طى شماره 96/3/25-1353/96 
ملک در تصرف نسرین جورکش ورنوسفادرانى مى باشــد. زمان: 96/5/5 ساعت 10 صبح 
مکان: اصفهان خیابان نیکبخت طبقه زیرزمین ساختمان کل دادگسترى اصفهان طالبین خرید 
مى توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک در آدرس اصفهان خیابان 
مشتاق اول کوى روشن مادى نیاصرم بطرف بزرگمهر مجتمع مسکونى سایه طبقه دوم غربى 
دیدن کرده و با سپردن 10٪ ارزش اموال به شــماره حساب 2171290210008 بانک ملى 
دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به اجرا در جلسه مزایده شــرکت کنند. مزایده از قیمت پایه 
شروع مى شود پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 10240 شعبه 

چهارم اجراى احکام مدنى اصفهان/4/225
مزایده

آگهى مزایده اموال منقول اجراى احکام شعبه 4 مدنى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى 
در خصوص کالســه اجرایى 961891 له اصغر فرجى با وکالت آرزو شب انگیز علیه رسول 
زارعى به نشانى اصفهان میدان احمدآباد خیابان جى جنب رستوران گلستان روبروى تقاطع 
1 دفتر آجر طالیى آقاى زارعى مبنى بر مطالبه مبلغ 72,783,000 ریال بابت اصل خواســته 
و هزینه دادرســى و کارشناســى اجرایى و مبلغ 3,207,500 ریال بابت حق االجراى دولتى 
در روز پنج شــنبه تاریخ 96/4/27 ســاعت 9 صبح در محل این اجرا دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه اول جهت فروش اموال – مالى توقیفى زیر که تو ســط کارشــناس رســمى 
دادگسترى به مبلغ 89,760,000 ریال ارزیابى گردیده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده با هماهنگى 
اجرا به نشــانى اصفهان، جاده حبیب آباد کیلومتر 5 روبروى کارخانه آجر مهدیه داخل کوچه 
فروشگاه آجرنماى ذاکر از آن بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290210008 در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده ى محکوم علیه مى باشد. لیست 
اموال – مال موضــوع مزایده: کارتن آجرهاى مورد بازدید از نوع شــیل(رنگ قرمز) به ابعاد

 22×5/5×2/5 ســانتیمتر و از نوع درجه 2 به پایین بود که ارزش پر قالب آجر بطور متوسط 
1600 ریال(هزار و ششــصد ریال) ارزیابى و اعالم نظر مى گردد. هــر کارتن آجر تعداد 51 
قالب آجر دارد در نتیجه ارزش پر کارتن آجر مبلغ 81,600 ریال میگردد و ارزش حدود 1100 
کارتن آجر به مبلغ 89,760,000 ریال میگردد. م الف: 10257 شعبه 4 حقوقى اجراى احکام

 اصفهان/4/226

ابال غ
پرونــده:  شــماره   9610100354501691 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980366102136 شماره بایگانى شعبه: 960184 شاکى عباس شاهنگى 
فرزند علیرضا شکایتى علیه مسعود کریم زاده دائر بر ضرب و جرح عمدى تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 119 
دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان(119 جزایى ســابق) واقع در اصفهان خیابان 
چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 960184 ثبت گردیده و نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى طبع و نشر مى 
شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى ظرف 5 روز از تاریخ نشر آگهى در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10219 شعبه 119 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان(119 جزایى سابق)/4/221

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610460354500002 درخواســت:  شــماره 
9509980364901134 شماره بایگانى شــعبه: 951043 شاکى آقاى محمد 
رجبى فرزند حسین شکایتى علیه فرامرز بدرافکن دائر بر ضرب و جرح و توهین 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان(119 جزایى سابق) واقع در اصفهان خیابان 
چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شــماره 343 ارجاع و به کالســه 951043 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 96/6/1 و ساعت 10 تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مى باشد به اســتناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى  شود و از متهم 
دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شــده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 
10220 شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان(119 جزایى سابق)/4/220

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354602162 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980363401454 شماره بایگانى شــعبه: 960416 متن آگهى احضار 
متهم  در پرونده کالسه 9509980363401454 ك120(960416 ك120) 
براى على حسین امیدنرگســى فرزند ابراهیم به اتهام خیانت در امانت موضوع 
شکایت شهرام بهداروند تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1396/5/22 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات 344 قانون آئین دادرسى 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 
رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 10225 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان(120 جزایى سابق)/4/218

ابالغ وقت رسیدگى 
شــماره: 960107- 96/4/3 نظر به  اینکه در کیفرخواست ارسالى از شعبه 18 
بازپرسى دادسراى عممومى شکایت سیاوش ایل بیگى علیه بهزاد براتى پور از 
طرف این دادگاه در پرونده کالسه 960107 ك 120 به اتهام خیانت در امانت 
تحت رســیدگى قرار گرفته که در مورخ 16/5/1396 ســاعت 9 صبح جلسه 
رسیدگى تعیین شده است به واســطه معلوم نبودن محل اقامت بدینوسیله در 
اجراى ماده 344 قانون آیین دادرســی کیفري مراتب به نامبرده ابالغ و ظرف 
موعد مقرر فوق در شعبه 120 کیفرى 2 جهت رســیدگى به اتهام وارده و دفاع 
از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه اقدام قانونى به عمل 
خواهد آمد.  م الف: 10226 شــعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 

جزایى سابق) /4/217 
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مزایده
اجراى احکام شعبه 13 در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 960562 خ/13 جلسه مزایده اى 
در مورخ 96/4/26 در روز دوشنبه از ســاعت 8  الى 9 صبح برگزار نماید له خانم اکرم عسکرى 
رنانى با وکالت شــکوفه ملک به طرفیت آقاى مرتضى مومنى و صغرا کابلى ولدانى به نشانى 
اصفهان، دروازه تهران، خیابان شهیدان غربى، خ ملت، مقابل مسجد امام زمان، منزل شخصى 
مرتضى مومنى مبنى بر مطالبه 250 عدد ســکه تمام بهار آزادى و 50 مثقال طالى 18 عیار و 
مبلغ 3/060/000 ریالب بابت هزینه دادرسى و مبلغ 1/800/000 ریال حق الوکاله وکیل و مبلغ 
2/500/005 ریال بابت حق االجراى دولتى. موضوع مزایده: عبارتست از فروش منزل مسکونى 
واقع در اصفهان، خ شهیدان غربى، خ ملت، جنب مسجد امام حسن انتهاى بن بست شهید پور 
مهدى، محل فوق الذکر فاقد هرگونه سند رسمى مى باشد و صرفًا یک برگ قولنامه عادى ارائه 
گردیده است که به موجب آن میزان 135 مترمربع زمین توسط آقاى مصطفى شریفى به آقاى 
مهدى مومنى فروخته شده است در حال حاضر در زمین مزبور یک باب منزل مسکونى بصورت 
دو طبقه (بدون پروانه ساختمانى و بدون اخذ پایان کار) احداث شده که طبقه همکف آن تکمیل 
و در حال بهره بردارى و طبقه اول در حد مرحله سفت کارى و بدون گچ و خاك است. ساختمان 
فاقد هرگونه اسکلت و صرفًا داراى دیوارهاى باربر و سقف تیرچه با بلوك فوم است و دستگاه پله 
با تیرآهن و طاق ضربى اجرا شده است. دیوار حیاط فاقد نماکارى بوده و فقط سقف از راه دارد و 
کف سازى آن با موزاییک انجام گردیده است. در طبقه همکف دیوارهاى سالن تا ارتفاع حدود 
1/1 متر با سرامیک و باالتر از آن تا زیر سقف داراى رنگ (مولتى کالر) است. کف سالن و خواب 
همکف موزاییک و دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتى و حمام در این طبقه داراى کاشى است 
و کابینت فلزى در آشپزخانه نصب شده اســت. درب ورودى طبقه همکف و حمام آلومینیومى 
و درب اطاق خواب مشرف به حیاط فلزى اســت. چهارچوب درب اطاق خواب فلزى و کمد ام 
دى اف دارد و داراى سیستم آیفون تصویرى اســت. ورودى منزل از سمت حیاط (جنوب) بود 
و به صورت ماشین رو است و ساختمان در سمت شــمال اجرا گردیده است. نکته اینکه ورودى 
این منزل منتهى به کوچه اى اســت که عرض ورودى آن حدود دو متر بوده و فقط امکان ورود 
خودرو سوارى کوچک (نظیر پراید) وجود دارد. منزل داراى انشعاب آب، برق، گاز است با عنایت 
به توضیحات و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابى از جمله موقعیت محلى، نورگیرى، 
قدمت و کیفیت ساخت و غیره به مبلغ 1/480/000/000 ریال (بالغ بر یکصد و چهل و هشت 
میلیون تومان) برآورد مى گردد. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به نشانى ملک 
مراجعه و بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناســى در جلسه مزایده حاضر شوند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیم ت برنده مزایده خواهد بود. وکیل محکوم علیهم آقاى مسیح بیات مى باشد. 

م الف: 10258  اجراى احکام شعبه 13 خانواده اصفهان/4/227
مزایده

اجراى احکام شعبه ششم نیابت عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
960225 ج ح /6 نیابت ملک نیابت واصله از شعبه اول اجراى رودسر له الهام حیدرپور محکوم 
علیه ایمان سلیمانى مبنى بر مطالبه 314 سکه تمام بهار آزادى اقدام به فروش یک دستگاه وانت 
به شماره انتظامى 331 ل 38 ایران 53 به نشانى پارکینگ نصر واقع در بلوار نبوى منش جلسه 
مزایده اى در تاریخ 1396/5/5 ســاعت 9/5 الى 10 صبح در اجراى احکام شعبه ششم نیابت 
حقوقى اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت ساختمان مرکزى دادگسترى اصفهان مجتمع  
اجراى احکام حقوقى برگزار نماید طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده از مورد مزایده به 
آدرس صدرالذکر بازدید نمایند کسانى حق شرکت د ر مزایده را دارند که 10٪ 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. یک  دستگاه وانت پیکان تیپ 1600 به رنگ سفید باشد به علت 
فاسد بودن باطرى موتور مورد بررسى قرار نگرفت اتاق راننده از نظر رنگ سالم است فقط گل گیر 
جلو سمت چپ نیاز به نقاشى دارد صندلیهاى اتاق فرسود ه و پاره است ضبط و بلندگو ندارد و نیاز 
به باطرى دارد و فاقد بیمه نامه مى باشد قیمت پایه پنجاه میلیون ریال مى باشد. م الف: 10265  

نیابت دادورز اجراى احکام شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان/4/228
مزایده

اجراى احکام شعبه 5 حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960663 ح/5 له 
عهدیه رمضانى علیه 2- منیژه اسدى 3- محمد میرزایى 4- پریسا میرزایى با قیومیت معصومه 
رمضانى مبنى بر فروش 1- منزل  مسکونى 2- یک دســتگاه پراید 3- یک قبضه تفنگ جمعًا 
مبلغ 1,179,750,000 ریال جلسه مزایده اى در تاریخ 96/4/29 ساعت 9 صبح در اجراى احکام 
شعبه 5 حقوقى اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت ساختمان مرکزى دادگسترى اصفهان 
برگزار نماید طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده از مــورد مزایده به آدرس صدرالذکر 
بازدید نماید کسانى حق شرکت در مزایده را دارند که 10٪ مبلغ کارشناسى را به حساب سپرده 
دادگسترى اصفهان به شماره ى 2171290160008(بانک ملى) واریز نموده و فیش آنرا همراه 
داشته باشند مزایده از مبلغ کارشناسى شــروع و برنده فرد یا افرادى هستند که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهند. نظریه کارشناسى: یک قبضه اسلحه شکارى، ساچمه اى، دولول تریر ساخت 
ایران به مبلغ 60,000,000 ریال مى باشد و یک دستگاه سوارى پراید جى نى – ایکس به شماره 
انتظامى 197 م 59 ایران 53 مدل 82 سفید شیرى با مشخصات سینى زیر رادیاتور تعویض – 
گلگیر جلو سمت راســت تعویض – داراى بیمه شخص ثالث به قیمت 55,000,000 ریال مى 
باشد و یک باب منزل مسکونى به قیمت 1,080,000,000 ریال مى باشد. م الف: 10273 شعبه 

5 حقوقى اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان/4/229
ابالغ راى

کالسه پرونده: 95-723 شــماره دادنامه: 974-95/10/28 مرجع رسیدگى شعبه 27 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: فرهاد شــیرانى بیدآبادى به نشــانى اصفهان خیابان 5 رمضان 
خیابان جامى غربى فروشگاه سیاوش. خوانده: ایمان نصیرى مجهول المکان. شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى فرهاد شیرانى بیدآبادى 
به طرفیت آقاى ایمان نصیرى به خواسته مطالبه مبلغ 96,000,000 ریال وجه چک به شماره 
هاى 656532 مورخ 94/9/10 و 656533 مورخ 94/11/10 به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 522,519,515,198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 96,000,000 ریال بابت اصل خواسته و 3,395,000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه هاى نشرآگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/9/10 و 
94/11/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهــان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
کالسه پرونده: 950376 شماره دادنامه: 9509976795700984 -95/11/4  راى اصالحى: 
در خصوص درخواســت خواهان مبنى بر صــدور دادنامه اصالحى به دلیل ســهو قلم حادث 
شده در دادنامه شــماره 974-95/10/28 صادره از این شورا به اســتناد ماده 309 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى شــورا ضمن تائید راى شماره 974 مورخ 
95/10/28 چک شماره 656534 مورخ 95/1/10 که در دادخواست خواهان مورد استناد قرار 
گرفته است اضافه و اصالح مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در یکى از محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد تســلیم راى بدوى یا اصالحى بدون هم ممنوع مى باشد. م 
الف:10282 هاشمى قاضى شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره دو)/4/230
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 951388 شماره دادنامه: 9609976794400614 -96/3/27 مرجع رسیدگى: 
شعبه 14 شــوراى حل اختالف خواهان: اسماعیل شیاسى به نشــانى اصفهان سه راه سیمین 
– جانبازان نیایــش فرعى 11 پالك 450 طبقه اول 1129698882 خوانده: حســین موالیى 
زندان مرکز زرین شهر شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى آقاى اسماعیل شیاســى به طرفیت آقاى حسین موالیى به خواسته مطالبه 
مبلغ 19,000,000 ریال وجه چک به شماره 318967 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
ودفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 522,519,515,198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و سى و پنج هزار و پانصد تومان بابت 
هزینه دادرسى تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف(95/6/20) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعــالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. شورا به دلیل اینکه در جلسه 
96/3/8 دعوى تامین خواسته خود را مسدود نموده است با استناد به ماده 107 بند یک رد دعوى 
صادر مى گردد. م الف: 10271 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره دو)/4/231
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951501 شماره دادنامه: 96000518- 1396/3/31 مرجع رسیدگى: شعبه 9 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فاطمه على نقیان الیادرانى به نشانی: ابتداى خ آتشگاه، 
کوچه شکوفه 2 پ 73 پشت بانک ســپه، خوانده: داود تهمتن به نشانی: فعًال مجهول المکان، 
خواســته: تقاضاى الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتر خدمات مخابراتى و انتقال سند خط 
تلفن همراه 09131178112 گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگی و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي خانم فاطمه على نقیان الیادرانى 
فرزند عباس به طرفیت آقــاى داود تهمتن فرزند رضا به خواســته تقاضاى الــزام خوانده به 

حضور در یکى از دفاتر خدمات مخابراتى و انتقال ســند قطعى یک خط تلفن همراه به شماره  
09131178112 مقوم به هشــت میلیون ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى. با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده و اینکه خواهان با ارائه کپى مصدق با اصل مبایعه نامه عادى مورخه 
80/9/25 که حکایت از خرید و فــروش خط تلفن موصوف بین خواهــان و خوانده را دارد که 
برحسب اظهارات خواهان در دادخواست که کل ثمن معامله پرداخت گردیده ولى تاکنون خوانده 
از انتقال ســند قطعى این خط تلفن و وجود دلیلى امتناع نموده و با توجه به اســتعالم به عمل 
آمده از شرکت مخابرات اصفهان طى نامه شماره 770/24/162995 به تاریخ 95/12/21 که 
مالکیت این خط تلفن را به نام خوانده اعالم داشــته و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى (نشر 
آگهى) در جلسه دادرسى شرکت نداشته و نســبت به دعوى مطروحه خواهان ایراد و اعتراضى 
به عمل نیاورده لذا شــورا دعوي خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 10 و 219 
و 220 و 221 و 222 و 223 قانون مدنى و 198و 515 و519 قانون آئین دادرســى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به حضور در یکى از دفاتر خدمات مخابراتى نســبت به انتقال سند قطعى 
خط تلفن همراه 09131178112 و همچنین پرداخت مبلغ دویســت و هشتاد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى با احتســاب اجراى احکام در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد. راي صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 10269 شعبه نهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/4/232
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 951672 شماره دادنامه: 9609986797900235- 96/3/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 45 شــوراى حل اختالف خواهان: جبار احمدى به نشانى اصفهان صمدیه لباف بن بست 
جنب مسجد قمر بنى هاشم کوچه شهیدان صادقیان، خوانده: منصور حق شناس اورن بادى به 
نشانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارت ناشى از تصادف، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى خواهان جبار احمدى به طرفیت منصور حق شناس به خواسته مطالبه 
مبلغ 4/700/000 ریال بابت خسارات وارده ناشى از تصادف مورخ 95/11/10، هزینه دادرسى 
و هزینه کارشناســى و تاخیر تادیه ضمن بررســى اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست 
تقدیمى خواهان، نظر به اینکه وفق گزارش پلیــس راهور به تاریخ 95/11/10 خواهان مدعى 
گردیده که یک دســتگاه خودروى سوارى سمند به شــماره 287 ب 54 ایران 13 به رانندگى 
شــخصى با هویت نامعلوم با اتومبیل وى تصادف نموده و منجر به ورود خســاراتى به خودرو
 خواهان گردیده و طى اســتعالم از معاونت راهور مالک خودرو مقصر شخصى خوانده معرفى 
گردیده با توجه به اینکه وفق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى طى قرار تأمین دلیل خسارت 
وارده به خودرو خواهان به میزان 4/700/000 ریال برآورد گردیــد، لذا با توجه به مراتب فوق 
به اســتناد مواد 1 و 2 ق. مســئولیت مدنى و مــاده 515 و 519 و 522 و 198 ق. آ. د.م دعوى 
مطروح را وارد و ثابت دانســته و خوانده را به پرداخت 4/700/000 ریال بابت خسارت وارده و 
1/500/000 ریال هزینه کارشناسى و 94/750 تومان هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و 
بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. 
م الــف: 10256 شــعبه 45 حقوقــى شــوراى حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

 (مجتمع شماره یک)/4/233
ابالغ راى

کالسه پرونده 960105 شماره دادنامه 9609976794100743 -96/3/29 مرجع رسیدگى : 
شعبه یازده شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا کهرنگى به آدرس شاهپور جدید خ 
امیرکبیر 100 متر باالتر از فلکه گاراژ باربرى مهدى الستیک فروشى بارز خوانده: محسن شفیعى 
نیک آبادى به آدرس مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید.راى شوراى 
حل اختالف  در خصوص دعوى علیرضا کهرنگى به طرفیت محســن شفیعى نیک آبادى به 
خواسته مطالبه مبلغ 42/600/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 651073- 93/5/1 و 
651071- 93/3/1 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى باتوجه دادخواست 
تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 42/600/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/940/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 هزینه نشر آگهى وخس ارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (93/5/1 و 93/3/1 ) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر واعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م. الف:10252 شعبه  11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)  04/234
ابالغ راى

کالسه پرونده 951452 شماره دادنامه 96099767094100763 -96/3/30 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده شوراى حل اختالف اصفهان،خواهان على رضا کهرنگى به آدرس شاهپور جدید خ 
امیرکبیر بعد از فلکه سمت چپ فروشــگاه طایر بارز ، خوانده نجفقلى صابرى هارونى مجهول 
المکان  شورا ب ا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید.راى شــوراى حل اختالف،  در خصوص 
دعوى على رضــا کهرنگى به طرفیــت نجفقلى صابــرى هارونى به خواســته مطالبه مبلغ 
42/600/000 ریال دو فقره چک به شماره هاى 484921- 94/2/15 و 484922- 94/3/15به 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى باتوجه دادخواست تقدیمى تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام دفاع نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 42/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 1175000 
ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (به شــرح فوق) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م.الف:10251 شعبه 11 حقوقى  شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره 2)  04/235
 ابالغ راى

کالســه پرونده اصلى:95-854  تاریخ رسیدگى 95/12/4 مرجع رســیدگى کننده : شعبه 24 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: احمد سلیمى ترکمانى به نشــانى: اصفهان خ شریف 
شرقى خ ابوذر قالى کاشان خوانده: على کیامهر به نشانى: مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه  
گردشکار: به تاریخ 95/12/4 شــعبه 24 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 95-854 و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا، در خصوص دعوى احمد سلیمى ترکمانى به 
طرفیت على کیامهر به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره هاى 95/6/30-490220 
و 490218-95/3/30 جمعا به مبلغ 72/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى با 
عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه 
مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده و مســتنداً به مواد 198- 515-519-522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هفتصد و 
سى و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ 
چکها) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و هزینه نشر آگهى در حق خواهان 
صادر واعالم مى نماید. راى صادره غیابى محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م. الف: 10246 گازرى قاضى شعبه 24 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) 04/236
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 288/95شماره دادنامه 922- 95/10/29 مرجع رسیدگى : شعبه 18 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مهدى جعفرى به نشانى اصفهان، خ شاپور جدید خ امیرکبیر گاراژ مهدى 
بار خوانده: سام احمدى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید: راى قاضى شورا،  در خصوص دادخواست مهدى 
جعفرى به طرفیت سام احمدى بخواســته مطالبه مبلغ 30/300/000 ریال وجه دو فقره چک به 
شماره هاى 377775- 95/2/2 و 377792-95/3/10 عهده بانک کشاورزى به انضمام خسارات 
دادرسى و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواســت تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات 
ابرازى خواهان ایراد وتکذیبى به عمل نیاورده و مســتندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى 
خوانده به خواهان را حکایت مى کند على هذا ضمن ثابت دانســتن دعوى به اســتناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئین دادرســى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون و سیصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
834/500 ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تاخیر وتادیه از تاریخ سررسید چکها 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود و ظرف 
20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى مى باشــد. م.الف:10239/ 

شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /04/237

 ابالغ راى
کالسه پرونده :960095 شماره دادنامه 9609976794100762- 96/3/30 مرجع رسیدگى : 
شعبه یازده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عزیز اله غالمى به آدرس اصفهان، خوراسگان 
محله سمســور چى خوانده: اکرم نجفى به آدرس مجهول المکان  شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم  و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شــوراى حل اختالف، در خصوص دعوى عزیزاله به طرفیت اکرم نجفى 
به خواســته مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال دو فقره چک به شماره 488283 – 91/7/13 
و 310371- 95/3/28 به انضمام مطلق خســارات قانونى باتوجه دادخواست تقدیمى ، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
4/360/000 ریال بابت هزینه دادرسى 120/000 ریال هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 91/7/13- 92/3/28 تا تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م. الف:10244/ شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/ 04/238
ابالغ راى

کالسه پرونده: 95-858 مرجع رســیدگى: شعبه 29 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان 
راضیه بهنام به آدرس اصفهان خ مالصدرا کوچه سعادت پالك 3 وکیل محمد امین بصیرى، 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالى حدفاصل نیکبخت و شیخ مفید کوچه شماره 30 (آسیاب )پالك 
11 خوانده فرحناز خسروى به آدرس مجهول المکان  شو را با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شوراى حل اختالف، در خصوص دعوى راضیه بهنام به وکالت محمد امین بصیرى 
به طرفیت خانم فرحناز خســروى به خواســته مطالبه 17/550/000ریال وجه چک به شماره 
280461- 94/7/10 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى باتوجه دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/550/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/368/750 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (94/7/10) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م. الف:10241/ شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/239
 اجرائیه

شماره 991/95 و  332/95 تاریخ 96/2/31 به موجب راى شماره 526 تاریخ 95/5/23 حوزه 29 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان به موجب اصالحیه راى شماره 1025 تاریخ 95/10/28 
شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه عباس حاجى رستم 
به نشانى محل اقامت: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/20 لغایت تاریخ وصول در حق 
خواهان نادر رجبى پیروز به نشانى محل اقامت : خمینى شهر ، خ امیرکبیر خ 85 و مبلغ نیم عشر 
حق االجراء/ ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م.الف:10245 شعبه 29 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) 04/240
 اجرائیه

تاریخ 96/1/28 شــماره 951244 به موجــب راى شــماره 9509976793802395 تاریخ 
95/12/11 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه بهروز دیلمى فرزند حســن به آدرس : مجهول المکان محکوم اســت به : پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/860/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک به ش 902007/307778- 
94/7/18 و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و نیم عشر حق االجرا  مشخصات محکوم له : 
فرشته بهارلوئى با وکالت على مومن به نشانى اصفهان، بلوار کشاورز، سه راه سیمین، نبش کوى 
117، مجتمع دى ط 3 واحد 44 غربى . ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و درصورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م. الف:10236/ 

شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/04/241
اجرائیه

شماره اجرائیه:9610420350700107 شماره پرونده:9509980350700466 شماره بایگانى 
شعبه:950548 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610090350701275 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509970350701979 محکوم علیه محمد حسینى فرزند کمال به 
نشانى: اصفهان، خ جى، خوراسگان، خ شریعتى، فرعى 18، منزل شخصى، پالك سوم کوچه، 
محکوم است به پرداخت مبلغ 598/399/100 ریال اصل خواسته و مبلغ 19/528/000 ریال 
هزینه دادرســى و 15/561/578 ریال حق الوکاله و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
پرداخت توسط محکوم له محمد حسین پوســتین دوز فرزند احمد به نشانى: اصفهان، خ تاالر، 
ك شهاب، پ 9. کدپستى:8199957581 کد ملى:1281066133 با وکالت مرضیه  رئیسى نژاد 
، فرزند اصغر به نشانى: اصفهان، خیابان حکیم نظامى حد فاصل خاقانى و محتشم کاشانى بعد 
از بانک تجارت نبش کوچه بابک 20 ساختمان الهیه طبقه دوم واحد 8  ، (94/12/26) تا زمان 
اجراى حکم وفق شاخص تغییر قیمت هاى ســاالنه اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران در حق محکوم له و نیز پرداخت حق االجراى دولــت در حق صندوق دولت (راى غیابى 
مى باشد) محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى واعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 
وانتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)4- خودارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م. ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) . م. الف:10230/ شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/04/242
 اجرائیه

شماره اجرائیه:9610420350700102 شماره پرونده:9509980350700255 شماره بایگانى 
شعبه: 950303 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610090350701272 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509970350701596 محکوم علیهم 1- على مظاهرى نیک فرزند 
ســیف اله به نشــانى اصفهان، بازار زرگرها، تیمچه محمد صادق خان ط 2 مغازه عابد پ 1، 
2- حمید سارنج فرزند مهدى به نشانى اصفهان، خ مشــتاق دوم بازارچه بلوار شرقى پ 241 ، 
3- محمد مظاهرى نیک فرزند سیف اله به نشانى اصفهان، بازار زرگرها ، تیمچه محمد صادق 
خان ط 2 مغازه عابد پ 1 متضامنًا محکومند به پرداخت مبلغ 540/000/000 ریال اصل خواسته 
و مبلغ 18/858/000 ریال هزینه دادرسى و 14/160/000 ریال حق الوکاله وکیل و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک به شماره 943285/30-94/12/12 تا زمان اجراى حکم 
وفق شاخص تغییر قیمت هاى ســاالنه اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق 
محکوم له ، سرپرستى بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانى به نشانى ، اصفهان، خ توحید 
میانى، بعد از مجموعه فرشچیان پ1، و بوکالت مریم الســادات ابرقوئى فرزند سید محمد به 
نشانى اصفهان، خیابان آمادگاه چهار راه محمد آباد سمت چپ، کوچه شهید حمید آزرم پالك 
10 کدپستى 8145616313 و نیز پرداخت حق االجراى دولت در حق صندوق دولت/ محکوم 
علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى واعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و 

انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)4- خودارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م. ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م. الف:10229 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/4/243
 اجراییه

شماره اجرائیه:9410420350700464 شماره پرونده:9309980350700041 شماره بایگانى 
شعبه:930043 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9410090350703714 و 
شماره دادنامه مربوطه 9309970350700900 و 9409970370701335 محکوم علیها1- 
مجید عرب لودریچه فرزند عباس به نشــانى اصفهان، خ زینبیه کوچه الله کوچه شباهنگ پ 
8، 2- عباس عرب لودریچه فرزند مصطفى به نشــانى: اصفهان خ زینبیــه کوچه الله کوچه 
شباهنگ پ 8 محکومند به پرداخت تضامنى مبلغ 1/675/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 50/255/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
(یک فقره چک به شماره 9225/130695-92/10/5 بعهده بانک اقتصاد نوین مبارکه) لغایت 
وصول براساس شاخص نرخ تورم که در زمان وصول توسط اجراى احکام محاسبه خواهد شد 
در حق محکوم له حسین علیخانى فرزند احمد به نشــانى : اصفهان، خ احمد آباد نبش خ سید 
احمدیان دفتر فروش نامى نو و همچنین پرداخــت مبلغ 83/750/000 ریال بابت حق االجراء 
در حق صندوق دولت/ محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالى واعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل وا نتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)4- خودارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را 
در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م. ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م. الف:10228/ شــعبه 7 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/04/244
 اجراییه

شماره اجرائیه :9610420350100130 شماره پرونده:9409980350100378 شماره بایگانى 
شعبه: 940426 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610090350101545 و 
شماره دادنامه مربوطه 950997350100672 محکوم علیه غالمرضا زمانى نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به 1- پرداخت مبلــغ 27/000/000 ریال بابت ثمــن معامله بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 82/11/20 لغایت وصول براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى 
2- پرداخت مبلغ 1/525/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 4/312/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل و مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه نشر در حق محکوم له، اسداله شریفى فرزند 
غالم، نشانى اصفهان، خ زینبیه شــمالى، خ آیت اله غفارى، شــهرك امام خمینى، کوچه بى 
سیم، بن بست شهید خوانسارى، پ3 ، کد پســتى:8197853944 ، کد ملى :1159327017 ، 
تلفن همراه:09131148175 با وکالت غالمرضا دانشــمند دیزیچه فرزند محمد تقى ، نشانى 
: اصفهان ، سه راه ســیمین بعد از پمپ بنزین فرقدانى ساختمان پاسارگاد طبقه سوم واحد 16، 
3- پرداخت مبلغ 3/850/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. /(راى صادره غیابى 
است) محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى واعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)4- خودارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م. ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م. الف:10222/ شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/04/245
 اجراییه

شماره اجرائیه:9610420350100131 شماره پرونده:9409980350100923 شماره بایگانى 
شعبه:941078 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره  9610090350101542و 
شماره دادنامه مربوطه 9609970350100097 محکوم علیه، کورش نامدارى نیا فرزند: حیدر 
قلى نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به 1- پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/10/15 لغایت وصول محکوم به براساس 
شــاخص اعالمى بانک مرکزى 2- پرداخت مبلغ 59/950/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 
مبلغ 5/900/000 ریال بابت هزینه کارشناســى و مبلغ 803/600 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
و مبلغ 1/770/000 ریال بابت هزینه نشــرآگهى در حق محکوم لها، منیژه آهکى فرزند محمد 
على نشانى: اصفهان- میدان شــهدا- خیابان فروغى- کوچه امیرکبیر- کوچه احسان- پالك 
52، 3- پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. (راى صادره 
غیابى اســت) (ضمنا اجراى احکام موظف است در راســتاى ماده 511 ق آ د م باتوجه به صدور 
حکم به اعسار ومعافیت محکوم له از پرداخت هزینه دادرسى مابه التفاوت هزینه دادرسى بمبلغ 
58/357/000 ریال را پس از خروج وى از اعسار و دسترسى به محکوم به از وى  اخذ و به صندوق 
دادگسترى تودیع نماید. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالى واعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل وا نتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)4- خودارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را 
در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م. ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م. الف:10221/ شعبه 1 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/04/246
حصر وراثت

فریبا  کاظمى ورنامخواستى بشـنـاسـنـامـه شـمـــاره 126 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
148/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مجید اسالمى پور بشناســنامه 4986 در تاریخ 96/03/17  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا اسالمى پور فرزند مجید ش.ش 
1160506566 ت.ت 1384 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- زینب اسالمى پور فرزند مجید 
ش.ش 1160369658 ت.ت 1378 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- هاجر اسالمى پور فرزند 
مجید ش.ش 1160452385 ت.ت 1381 صادره از لنجــان (دختر متوفى) 4- محترم جاللى 
ورنامخواستى فرزند زنده على ش.ش 83 ت.ت 1347 صادره از لنجان (همسر متوفى) 5- فریبا 
کاظمى ورنامخواستى فرزند محمد ش.ش 126 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- 
صنم صالحى هاردنگى فرزند صفرعلى ش.ش 21 ت.ت 1323 صادره از لنجان (مادر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/4/256
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سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با 

حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 
موال على (ع)

شهردارى عســگران در نظر دارد به استناد مصوبه شــوراى اسالمى شهر
 به شماره 180/ع/96 مورخ 96/03/30 عملیات نگهدارى فضاه اى سبز عمومى 
سطح شهر و رفت و روب و نگهدارى معابر را با اعتبارى بالغ بر 1,750,000,000 
ریال را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به مدت یکسال به پیمانکاران واجد 
شــرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/04/24 به دبیرخانه شهردارى 

عسگران مراجعه و یا با شماره تلفن 42752061-031 تماس حاصل فرمایند.

«آگهى مناقصه  عمومى» نوبت دومنوبت دوم

حسین علیمحمدى – شهردار عسگران

- پیشــنهاداتى که مبهم، مخدوش، مشــروط و یا فاقد ســپرده باشد و همچنین 
پیشنهاداتى که بعد از وقت ادارى مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- کمیسیون عالى معامالت و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صالحیت و اخذ مجوزات الزم از مراجع 

ذیربط مى باشد.
- هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

- مزایده داراى شرایط خصوصى مى باشد. (سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده 
در اسناد مزایده مندرج است.)

- نوع طراحى، ایجاد، ساخت و بهره بردارى از کلیه بندهاى مزایده بایستى با نظر و تایید 
کتبى سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد انجام پذیرد.

- لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل مى  آید جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1396/05/01 در ساعات ادارى به امور مالى سازمان 
رفاهى تفریحى واقع در بلوار بهارستان جنب مجموعه تاریخى هفت برج خارون سازمان 

رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. تلفن تماس: 42658053

آگهى تجدید مزایده نوبت اولنوبت اول

محمدمهدى فردوسى مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى
 شهردارى نجف آباد

شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى 
اسالمى شــهر نســبت به واگذارى 4 پالك زمین با کاربرى 
مسکونى با رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق مزایده بر 

اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید.
الف) متقاضیان مى بایســت برگ مزایده را به عنوان قبول 
کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفًا ضمانت نامه بانکى 
یا فیش نقدى به میزان 5٪ قیمت کارشناســى واریز نقدى به 
حســاب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/04/24 در پاکت(الف) 
و قیمت پیشــنهادى خــود را در پاکت(ب) بــه دبیرخانه 

محرمانه(حراست) شهردارى تحویل نمایند.
ب) مهلت دریافت اسناد تا تاریخ ســه شنبه 1396/04/20
مى باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 
96/04/25 در جلسه کمیســیون عالى معامالت که در محل 
شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین 

برنده اقدام خواهد شد.
ج) برندگان اول ودوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب  ضبط خواهد شد.
د) شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

مى باشد.
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، 
و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و ... 

به عهده برنده مزایده خواهد بود.
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه 

بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
و) شرکت کنندگان میبایســت رعایت قانون منع مداخله 

کارکنان دولت را بنمایند.
ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده 

مندرج است.
شماره تماس شهردارى52251030

(آگهى مزایده) نوبت دومنوبت دوم

جالل ربیعى – شهردار ورنامخواست

سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد باستناد مصوبه شماره 95/3530 و شماره 
95/3532 و شماره 95/3533 مورخ 1395/11/11 شوراى محترم اسالمى شهر اماکن 

زیر را با شرایط و مشخصات موجود به صورت اجاره بهاء یکساله واگذار مى نماید:
قیمت پایه ماهیانه(ریال)مشخصاتردیف

15/000/000اجاره فضاى تعداد پنج(5) عدد تابلوى تبلیغاتى چهار وجهى ساعت دار به متراژ حدوداً 5 مترمربع در سطح شهر1

10/000/000اجاره فضاى تبلیغات محیطى روى دیواره هاى داخلى دو جایگاه CNG و دو عدد تابلوى استرابورد به ابعاد 4*3 مترمربع2

اجاره فضاى دوازده(12) عدد بیلبورد تبلیغاتى تک وجهى و یک عدد بیلبورد سه وجهى تبلیغاتى به متراژ حدوداً 15 مترمربع در 3
75/000/000سطح شهر

50/000/000اجاره فضاى 5 عدد بیلبورد غول پیکر دورو هر طرف به متراژ حدوداً 60 مترمربع در سطح شهر4

2/000/000اجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در پارك ملت جنب شهردارى منطقه 5 حدوداً به مساحت 15 متر مربع5

2/000/000اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در مجموعه تفریحى باغ بانوان حدوداً به مساحت 10 مترمربع6

اجاره فضاى یک باب غرفه گل فروشى واقع در بلوار طالقانى مقابل گلزار شهداء نجف آباد(بوستان خدمت) حدوداً به مساحت 7
153/000/000 مترمربع

1/500/000اجاره فضاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در بوستان بهشت واقع در منطقه چهار حدوداً به مساحت 15 مترمربع8

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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در راستاى اجراى ماده 225 قانون تجارت و پیرو آگهى انحالل منتشره در شماره 20730 مورخ 1395/02/20 روزنامه رسمى 
جمهورى اسالمى ایران بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت محکم سازه چهلستون (سهامى خاص- در حال تصفیه) به شماره 

ثبت 43957 دعوت بعمل مى آید ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول با در دست داشتن مدارك مثبته به نشانى کیلومتر 
28 جاده اصفهان- تهران، جنب شرکت هسا، شرکت هسایاران، آقاى محسن جواهرى (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند. 

آگهى دعوت از بستانکاران
شرکت محکم سازه چهلستون (سهامى خاص- در حال تصفیه)

 به شماره ثبت 43957 و شناسه ملى 10260618224

محسن جواهرى- مدیر تصفیه شرکت ساختمان و مسکن محکم سازه چهلستون (سهامى خاص- در حال تصفیه)

(نوبت سوم)(نوبت سوم)

انصفهان ahan.netahanف netwww.nesfejawwww nesfeja
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آشنایى با خواص فلفل دلمه اى
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سریال ماجراهــــاى جپاروف
12

َجنگ تعریف ستاره در سپاهان!
بنگر قصد خداحافظى ندارد

ذوب آهن و نگاه جدى تر
13
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دنباله هاى دو فیلم سینمایى سال هاى اخیر 
این روزها گیشه سینماى ایران را در اختیار 
گرفته اند. «گشت2» رکورد فروش سینماها 
را شکســته و «نهنگ عنبر2» با شکستن 
رکورد فروش روزانه و افتتاحیه ســینماها 
در مسیر رســیدن به رکورد «گشت2» قرار 
دارد. فــروش باالى ایــن دو فیلم مى تواند 
سنت دنباله سازى را در سینماى ایران کامًال 

جا بیاندازد.
در میــان دنباله هاى ســاخته شــده براى 
فیلم هاى سینمایى بعد از انقالب موفق ترین 
مجموعه «اخراجى ها» مسعود ده نمکى با 
نزدیک به ده میلیون مخاطب است. فیلمى 
که با موفقیتش در گیشه سنت دنباله سازى 
در سینماى ایران را دوباره زنده کرد. قسمت 
دوم مجموعه «اخراجى ها» نسبت به قسمت 
اول 174 درصد رشد مخاطب داشت و ساخت 
قســمت ســوم این مجموعه کامًال توجیه 
اقتصادى داشــت. هرچند با افت مخاطب 
قسمت سوم دیگر خبرى از ساخت ادامه این 

مجموعه نشد.
 بعد از «اخراجى هــا»، «کاله قرمزى» با 
نزدیک به هشت میلیون مخاطب قرار دارد. 
با ایــن تفاوت که عمــده مخاطبان «کاله 
قرمزى» مربوط به قســمت اول آن است و 
دنباله هاى «کاله قرمزى» هر کدام نزدیک 
به 50 درصد افت مخاطب داشته اند با وجود 
این، این روزها خبرهایى مبنى بر ســاخت 
قسمت چهارم این مجموعه فیلم ها به گوش 

مى رسد.
در رتبه بعدى «شــهر موش ها» قرار دارد 
که قســمت اولش در دهه 60 ساخته شد و 
قسمت دومش على رغم بودجه و تبلیغاتش 
به مخاطبان قسمت اول نرسید و نزدیک به 

20 درصد افت مخاطب داشت.
چهارمین دنباله موفق ســینمایى «گشت 
ارشاد» سعید سهیلى است، فیلمى که قسمت 
اولش تنها 20 روز اکران بود و به همین رشد 
523 درصدى مخاطبان قسمت دوم نسبت به 
قسمت اول قابل درك است. به نظر مى رسد 
با توجه با این رشد مخاطب باید منتظر ساخت 

قسمت سوم «گشت ارشاد» هم باشیم.
«آتش بــس» و «رســوایى» ناموفق ترین 
دنباله هاى ساخته شده بعد از انقالب هستند 
که هــم کمتریــن مجموعــه مخاطب را 
داشته اند و هم قسمت دومشان افت مخاطبى 

بیش از 50 درصد نسبت به قسمت اول دارد.
در این میان باید به «نهنگ عنبر2» اشاره کرد 
که به علت پایان نیافتن اکران در جدول قرار 
نگرفته است. با روند فعلى، فیلم سامان مقدم 
قطعاً در رتبه چهارم این جدول قرار مى گیرد و 
با توجه به رشد قطعى مخاطبان قسمت دوم 

نسبت به قسمت اول، ساخت قسمت 
ســوم «نهنگ عنبر» از نظر 

اقتصادى هــم قابل 
توجیه است.

تازه ترین فیلم مهدى کرم پور با عنوان «ســوفى و دیوانه» بعد از رونمایى حاشیه 
برانگیز در جشنواره سى و پنجم فجر آماده مى شود براى اکران عمومى.

بازیگر نقش اصلى مرد «سوفى و دیوانه» امیر جعفرى بود و ایفاى نقش اصلى زن آن 
نیز به جوانى با نام به آفرید غفاریان سپرده شده که گفته مى شود در جریان یک تست 

بازیگرى انتخاب شده است.
به آفرید غفاریان که تجربیات بازیگرى در حیطه تئاتر و به خصوص همکارى با حسن 
معجونى را در کارنامه دارد به تازگى در گفتگویى با اشاره 
به چگونگى انتخاب براى بازى در «سوفى و دیوانه» 
از نقش همســر مهدى کرم پور در این انتخاب 

سخن گفته است.
غفاریان در این باره بیان کــرد: براى بازى در 
«ســوفى و دیوانه» به همراه عده دیگرى تست 
دادم و از آنجا که همسر مهدى کرم ُپور که دستیار 
وى هم است تئاتر زیاد مى بیند من را در تئاتر دیده 
بود و پیشنهاد داد تست کامل ترى از من گرفته شود. 
فکر نمى کردم براى بازى در نقش سوفى در این فیلم 
انتخاب شوم چون معموالً جوان ها به مراکز مختلفى 
براى تست دادن معرفى مى شوند اما اکثراً به 

راحتى انتخاب نمى شوند.
وى درباره نقشى که در این فیلم برعهده 
دارد، توضیح داد: در این فیلم سوفى مثل 
یک ناجى مى ماند که امیر جعفرى را که 
از زندگى اش سیر شده و مى خواهد 
به آن پایان دهد، بــه زندگى امیدوار

مى کند و زندگى را به شکل دیگرى به 
او نشان مى دهد.

محمد بحرانى، صداپیشــه عروســک 
جناب خان، با انتشار متنى در اینستاگرام 
به حواشــى حضور عروســک جایگزین 

جناب خان در «خندوانه» پاسخ داد.
این هنرمند نوشت: «عروســکى به نام 
ملوان هرگز وجود خارجى نداشــته است 
و بنده هرگز هیچ جا اســمى از عروسک 
ملوان نیاورده ام. رامبد عزیز بخاطر لطفى 
که به بنده داشــته اند یکى دو بار صحبت 
از عروســک جدید با صداپیشــگى بنده 
کرده اند اما ایشان هم هرگز نامى از ملوان 
نیاورده اند. از ابتــداى نبودن جناب خان، 
سفارش عروســک جدید مطرح بوده اما 
هنوز که هنوز است به هیچ نتیجه روشن 
نرسیده ایم. به روشنى مى گویم از روز اول 
نبودن جناب خان تا همین االن حتى یک 
روز هم دست از تالش براى بازگرداندن 
جناب خان برنداشــته ام و امیــدوارم که 
جناب خــان را دوباره ببینیم. دســتبوس 
تک تک تان هستم که بعد از ماه ها نبودن 
جناب خان هنوز از ابراز محبت تان به بنده 

و جناب خان دریغ نمى کنید.»

سرنوشت «جناب خان»

شــاهین جمشــیدى، مجرى تلویزیون 
تصویــرى از خــودش در کنار حســن 
پورشــیرازى، امیر نورى و خشایار راد در 
اینستاگرامش منتشــر کرد و از ورودش 
به دنیاى بازیگــرى(در یک نقش کوتاه) 

خبر داد.

ماهایا پطروسیان، بازیگر سینما، عکسى 
قدیمى از دوران دبیرســتان خــود را در 

اینستاگرام منتشر کرد.
این بازیگــر در توضیح عکس نوشــت: 
«سالم، این هم عکســى از دوران سوم 
دبیرستان، در دبیرســتان هدف؛ با مقنعه 
چونه دار و کاُکل مو که باید قدرى از کاکل 
حتمًا روى پیشــانى مى آمد، این مسئله 
خیلى اهمیت داشت و هم شامل دخترها 
بود هم پسرها؛ ســیاهى هاى روى دیوار 
هم جاى لگدهاى بچه هاست، من نه ها، 

بچه ها.»

لگدهاى بچه ها

مجرى - بازیگر

«آسپرین» هم حضور داشــت. نعمتى این روزها با محمدحسین در ســریال «در قصه ها زندگــى مى کنند» بــود، در فصل اول حیات» و «حیرانى» کــه آخرین حضــورش در تلویزیون بازى فرخ نعمتى بازیگر ســریال هایى چون «آســمان من»، «ستاره 
عموى کاراکتر اصلى داستان است. یعنى در این سریال من نقش مختلفى دارد که من در این سریال نقش خلیل را بازى مى کنم که همکارى من با این کارگردان اســت. این سریال شخصیت هاى دلبران» به کارگردانى آقاى لطیفى هســتم که نخستین تجربه وى در این باره گفت: مدتى است که مشغول بازى در سریال «سر لطیفى همکارى مى کند.

وى در ادامه افزود: من شــنیده بودم که قرار بود ســریال در ماه عموى برزو ارجمند را بازى مى کنم.

«سرو زیر آب» باشه آهنگر و… البته یکى دو تا از این فیلم ها سال «گیلدا» امید بنکدار، «چشمان خیس پروانه» پرویز شیخ طادى و نشده اســت. از جمله فیلم هاى «کمدى انسانى» هادى کریمى، از آنها در مراحل مختلف فنى قرار دارنــد. البته هیچکدام اکران گذشته در چند فیلم سینمایى بازى کردم که فکر مى کنم هر کدام وى در ادامه درباره ســایر فعالیت هایش نیز عنوان کرد: من سال حضور داشته باشم تا این کار به سرانجام برسد.این سریال باشم. به همین دلیل فعًال نمى توانم در هیچ کار دیگرى نرسید. به همین دلیل فکر مى کنم تا اواسط تابستان درگیر بازى در رمضان پخش شود که زمان تولید طوالنى تر شد و سریال به پخش 
وى در خصوص نقش هایى که در این فیلم ها ایفا کرده اســت، گذشته در جشنواره فجر به نمایش درآمد.

تالش خود را مى کند که به خوبى آن نقش را ایفا کند. این وظیفه به هر حال به بازیگر در هر کارى نقشى پیشنهاد مى شود و او نیز بدهم بهتر است فیلم ها اکران شود و مردم خودشان کارها را ببینند. گفت: خیلى دوست ندارم درباره کارهایى که بازى کرده ام، توضیح 
خواهند دید و کمتر به سراغ سریال هاى ماهواره مى روند.کارگردان حرفه اى و بــا تجربه بیافتد، مطمنئاً  مــردم هم آن را کنند و بازیگران خوبى هم در کار حضور داشته باشند و کار دست اگر سریال ها مانند گذشــته داستان هاى خوب و جذابى را روایت کنم. معموًال چند قســمت از هر کارى را مى بینم. فکر مى کنم کرد: من معموًال خیلى فرصت نمى کنم سریال ها را کامل دنبال وى درپایان نیز درباره ارزیابى ســریال هاى تلویزیونى نیز عنوان بازیگر است.
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خیلى دوست ندارم توضیح  بدهم خیلى دوست ندارم توضیح  بدهم 

ــک 
رام 

ن»

برانگیز در جشنواره سى و پنجم فجر آماده مى شود براى اکران عموم
بازیگر نقش اصلى مرد «سوفىو دیوانه» امیر جعفرى بود و ایفاى نقش
نیز به جوانى با نام به آفرید غفاریان سپرده شده که گفته مى شوددر ج

بازیگرى انتخاب شده است.
به آفرید غفاریان که تجربیات بازیگرى در حیطه تئاتر و به خصوص ه
معجونى را در کارنامه دارد به تازگىدر گ
به چگونگى انتخاب براى بازى در «
از نقش همســر مهدى کرم پور

سخن گفته است.
غفاریان در این باره بیان کــرد
«ســوفى و دیوانه» بههمراه عد
دادم و از آنجا که همسر مهدى کر
وى هم است تئاتر زیاد مى بیند من
بود و پیشنهاد داد تست کامل ترى از
فکر نمى کردم براى بازى در نقش س
جوان ها ب انتخاب شوم چون معموالً
براى تست دادن معرفى مى ش

راحتى انتخاب نمى شوند.
وى درباره نقشى که در ای
دارد، توضیح داد: در این
یک ناجى مى ماند که ام
از زندگى اش سیر ش
به آن پایان دهد، بــه
مى کند و زندگى را به

اونشان مى دهد.

ش همسر کارگردان در 
نق

 «سوفى و دیوانه» 
پیوندى هم براى ارائه گزارش در مراســم ســالگرد درگذشــت عباس کیارســتمى حضور خواهندهم با توصیه ایشــان حل شــده و طبق صحبت هایى که انجام شــده اســت دکتر حریرچــى و دکتر پســر عباس کیارســتمى ادامــه داد: به نظر مى رســد مشــکل همکارى دانشــگاه شــهید بهشــتى حضور در مراسم سالگرد درگذشت عباس کیارستمى و ارائه توضیحات در آن جلسه اعالم آمادگى کرد.بهمن کیارستمى از تماس وزیر بهداشت خبر داد و گفت: دکتر هاشمى روز هشتم تیرماه با من تماس گرفت و براى 

این اتفاق ممکن شده و مکان برگزارى هم سالن همایش هاى دانشگاه شهید بهشتى تعیین شده مطرح شده است، خاطرنشان کرد: حاال با پیگیرى و حمایت دوستان به خصوص همکاران رسانه اى بهمن کیارستمى با بیان اینکه درخواست ارائه گزارش درباره پرونده پزشکى پدرش از سال گذشته  داشت.
بهداشت و درمان مرتبط با پرونده پزشکى عباس کیارستمى خواهند بود.بهمن کیارستمى طى چند هفته گذشته از برگزارى مراسمى خبر داد که سخنرانان اصلى آن مسئوالن کیارستمى خبر مى دهد که برنامه طبق آنچه در نظر داشته است، قرار است 14 تیرماه برگزار شود.بود که در مقاطعى اجرایى شــدن این برنامه با موانعى روبه رو شد. اما حاال فرزند زنده یاد عباس طى چند هفته گذشته بهمن کیارستمى پیگیر برگزارى برنامه سالگرد درگذشت عباس کیارستمى است.

ر ر بر ه ب ی نب ی ین ر
که به علت پایان نیافتن اکران در جدول قرار
فیلم سامان مقدم نگرفته است. با روند فعلى،

قطعاً در رتبه چهارم این جدول قرار مى گیرد و 
با توجه به رشد قطعى مخاطبان قسمت دوم 

نسبت به قسمت اول، ساخت قسمت 
ســوم «نهنگ عنبر» از نظر 

اقتصادى هــم قابل 
توجیه است.

ررررگگررددااننددرر ااااککااررر ررسسرر سسم ممهه شش
قق

شششش
ققققنن
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وزیر اعالم آمادگى کرد

ما، عکسى 
خــود را در 

سنوشــت: 
دوران سوم 
ف؛ با مقنعه 
ىاز کاکل 
 این مسئله 
مل دخترها 
 روى دیوار 
، من نهها،

ها

ن ر ى ی عموى کاراکتر اصلى داستان
وى در ادامه افزود: من شــنیده بودم که قرار بود ســریال در ماه عموى برزو ارجمند را بازى مى کنم.

وى در خصوص نقش هایى که در این فیلم ها ایفا کرده اســت، گذشته در جشنواره فجر به نمایش درآمد.

ن ر ر ک
خواهند دید

پیوندى هم براى ارائه گزارش در مراســم ســالگرد درگذشــت عهم با توصیه ایشــان حل شــده و طبق صحبت هایى که انجام شــدپســر عباس کیارســتمى ادامــه داد: به نظر مى رســد مشــکل همکارحضور در مراسم سالگرد درگذشت عباس کیارستمى و ارائه توضیحات در آنجبهمن کیارستمى از تماس وزیر بهداشت خبر داد و گفت: دکتر هاشمى روز هشتمت
این اتفاق ممکن شده و مکان برگزارى هم سالن همایش هاىمطرح شده است، خاطرنشان کرد: حاال با پیگیرى و حمایت دوسبهمن کیارستمى با بیان اینکه درخواست ارائه گزارش درباره پرو داشت.

ببهبههههبهددداشت و درمان مرتبط با پرونده پزشکى عباس کیارستمى خواهندبهمن کیارستمى طى چند هفته گذشته از برگزارى مراسمى خبرکیارستمى خبر مى دهد که برنامه طبق آنچه در نظر داشته اسبود که در مقاطعى اجرایى شــدن این برنامه با موانعى روبهطى چند هفته گذشته بهمن کیارستمى پیگیر برگزارى برنامهاست.

وزیر اعالم آمادگى

پویا امینى بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگویى علت کم کارى خود را اینگونه بیان کرد: موضوعات مختلفى است، 
تولیدات کمى داریم، کیفیت کارها خیلى پایین آمده اند و شــاید موضوع مهمتر این باشد که کارهایى که یک سطح 

کیفى مناسب ساخته مى شوند تعدادى بازیگر خاص و محدود براى خودشان دارند.
وى تصریح کرد: یکى از بزرگت رین مشکالت و معضالت فعلى عدم رویکرد مناسب است، تا حدى بخش خصوصى 

هم کمک مى کرد که با بروز یکسرى اتفاق ناخوشایند حضور این بخش نیز کمرنگ تر شده است.
این بازیگر ادامــه داد: به تازگى در 
یک مینى سریال براى شبکه یک 

بازى کردم.
امینى عنوان کرد:همیشــه سعى 
کرده ام در کارهاى شــبیه خودم 
نباشــم و اگر نقشى را قبول کردم 
که شــبیه خودم بوده است، سعى 
کرده ام با یکسرى اتفاقات از خود 
واقعیم فاصله بگیرد، اصوًال نقشى 
را دوســت دارم که برایش تالش 

کنم.
این بازیگــر در توصیف وضعیت 
فعلــى ســینما و تلویزیون گفت: 
نه حال ســینما خوب اســت نه 
تلویزیون و به نوعــى انگار قافیه 
را بــه ســریال هــاى آن  ور آبى

 باخته ایم.

«روزهاى خوش»همیشه سعى کرده ام خودم نباشم
 سعیـد آقاخـــانى 
سریال «روزهاى خوش» که قرار است سعید 
آقاخانى کارگردانى آن را بر عهده داشته باشد 

این روزها در حال نگارش فیلمنامه است.
سریال «روزهاى خوش» هم اکنون توسط امید 
سهرابى در حال نگارش است و تاکنون حدود 
شش قسمت از این مجموعه نوشته شده است.

این سریال به کارگردانى سعید آقاخانى و تهیه 
کنندگى جواد فرحانى در 30 قســمت ساخته 
مى شود و بعد از نگارش 15 قسمت وارد مرحله 

تولید خواهد شد.
این مجموعه از مهر و یا آبان مــاه وارد پیش 
تولید مى شود و در شبکه 5 سیما ساخته خواهد 

شد.
قصه این سریال درباره زندگى پسرى است که 
در تهران زندگى مى کند و بعد از مدتى پدرش 
از شهرستان براى دیدنش مى آید که با  حقایقى 

متضاد از زندگى پسرش مواجه مى شود.
جواد فرحانى پیش از این تهیه کنندگى فصل 
اول و دوم «خندوانه»، مجموعه «شکرستان» 

و «هزارداستان» را بر عهده داشته است.
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پزشــکان متخصص زیــادى هســتند که پیــش از این 
مى گفتنــد بیماران قلبــى نباید در هفته بیــش از دو  تخم  
مرغ بخورنــد اما امروزه بســیارى از پزشــکان مى گویند 
مصرف هفته اى چهــار تخم مرغ ضرورى اســت و اگر به
 بیمارى هاى قلبى و دیابت مبتال نیستید، مى توانید  هفته اى

 شش تخم مرغ هم نوش جان کنید.
یک تخم مرغ درشت حاوى حدود 186 میلى گرم کلسترول 
است. که این مقدار تقریبًا معادل حداکثر مقدار کل مصرف 

مجاز روزانه براى فردى با بیمارى قلبى است.
بنابرایــن در روزهایى که تخم مرغ مى خورید ســعى کنید 
سایر منابع حاوى کلسترول نظیر گوشــت قرمز، پنیر و کره 
را محدودکنید. همچنیــن روش طبح  غذاهــا نیز درمقدار 
کلسترول موجود در آنها مؤثر است از روش هاى طبخ بدون 
روغن، بخار پز، آب پز یا  پخت با اسپرى روغن استفاده کنید. 
به یاد داشته باشید که تمام کلسترول در بخش زرده  تخم مرغ 
است بنابراین شما مى توانید هر تعداد سفیده  تخم مرغ را که 

مى خواهید  بخورید.

باورهاى غلط تخم مرغى
این نوشتار برگرفته از کتاب «تخم مرغ، معجزه  اى در سفره» 
است که توسط دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و با همکارى 
ستاد کشورى ترویج مصرف تخم مرغ به چاپ رسیده و شما را 
با باورهاى غلطى که در جامعه درباره مصرف تخم مرغ رواج 

پیدا کرده است آشنا مى کند.
امروزه مطالعات متعددى توســط محققین در مراکز معتبر و 
در طول سال هاى متمادى روى افراد زیادى در کشورهاى 
مختلف صورت گرفته و ثابت کرده  اند خوردن تخم مرغ حتى 
بیش از یک عدد در روز در بسیارى از مردم بدون ارتباط جنس، 

سن و نژاد آنها باعث افزایش کلسترول خون نشده و حتى براى 
قلب مى  تواند مناسب و مفید هم باشد.

خوردن تخم مرغ در گروه  هاى جمعیتى مختلف دنیا و یا در 
داخل یک گروه جمعیتى خاص ارتباطى با کلسترول ندارد. 
شــواهد اپیدمیولوژیکى حاکى از آن است که سرانه مصرف 
تخم مرغ در فرهنگ  هاى مختلف ارتباطــى با میزان بروز 
بیمارى  هاى قلبى نداشته و حتى در بروز بیمارى  هاى قلبى-
عروقى در افرادى که یک تخم مرغ در هفته و کسانى که یک 

تخم مرغ در روز مى خورند ارتباطى مشاهده نشده است.
آنچه در تولید کلســترول خون در بدن نقش دارد اسیدهاى 
چرب اشباع به ویژه نوع ترانس اســت و نه کلسترول  هاى 
غذایى و در تخم  مرغ تنها یک سوم اسیدهاى چرب آن از نوع 
اشباع بوده و کلسترولى هم که در اثر خوردن تخم مرغ در بدن 
تولید مى شود، از نوع HDL (کلسترول خوب)و LDL کم 

آتروژنیک است.
وجود فرآورده  هاى دامى خاص در رژیم غذایى به طور آشکار 
باعث کاهش احتمال بروز حمله  قلبى مى شــود.تخم  مرغ، 
محصوالت لبنى و ماهى به طور غیر مستقیم باعث کاهش 
مرگ و میر ناشى از حمله  قلبى مى شــوند. مصرف مقادیر 
زیادى از این غذاها 20 درصــد خطر فوت در اثر حمله   قلبى 

را کم مى کند.

به چه افرادى بیشتر توصیه به مصرف تخم  
مرغ مى کنیم؟

مصرف تخم  مرغ در زنان باردار و شیرده ،کودکان و نوجوانان 
در حال رشد، ورزشکاران و کلیه بزرگساالن سالم و همچنین 
در دوران پس از بیمارى به دلیــل ارزش غذایى باال توصیه 
مى شود در این افراد مصرف یک تخم  مرغ در روز بالمانع است 

و در برخى موارد ممکن است به مصرف بیشتر هم توصیه شود. 
تخم مرغ از  هشت ماهگى در کودکان قابل مصرف است و 
توصیه مى شود تا یکسالگى یک زرده کامل،یک روز در میان 
و از دو ســالگى به باال یک تخم مرغ در روز در برنامه غذایى 

کودکان وارد شود.

چه افرادى باید در مصرف تخم مرغ احتیاط 
کنند؟

گرچه در برخى شــرایط باید در مصرف تخــم  مرغ کامل 
مالحظاتى صورت پذیرد ولى به دلیل اینکه خواص ویژه و 
منحصر به فردى در تخم مرغ وجــود دارد و عدم مصرف آن 
مى تواند کمبود ترکیبات ضرورى مثل کولین، لوتئین و گزانتین 
را به همراه داشته باشد لذا نباید مصرف تخم مرغ در هیچ گروه 
سنى حذف شود بلکه باید در موارد محدودیت مصرف، مقدار 
مصرف آن با پزشک معالج کاهش یابد که حتى در بیماران 
مبتال به دیابت، فشار خون باال و بیمارى قلبى-عروقى تا حدود 

سه عدد در هفته نیز پیشنهاد مى شود.

فلفل دلمه اى از همان خانواده  فلفل هاست. به مرور که فلفل دلمه اى 
مى رسد رنگ آن نیز تغییر مى کند. اگر این ســبزى خوشرنگ قبل از 
رسیدن کامل چیده شود رنگ آن ســبز خواهد بود اما اگر براى مدت 
طوالنى ترى روى زمین بماند رنگ آن زرد و سپس قرمز مى شود. فلفل 
دلمه اى سرشار از ویتامین C و ریزمغذى هاى زیادى مانند بتاکاروتن 

و فالوونوئیدهاست.

خواص فلفل دلمه اى:
* کاهش پرخورى

لیکوپن یکى دیگر از ترکیبات آنتى اکسیدانى فلفل دلمه اى است که براى 
بدن بسیار مفید است. عالوه بر اینها باید بدانید که فلفل دلمه اى سرشار 
از فیبرهاى غذایى است. فیبرهاى غذایى در معده حجیم شده و بخش 
زیادى از آن را اشغال مى کنند براى همین هم سیرى زودهنگام و البته 

طوالنى مدتى ایجاد و پرخورى کاهش پیدا مى کند.
 

* کاهش وزن
فلفل دلمه اى یکى از کم کالرى ترین  ســبزى ها و یکــى از بهترین 
موادغذایى براى الغرشدن است. هر 100 گرم آن تنها 15 کالرى انرژى 
دارد. این سبزى فیبرزیادى دارد و در هر 100 گرم آن 2 گرم فیبر یافت 
مى شود. بنابراین در کنار سایر ســبزى ها مى توان از فلفل دلمه اى در 

رژیم هاى الغرى استفاده کرد.

* دشمن سرطان
شاید باورتان نشود اگر بگوییم از این سبزى مى توان در پیشگیرى از بروز 

انواع سرطان استفاده کرد. تحقیقات نشان داده که ویتامین و بتاکاروتن 
فراوان این سبزى (البته اگر تازه میل شــود) مى تواند از بروز بسیارى 
سرطان ها جلوگیرى کند زیرا این دو ماده مغذى جزو آنتى اکسیدان قوى 
هستند. جالب است بدانید که هر قدر این فلفل ها رنگى  تر (زرد و قرمز) 

باشند بتاکاروتن بیشترى دارند.

* داروى سرماخوردگى
فلفل به علت داشتن مقادیر زیادى ویتامین  C  یکى از داروهاى خوب 
سرماخوردگى است طورى که مصرف منظم آن در برنامه غذایى هم 
شدت و هم طول مدت ســرماخوردگى را کاهش مى دهد. خوردن 50  
گرم فلفل دلمه اى (یک  ســوم از یک فلفل متوسط) مى تواند تمام نیاز 
یک فرد بزرگسال به  ویتامین C را برطرف کند. البته ویتامین C در اثر 
حرارت فوراً از بین مى رود، بنابراین تا جایى که ممکن است فلفل  را به 

صورت تازه و خام میل کنید.

* سیگارى ها از خوردن فلفل بى نصیب نمانند
متخصصان ریه طى ســال ها تحقیق متوجه شدند که احتمال ابتال به 
 A سرطان ریه در سیگارى ها بیشتر اســت و مصرف منظم ویتامین
مى تواند سهم زیادى در پیشگیرى از این ســرطان کشنده و دردناك 

داشته باشد. پس اگر موفق به ترك سیگار نشده اید، فلفل را از یاد نبرید.

* دوست چشم
چشم ها بیش از ســایر بافت هاى بدن از فلفل دلمه اى (مخصوصاً نوع 
قرمزش) سود مى برند چرا که همان بتاکاروتن موجود در هویج که به 

تقویت چشــم ها کمک مى کند به مقدار زیادى در فلفل دلمه اى قرمز 
نیز وجود دارد. 

مصرف منظم ویتامین A تا حد زیادى از بروز شب کورى و آب مروارید 
نیز پیشگیرى مى کند. به غیر از ویتامین A دو ماده دیگر نیز در کاهش 
احتمال بروز آب مروارید چشم نقش دارند که خوشبختانه هر دو به مقدار 
زیادى در فلفل دلمه اى یافت مى شوند. این دو ماده عبارت اند از: لوتئین 

و گزانتین.

* فلفل بخور، سکته نکن
فلفل دلمه اى حاوى اسیدفولیک نیز هســت. این ویتامین از گرفتگى 
رگ ها و بروز بیمارى هاى قلبى به  ویــژه در بیماران دیابتى جلوگیرى 
مى کند. اسیدفولیک (فوالت) که یکى از ویتامین هاى گروه B است، 
باعث کاهش ماده اى به نام هموسیستئین در خون مى شود. هموسیستئین 
در صورت افزایش بیش از حد مى تواند باعث تخریب رگ هاى خونى و 
افزایش احتمال سکته قلبى شــود. فیبر موجود در این سبزى مى تواند 
کلســترول خون  را که عامل دیگرى براى ابتال به حمله قلبى و سکته 

است، کاهش دهد.

* فلفل دلمه اى در باردارى
در دوران باردارى توصیه مصرف روزانه 85 میلى گرم ویتامین C الزامى 
است بنابراین خوردن ویتامین C در یک رژیم غذایى متعادل در فواصل 
منظم ضرورى است.فلفل دلمه اى جزو ســبزیجاتى ست که حاوى 
ویتامین C فراوان اســت پس در دوران باردارى مصرف این ســبزى 

پرخاصیت بسیار توصیه مى شود.

فلفل دلمه اى نر و ماده:
مى گوینــد فلفل دلمــه اى نر و 

ماده دارد. براى تشــخیص 
جنسیت آن نیز کافى است 
آنها را وارونه کنید. فلفل 

دلمه هایى که چهارپایه 
یا برجســتگى دارند 
مــاده و آنهایى که 

سه پایه یا برجستگى 
دارند جزو نرها هستند.

هرچه این سبزى رسیده تر 
یعنــى قرمزتــر باشــد 

ترکیبات  حــاوى 

آنتى اکسیدان بیشترى است.

مضرات فلفل دلمه اى:
به طور کلى انواع فلفل از جمله فلفل دلمه اى جزو مواد غذایى آلرژى زا 
محسوب مى شوند و بهتر است افرادى که پوستى حساس و تحریک پذیر 
دارند و با مصرف غذاهاى آلــرژى زا دچار جوش، کهیر، آکنه و اگزماى 
پوستى مى شوند، انواع فلفل هاى دلمه اى را از رژیم غذایى خود حذف 

نمایند.
مصرف ففل دلمه اى، مخصوصاً به صــورت خام، باعث ایجاد نفخ در 
معده مى شود. پس افراد مبتال به ناراحتى معده، موقع خوردن آن باید 

مراقب باشند.

جعفر باى جامعه شناس با اشــاره به لزوم 
نظارت غیر مســتقیم والدیــن بر کودکان 
اظهار داشــت: کودکان تا دو ســالگى باید 
تحت نظارت شدید باشند اما از سنین چهار 
تا شش سالگى باید به صورت نامحسوس 
کنترل شوند تا به رشد و استقالل فکرى و 

اجتماعى برسند.
وى با تأکید براینکه کودکان باید به صورت 
غیر مستقیم وصحیح نظارت شوند، افزود: 

اینکه کودکان از سوى والدین دائم در حال 
کنترل و نظارت مستقیم باشند شیوه تربیتى 
صحیحى  نیســت،چرا که باید به شــیوه 

صحیح آنها را غیر مستقیم نظارت کرد.
باى تأکید کرد: هرگز دیدگاه کودك را نسبت 
به محیط پیرامون خود منفى جلوه ندهید و 
او را از غریبه ها نترسانید چرا که فشار زیاد به 
کودك، آثار مخربى در بزرگسالى براى وى 

به همراه خواهد داشت.

وى افزود: اســتفاده از اصطالحاتى چون 
هرگز به غریبه ها سالم نکن و یا به غریبه ها 
نزدیک نشو، کودك را از اجتماع دور مى کند 
و او را فردى ترسو،خجالتى و گوشه نشین 

بار مى آورد. 
باى در پایان گفت: رفتارکودك را به شیوه 
غیر مستقیم هدایت و نظارت کنید طورى 
که بتواند با محیط پیرامون خود آشنا شود و با 

دیگران به درستى ارتباط برقرار کند.

یک روانشــناس گفت: تیک، جــزو اختالالت با 
ریشه عصبى بوده که به صورت سریع، غیرارادى و 

متناوب رخ مى دهد.
داوود کردســتانى  اظهار داشــت: تیک، انقباض 
عضالنى تکرارى و ســریعى اســت که منجر به 
حرکات غیرارادى در فرد مى شــود. تیک عصبى 
معموًال به صورت حرکات غیرارادى دســت ها، 
شانه ها، پریدن چشــم و گاهى به صورت سرفه 
کردن بروز مى کند.وى با بیان اینکه تیک عصبى 
در بین پسران بیشتر از دختران بروز مى  کند، افزود: 
سن شروع این اختالل عصبى بین هفت تا 18 سال 
است و البته قبل از هفت سالگى نیز امکان بروز آن 
وجود دارد.کردستانى خاطرنشان کرد: ساده گذرا، 
مزمن و سندروم تیک هاى حرکتى و صوتى از جمله 

انواع تیک است.این مدرس دانشگاه گفت: تیک 
عصبى ساده گذرا در کودکان به خصوص در سن 
3/5سالگى شایع است و 75 درصد کودکان در یک 
دوره شش ماهه دچار این اختالل عصبى مى شوند و 
بهترین اقدام این است که کودك را سرزنش نکنیم 
و در صورتى که به مرور زمان شدت آن بیشتر شد 
به متخصص مراجعه شود.وى افزود: تیک مزمن 
معموًال طى یک دوره 12 ماهه طول مى کشــد و 
انقباض ماهیچه هاى فرد در این شــرایط شدید 
است. این نوع تیک با وســواس پذیرى و حرکات 
غیرارادى در دهان و لب ها بیشتر است.کردستانى 
اظهار داشت: تحقیقات نشان مى دهد که یک سوم 
علت تیک مزمن به عوامل ژنتیکى برمى گردد و 
در برخى موارد نیز تقلید و عوامل محیطى در بروز 
آن دخیل است. عمده ترین علت بروز تیک، فشار 
روحى و روانى است که در صورت عدم پیگیرى و 
درمان ممکن است فرد دچار افسردگى، اضطراب، 
افت تحصیلى و اشتغال شود.وى ادامه داد: بهترین 
راهکار در پیشــگیرى از بروز تیک هاى عصبى، 
کاهش فشار روحى و روانى است.کردستانى افزود: 
شیوه هاى سختگیرانه تربیتى، عدم توجه به کودك، 
اضطراب و استرس بیش از حد والدین نیز از دیگر 

عوامل بروز تیک به شمار مى روند.

پوسیدگى دندان یکى از رایج ترین مشکالتى است که 
بیشتر انسان ها آن را تجربه کرده اند و دستکم یک دندان 
پر شده در دهان دارند اما اکنون دانشمندان گفته اند نباید 
بیش از هشت دندان را با «آمالگام» پر کرد زیرا با خطر 

افزایش راهیابى جیوه به خون همراه است.
محققان به تازگى دریافته اند داشــتن بیش از هشــت 
دندان پر شده در دهان مى تواند به افزایش میزان جیوه 
در جریان خون بدن انسان منجر شود.  این مطالعه روى 
15 هزار نفر انجام شده است و نتایج آن نشان مى دهد 
میزان جیوه در خون افرادى که داراى هشت دندان پر 
شده هستند، نسبت به افرادى که هیچ دندان پر شده اى 

ندارند، 150 درصد بیشتر است.
ماده مورد بررســى محققان آمالگام دندانى نام دارد و 
نوعى ارزان قیمت و مقاوم از ترکیبات نقره اســت که 
150 ســال به عنوان ماده پرکننده دندان مورد استفاده 
قرار گرفته اســت اما 50 درصد از این ماده را نیز جیوه 

تشکیل مى دهد.
همین موضوع مى تواند نگران کننده باشد، زیرا وجود 
مقادیر زیادى جیوه در بدن انســان مى تواند زمینه ساز 
بروز آسیب هایى در مغز، قلب، کلیه، ریه و سیستم ایمنى 
بدن شــود اما این نکته همواره نادیده گرفته شده است 
زیرا هر دندان پر شده به تنهایى براى وارد کردن آسیب 

به بدن کافى نیست.
به گفتــه محققان، جیوه نوعى ســم اســت اما قدرت 
آسیب زایى آن به مقدارش بستگى دارد. از این رو اگر تنها 
یک دندان پر شده داشــته باشید مشکلى ایجاد نخواهد 
شد اما اگر این تعداد به بیش از هشت دندان برسد، خطر 

عوارض این ماده در بدن افزایش پیدا خواهد کرد.
محققان براى بررســى عوارض جیــوه موجود در ماده 
پر کردن دندان، داده هاى مربوط به نظرسنجى آزمایشى 
تغذیه و بهداشت ملى آمریکا را مورد بررسى قرار دادند 
که در آن از 14هزارو703 فرد نظرسنجى شده بود و تعداد 
دندان پر شده این افراد را نسبت به میزان جیوه موجود 
در خون آنها ســنجیدند. آنها به صورت ویژه به دنبال 
جیوه متیل بودند که ســمى ترین حالت جیوه به شمار 

مى رود.
نتیجه بررسى ها نشــان داد افرادى که هشت دندان پر 
شده دارند، نسبت به افرادى که دندان پر شده اى ندارند، 

150 درصد جیوه بیشترى در خونشان وجود دارد. 
جیوه معموًال زمانى خطرناك مى شود که گاز آن تنفس 
شود. در صورتى که مقدار کمى جیوه به صورت خوراکى 
وارد بدن شود، تهدیدى به شمار نمى رود زیرا معده آن 
را جذب نمى کند اما خطر واقعى زمانى ایجاد مى شود 
که جیوه تنفس شود و بیشترین آسیب ها نیز متوجه مغز 
و کلیه اســت. با این حال، بررسى اینکه آمالگام چگونه

 مى تواند میزان جیوه را در جریان خون انسان افزایش 
دهد به مطالعه بیشترى نیاز دارد.

میزان نیاز بدن به تخم مرغ در یک هفته

آشنایى با خواص فلفل دلمه اى
فلفل دلمه اى نر و ماده:
گوینــد فلفل دلمــه اى نر و 

ه دارد. براى تشــخیص 
سیت آن نیز کافى است 
ا را وارونه کنید. فلفل 

ه هایىکه چهارپایه
رجســتگى دارند 
ـاده و آنهایى که 

پایه یا برجستگى 
ند جزو نرها هستند.

چه این سبزى رسیده تر 
ــى قرمزتــر باشــد 

ترکیبات  ـاوى 

ى اکسیدان بیشترى است.

مضراتفلفلدلمهاى:

خطر دندان  هاى پرکرده 
براى سالمت

کودکان را 
هرگز از ارتباط 
با دیگران 
نترسانید

تخم  مرغ، محصوالت 
لبنى و ماهى به طور 

غیر مستقیم باعث کاهش 
مرگ و میر ناشى از حمله  

قلبى مى شوند

اســتفاده از فناورى هاى روز دنیا با بیمارى هاى 
مختلفى همراه بوده که مى تواند تهدید جدى براى 

سالمت انسان ها محسوب شود.
در سال هاى اخیر و در عصر فناورى، تلفن همراه، 
تبلت و لپ تاپ ها بخش جدایى ناپذیرى از زندگى 
امروزه را تشکیل داده اند. اما وسایل ارتباطى جدید 
با بیمارى هاى مختلفى همراه هستند که در دراز 
مدت براى انســان خطرناك بــوده و مى توانند 
انســان ها را تا پاى صدمات و آسیب هاى جدى 

پیش ببرند.

خواب نامنظم و افزایش بیمارى هاى 
مختلف

تلفن هاى همراه در زمــان خواب نیز در نزدیکى 
تخت یا محل استراحت قرار مى گیرند تا با کوچک 
ترین لرزشــى به کنترل آنها پرداخته شود. این 
عادت همیشگى باعث اختالل در خواب مى شود 
و ابتال به بیمارى هاى مختلف را افزایش مى دهد. 
پزشکان معتقدند الگوى نامناسب خواب با افزایش 

ابتال به بیمارى هاى مزمن در ارتباط است.

ارتباط بین ارسال پیامک و کمردرد
نوشتن و ارسال هر پیامک با فشار زیادى بر ستون 
فقرات همراه است. ارسال دایمى پیامک و زاویه 

دار بودن ســر باعث مى شــود تا ناحیه گردن و 
شانه ها دچار سایش شده و ســتون فقرات را با 
مشکالت بسیارى مواجه کند که گاهى اوقات تا 
اعمال جراحى سخت و چندین ساعته پیش خواهد 
رفت و منحنى طبیعى ستون فقرات در اثر ارسال 

دائمى پیامک دچار تغییر شکل مى شود.

تأثیر نور آبى موبایل بر پوست
پزشــکان معتقدند نور آبى و اشعه تلفن همراه با 
چروك هاى پوستى در ارتباط است. اشعه هاى 
موبایل به بافت پوستى نفوذ کرده و باعث مرگ 
سلولى مى شوند که در نتیجه با لکه هاى پوستى و 

چین و چروك همراه خواهد بود.

تأثیر تلفن همراه بر ضعیفى چشم
نور تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطى مانند لپ 
تاپ، تبلت و تلویزیون هــاى تخت مى توانند به 

چشم آسیب رسانده و باعث ضعیفى چشم شوند.

ارتباط بیمارى دست ها و موبایل
محققان معتقدند ارتباط همیشــگى و دائمى با 
تلفن هاى همــراه و لپ تاپ مــى تواند ابتال به 
بیمارى هاى مختلفى مانند التهاب انگشــتان، 

تاندون هاى دست و... را به همراه داشته باشد.

بیمارى هاى 
موبایلى را 
بشناسید

تیک عصبى در پسران بیشتر از دختران است
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مسئوالن باشگاه سپاهان 
همچنــان در تالش هســتند 

«ســرور جپاروف» را به خدمت بگیرند 
و البته اســتقاللى ها هم اجازه صدور کارت بازى این 

بازیکن را نمى دهند.
مسئوالن باشگاه استقالل با جذب مجتبى جبارى عمًال 
به این نتیجه رسیدند که ســرور جپاروف جایى در تیم 
فصل آینده استقالل نخواهد داشت اما اینگونه نیست 
که آنها نســبت به این بازیکن که اتفاقًا یکى از مردان 
سرشناس فوتبال آســیا شناخته مى شــود، بى تفاوت 

باشند.
جپاروف در اواســط فصل گذشــته با باشگاه استقالل 
قرارداد امضا کرد و بعد از ماجراى محرومیت باشــگاه 
استقالل براى نیم فصل به صورت قرضى راهى سپاهان 
شد تا در ابتداى لیگ هفدهم دوباره به جمع آبى پوشان 
برگردد اما این بازیکن بعد از حضور در اصفهان و پایان 
لیگ بى تمایلى خود را به بازگشــت به جمع آبى پوشان 
نشان داد و به نوعى از طریق وکیل جدیدى که استخدام 
کرده است خواستار جدایى از جمع آبى پوشان به شکل 

قانونى شد.
از ســویى دیگر مســئوالن باشــگاه اســتقالل تمام 
رایزنى هاى خود را انجام دادند و حتى از طریق فدراسیون 
فوتبال، صدور کارت بازى این بازیکن را براى تیم هاى 
دیگر بستند و شــکایت خود را به فدراســیون فوتبال 

منتقل کردند.
پندار توفیقى مســئول نقل و انتقاالت باشگاه استقالل 
که اتفاقًا قرارداد جپاروف را او به امضا رســانده است در 
این باره گفت: ما نمى توانستیم مستقیمًا به فیفا شکایتى 
داشته باشیم چون خودمان در اینجا یک مرجع رسمى به 
نام فدراسیون فوتبال داریم. من در مورد جپاروف با آقاى 
طاهرى صحبت کردم و او به مــا گفت ما پایبند توافق 
اخالقى با استقالل هســتیم ولى ممکن است بازیکن 

دلش با شما نباشد. من هم به او پاسخ دادم ممکن است 
نویدکیا هم دلش با شما نباشد، اینگونه نمى شود که به 
دل بازیکن پیش رفت و بایــد تابع قراردادها بود. من از 
شما مى خواهم که در این مسئله، هم اخالق را رعایت 

کنید هم قوانین حرفه اى را.
وى افزود: باز هــم براى انتقال جپاروف به ســپاهان، 
باشگاه اســتقالل مشکلى نداشــت و ما اعالم کردیم 
اگر شــما این بازیکن را مى خواهید به مــا نامه بزنید و 
مراحل قانونى را طــى کنیم. حتى بــه آقاى طاهرى 
گفتم اگر غیــر از ایــن عمل شــود فوتبــال به هم 

مى ریزد.
توفیقى تأکید کرد: متأســفانه بعد از حضور جپاروف در 
اصفهان، این بازیکن، وکیلى را استخدام کرد که جالب 
است همین وکیل، وکیل باشــگاه سپاهان نیز هست. 
روزى هم که این بازیکن ازبک به باشگاه استقالل آمد 
ما با ایجنت او به نام آقاى احمدپورى صحبت کردیم و 
قرارداد در حضور او امضا شد. همه اسناد آن هم موجود 
است ولى ظاهراً وکیل باشگاه سپاهان که وکیل بازیکن 
هم شــده اطالعاتى را به او داده است که مثًال قرارداد 

جپاروف قانونى نیست.
مسئول نقل و انتقاالت باشگاه اســتقالل تأکید کرد: 
جپاروف بیش از یک ماه در تمرینات باشگاه استقالل 
غیبت کرده است و مطابق قانون با او برخورد خواهد شد 
ولى به همین دلیل با آقاى وثوق احمدى در فدراسیون 
فوتبال صحبــت کردیــم و همه چیز را بــه اطالع او 
رساندیم. در این بین نامه اى غیر رسمى را هم دیدم که 
متأسفانه باشگاه سپاهان قراردادى را با سرور جپاروف 
به امضارســانده که این کار عمًال غیرحرفه اى است. 

باشــگاه باید بــا بازیکن 
آزاد قرارداد بنویسد نه بازیکن 
تحت قرارداد استقالل! به نظر مسئوالن 
باشگاه ســپاهان تصور مى کنند که استقالل اگر به 
فیفا هم شکایت کند پروسه رسیدگى به این پرونده دو 
سال طول مى کشد و در این مدت جپاروف در سپاهان 
به میدان مى رود و همه چیز هم گردن بازیکن است و او 
باید مسئولیت اتفاقات را بعداً بر عهده بگیرد نه باشگاه 

سپاهان! 
توفیقى در پاســخ به این ســئوال که مگــر جپاروف 
قراردادى با اســتقالل ندارد که با او قرارداد امضا شده؟ 
گفت: زمانى کــه ما با جپاروف قرارداد بســتیم در فیفا 
تعلیق بودیم اما ما در ثبت قرارداد و اســتفاده از بازیکن 
در مسابقات رسمى و غیر رسمى تعلیق بودیم نه در عقد 
قرارداد. ما مى توانستیم با چند بازیکن قرارداد بنویسیم، 
حق و حقوقشــان را پرداخت کنیم تا به تیم هاى دیگر 
نروند و بعد از پایان محرومیت از آنها استفاده کنیم. این 
مسائلى که مى گویم همه در فیفا مشورت شده است و 
وکالى قانونى فیفا به ما گفته اند این بازیکن 100 درصد 
متعلق به باشگاه استقالل اســت و اگر جپاروف به هر 
تیم دیگرى برود باید دو برابر رقم قراردادش به باشگاه 

استقالل خسارت بدهد.
وى افزود: ما دو سال پیش یعقوب کریمى را از سپاهان با 
مبلغ 250 میلیون تومان خریدیم و همه چیز قانونى پیش 
رفت. باز هم تأکید مى کنم جپاروف بازیکن اســتقالل 
است و ما هم به فدراســیون فوتبال شکایت کرده ایم 
و کمیته تعیین وضعیت بازیکنــان هم رأى را به نفع ما 
صادر کرده است و به همین خاطر ما رأى کمیته تعیین 
وضعیت را با شکایت خودمان به فیفا ارسال خواهیم کرد. 
مشکل اینجاست که ظاهراً ســپاهانى ها مى خواستند 
جپاروف حتى در این تیم هم بازى نکند اما به استقالل 

هم نیاید.

نصف جهان  اســتخدام امیر قلعه نویى در ذوب آهن با 
انتظارات باالیى از وى صورت گرفتــه و او حاال  کار 
دشوارى را در این  تیم اصفهانى بر عهده دارد. با وجود 
اینکه تا هفته ها بعد از پایان لیگ برتر سرنوشت نیمکت  
ذوب آهن نامشخص بود اما این باشگاه بازیکن چندان 
شاخصى را از دست نداد و حاال با حضور امیر قلعه نویى، 
انتظاراتى جدید در مجموعه باشــگاه بــه وجود آمده 
اســت. جذب شــریفات و بوحمدان طبق درخواست 
قلعه نویــى، تالش بــراى جذب بازیکنــان خارجى 
مدنظر این مربــى؛ و البته حفظ ســتاره هایى 
مثل مرتضى تبریزى و رشید مظاهرى که 
قراردادشان با باشــگاه به پایان رسیده 
بود و بازگشــت حدادى فر، نشــان 
مى دهد مدیریت ذوب آهن اهدافى 
بلند تر از ســال هاى قبــل دارد. 
قلعه نویى ابزار الزم براى حضور 
در کورس قهرمانى را دارد؛ اگرچه 
باشگاه هاى سرخابى پایتخت با 
قدرتى باالتر از اصفهانى ها وارد بازار 
نقل و انتقاالت شده باشند. ذوب آهن طى سال هاى 
اخیر در نیمه باالیى جدول لیگ برتر جزو تیم هاى 
مدعى سهمیه آســیایى بوده و حاال شاید وقت آن 
اســت که نگاهى جدى تر به صعود در اهداف شان 
داشته باشــند. شــاید این نگاه جدى تر منجر به 
آن شــود که جاى خالى کاپ لیگ برتر در موزه 

افتخاراتشان باالخره پر شود.

پیــش از پیوســتن جبارى به اســتقالل، پیش بینى مى شــد که ســرمربى 
استقالل به روند فصل گذشــته خود در نوع بازى ادامه بدهد. اگرچه علیرضا 
منصوریان در آغــاز تمرینات تیمش گفتــه بود براى فصــل بعد مى خواهد 
تیمش بازى مالکانه انجام دهد اما نوع یارگیرى اســتقالل نشــان مى داد که 
نوع تفکر منصوریان تغییر نکرده اســت. مقاومت در برابــر حضور جبارى در 
استقالل را هم مى شــد به نوعى تصمیم منصوریان براى شکل بازى  تیمش 

دانست.
 سرمربى اســتقالل اما در نهایت با حضور جبارى در استقالل موافقت کرد. 
بازیکنى که از همین االن هواداران استقالل از او استقبال چشمگیرى کرده اند 
و احتماًال بیرون گذاشــتن او از ترکیب اصلى اســتقالل براى منصوریان کار 
ســختى خواهد بود. هرچند موافقت نکردن با حضور او هــم در طول فصل 
مى توانست با فشار تماشاگران استقالل همراه باشد و نتیجه نگرفتن استقالل 
حتى در هفته هــاى اول لیگ با تشــویق اعتراضى مجتبى جبــارى همراه 

شود.
 بازى نکردن مجتبى جبارى در اســتقالل، حتى اگر بــا پذیرش این بازیکن 
هم همراه باشــد مى تواند یادآور خاطره امیر قلعه نویى-فرهاد مجیدى باشد. 
قلعه نویى هم در لیگ دوازدهم تمایلى به حضور مجیدى در استقالل نداشت و 
مانع حضور او در استقالل شد و تماشاگران استقالل با هر نتیجه نامطلوبى در 
طول نیم فصل اول مجیدى را در اعتراض به تصمیم قلعه نویى تشویق کردند. 
مجیدى با فشار تماشاگران در نیم فصل به اســتقالل آمد اما با حضور او هم 
مشکالت قلعه نویى ادامه پیدا کرد. مجیدى در طول بازى ها هیچ اعتراضى بابت 
نیمکت نشینى از خود بروز نداد اما این تماشاگران بودند که با تشویق مجیدى 

فشار زیادى به امیر قلعه نویى آوردند. 
جبــارى شــاید محبوبیت مجیــدى را بین اســتقاللى ها نداشــته باشــد 
امــا از محبوب تریــن بازیکنــان اســتقالل در ســال هاى اخیــر بــوده 
اســت. حضور او در اســتقالل مى توانــد بــراى منصوریانى کــه تیمش 
پــر از هافبک هــاى جــوان و آمــاده اســت دردســر جدیــدى ایجــاد 

کند.
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کاپیتان سوم سپاهان   
تیم سپاهان در شــرایطى برابر نســاجى مازندران به 
تساوى دست یافت که حســین فاضلى دقایقى بازوبند 

کاپیتانى این تیم را بر بازو بست.
 فصل گذشته احسان حاج صفى در اکثر دیدارها کاپیتان 
سپاهان بود ولى پس از حضور «زالتکو کرانچار» و بازى 
دادن به حسین پاپى، این بازیکن قدیمى سپاهان بازوبند 

کاپیتانى را در حضور حاج صفى بر بازو مى بست.
با خروج حاج صفــى از ســپاهان، حســین پاپى که 
چهاردهمین ســال حضور خود در جمع طالیى پوشان 
را تجربه خواهد کرد کاپیتان اول سپاهانى ها خواهد بود 

و رسول نویدکیا هم کاپیتان دوم لقب خواهد گرفت.
با توجه به تغییر نســلى که در باشگاه ســپاهان ایجاد 
شده است، بسیارى از بازیکنان این تیم جوان هستند یا 
بازیکنانى به تیم اضافه شده اند که تجربه حضور با لباس 
سپاهان در مســابقات را ندارند؛ از همین رو  چهارشنبه 
هفته گذشــته در دیدار تدارکاتى طالیى پوشان برابر 
نساجى مازندران پس از خروج حســین پاپى و رسول 
نویدکیا، حســین فاضلى بازیکن 24 ساله سپاهانى ها 

براى دقایقى بازوبند کاپیتانى را بر بازو بست.
البته زالتکو کرانچار هنوز کاپیتــان هاى خود را براى 
لیگ هفدهم به صورت رســمى اعالم نکرده است و 
باید ببینیم با کامل شدن این تیم در ادامه پنجره نقل و 
انتقاالت چه بازیکنانى به عنوان کاپیتان هاى این تیم 

معرفى خواهند شد.

ذوب آهن و 
نگاه جدى تر

نصف جهان  سپاهانى ها رسماً اعالم کردند 
که براى فصل جدید به «موسى کولى بالى» 
نیازى ندارند و حاال گمانه زنى ها در مورد تیم 
فصل آینده او آغاز شده است.   بعد از اینکه 
سپاهان براى فصل جدید رقابت هاى لیگ 
برتر در خط دفاعى موفق به خرید بازیکنانى 
مانند عزت پورقاز و ســیاوش یزدانى شد و 
البته بازیکنانى ماننــد عارف غالمى هم در 
این ترکیب این تیم حفظ شدند، حاال از این 
باشگاه  رسمًا خبر مى رسد که موسى کولى 
بالى مدافع ثابت فصل گذشته این تیم در راه 

خروج از سپاهان قرار گرفته است.
«زالتکو کرانچار» با اعالم این خبر گفت:  

«موســى کولى بالى براى فصل پیش رو 
مدنظر ما نیست و به جاى او بازیکن دیگرى 
را جذب مى کنیم. ضمن اینکه براى کولى 

بالى آرزوى موفقیت دارم.»  
با این شــرایط، دوران حضور یکساله کولى 

بالى در اصفهان به پایان رسیده است.
بازگشــت به اهــواز و بازى در اســتقالل 
خوزســتان، گزینه اصلى کولى بالى براى 
فصل آینده محســوب مى شــود. ممکن 
است او به تهران هم برود و با نفت، پیکان 
یا ســایپا قرارداد ببندد. تیم هایى که دنبال 
جذب مدافعین جدیدى بــراى فصل آینده 

هستند.

احسان پهلوان بازیکن ملى پوش ذوب آهن در این فصل باید  به خدمت سربازى برود. به دلیل 
اینکه تیم تراکتورسازى از جذب بازیکن محروم است بازیکن ملى پوش ذوب آهن طبق قوانین باید 
به یک تیم نظامى دیگر برود که دو تیم ملوان و فجرسپاسى گزینه هاى پیش روى پهلوان هستند. 
احتمال دارد که بازیکن ملى پوش تیم ذوب آهن مجبور شود فصل آینده در لیگ یک به میدان 
برود که اتفاقى عجیب در فوتبال ایران محسوب مى شود. اینکه بازیکنى در حد تیم ملى به لیگى 
پایین تر تبعید شود فقط باعث دلسردى  باشگاه هاى سازنده مى شود باشگاه هایى که بازیکنان را 
به فوتبال ملى ایران معرفى کنند اما هنگام بهره بردارى مجبور شوند که آنها را به تیم هاى دیگر 

بفرستند و خودشان نتوانند از آنها استفاده کنند.
مدیران ارشد ورزش به همراه مدیران نظام وظیفه باید در مورد بازیکنان سرباز در فوتبال قوانین 
جدید و به روزترى را وضع کنند تا باشگاه هاى سازنده از کشف و رشد استعدادها پشیمان نشوند. 

امید عالیشاه، کاپیتان دوم فصل پیش پرسپولیس هم فعًال، شرایطى شبیه احسان پهلوان دارد.

نصف جهان   «برانکو ایوانکوویچ» در نشست خبرى اخیرش در مورد بازیکنان سابق اوکراینى تیمش به 
شوخى با خبرنگاران پرداخت.سرمربى پرسپولیس  با تکمیل پازل تیمش، اکنون مهیاى حضور در کى یِف 
و برگزارى اردوى خارج از کشور این تیم است. سرخپوشان فصل گذشته نیز براى برگزارى اردوى خارج از 

کشور خود راهى اوکراین شده بودند تا مهیاى لیگ شانزدهم شوند. 
مهمترین اتفاق این اردو البته حضور دو بازیکن اوکراینى گمنام در لیســت این تیم بود و «الکســى پل 
یانسکى» و «والدیمیر پریمیوف» را به تهران آوردند. دو بازیکنى که هرگز نتوانستند کیفیت مناسبى از 
خود به جا بگذارند و نقطه تاریک فصل گذشته این تیم محسوب مى شدند و طبق پیش بینى نیز تا پیش از 

پایان فصل از جمع این تیم جدا شدند.
حضور مجدد کاروان پرسپولیس در اوکراین این نگرانى را بار دیگر در بین دوستداران این تیم به وجود آورد 
که بازیکنى دیگر از این کشور به جمع سرخ ها حاضر شوند. مسئله اى که با واکنش برانکو نیز همراه بود و 
او در نشست خبرى خود به این مسئله پاسخ داد و گفت:  «لیست ما تکمیل شده است و نگران این موضوع 

نباشید. البته شاید دوباره هر دوى این بازیکنان را به پرسپولیس بازگرداندیم!» 
برانکو که بخش پایانى صحبت خود را به شوخى عنوان کرده بود به هواداران این تیم امیدوارى داد که در 
فصل جدید و با توجه به حضور این تیم در لیگ قهرمانان آسیا آنها به دنبال جذب بازیکنان باکیفیت هستند 

تا در مصاف با رقباى قدرتمند خود به مشکل برنخورند.

شوخى اوکراینى !

 زالتکو، موسى را نمى خواهد

تبعید ستاره ذوب به لیگ یک

سریال 
ماجراهاى 
جپاروف

ســال هاى اخیــر بــوده اســتقالل در محبوب تریــن بازیکنــان امــا از
اســت. حضور او در اســتقالل مى توانــد بــراى منصوریانى کــه تیمش 

نصف جهان  اســتخ
و انتظارات باالیى از
دشوارى را در این  ت
ا اینکه تا هفته ها بعد
ذوب آهن نامشخص
شاخصى را از دست
انتظاراتى جدید در م
اســت. جذب شــر
تالش قلعه نویــى،
مدنظر این م
مثل مرت
قرارد
بود
م

قد
نقل و انتقاالت ش
اخیر در نیمه باال
مدعى سهمیه آس
اســت که نگاهى

داشته باشــند.
آن شــود که ج
افتخاراتشان باال

پــر از هافبک هــاى جــوان و آمــاده اســت دردســر جدیــدى ایجــاد 
کند.
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نصف جهان در ســپاهان مبــارزه اى جدید بین دســت 
اندرکاران ایــن تیم و برخــى هــواداران در مورد فصل
 نقل و انتقــاالت و تعریف از واژه بازیکن ســتاره رخ داده 
اســت که در یکى دو روز اخیر مورد توجه رســانه ها نیز
 قرار گرفته و درفضاى مجازى و صفحات سایبرى سپاهان 
هم واکنش هاى مختلفى را به دنبال داشته است. ماجرا از 
آنجا آغاز شد که  در دیدار تدارکاتى سپاهان برابر نساجى 
عده اى از هواداران سپاهان نسبت به خریدهاى تیمشان 
اعتراض داشتند و این در حالى بود که عده اى که در اکثریت 
بودند به حمایت از تیم خود پرداختند و باشــگاه نیز به این 
حواشى واکنش نشان داد. هواداران معترض اعتقاد داشتند 
که چرا باشــگاه به دنبال خرید بازیکنان ستاره نمى رود تا 

تیمى قدرتمند راهى رقابت ها شود.
در روزهاى ابتدایى فصل نقل و انتقاالت سپاهان یکى از 
فعال ترین تیم هاى فصل نقل و انتقاالت بود و توانســت 
خیلى زود با عزت ا... پورقاز، شاهین ثاقبى و سیاوش یزدانى 

به توافق دست یابد.
در ادامه آنها با ساســان انصارى هم به توافق رســیدند 
که با توجــه به عملکرد فصل گذشــته ایــن بازیکن در 
فوالدخوزســتان، مهمترین خرید طالیى پوشان تا اینجا 
بوده است. سعید آقایى و حســن جعفرى هم براى بازى 
در دو پست دفاع چپ و راســت به تیم اضافه شدند که در 
مجموع کارنامه خوبى را براى مدیران سپاهان در بازار نقل 
و انتقاالت رقم زد اما در ادامه سپاهان رویکردى محتاطانه 
را در پیش گرفت و پس از اضافه شدن سعید آقایى، هنوز 
بازیکن دیگرى علیرغم نیاز ســپاهان به تیم اضافه نشده 
است. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت که سپاهان 
علیرغم تالش زیاد در جذب برخى بازیکنان مد نظر خود 
نظیر محمد دانشگر  و على کریمى تا جایى که رسانه ها در 
جریان بوده اند، ناکام بوده اســت اما نگاهى به خریدهاى 
ســپاهان نشــان مى دهد که ذهن «زالتکو کرانچار» و 
مدیران باشــگاه  معطوف به پوشــش نقاط ضعف فصل 
گذشــته بوده اســت و ظاهراً چند گزینه خارجى در رادار 

سپاهانى ها قرار دارد.
با این حال جدایى مجدد حاج صفــى کلیدى ترین مهره  

سپاهانى ها در فصل گذشــته، هواداران این تیم را نگران 
ساخته است و عده اى از آنها معتقدند خریدهاى سپاهان 
اگرچه در روزهاى ابتدایى خــوب و امیدوارکننده به نظر 
مى آمد اما با حضــور فعال تر تیم هاى دیگــر در پنجره 
تابستانى، شرایط زیاد هم براى سپاهان خوب به نظر نمى 
رسد و مدیران سپاهان براى جبران این عقب افتادگى باید

 ستاره هاى بیشترى را به تیم اضافه کنند.
البته تحرکات این عده از هواداران ســپاهانى با واکنش 
باشگاه سپاهان همراه شــد و آنها بالفاصله در گفتگو با 
خبرگزارى ها و  با انتشــار متن هایى به اتفاقات رخ داده، 
واکنش نشان دادند. باشگاه سپاهان در بخشى از پاسخ خود 
خطاب به هواداران معترض آورده است: «عملکرد باشگاه در 
فصل نقل و انتقاالت تا بدینجاى کار مورد ستایش اکثریت 
کارشناسان و رســانه ها قرار گرفته است و عمده کسانى 
که در مورد عملکرد تیم ها در حوزه نقل و انتقاالت سخن 
گفته اند اذعان داشته اند که تا اینجا سپاهان روندى خوب 
و منطقى داشته است. البته در برخى پست ها نقاط ضعفى 
داریم که احتیاج به تقویت وجود دارد. همانگونه که در مورد 
نتیجه یک بازى تا پایان آن دیدار نباید قضاوت نکرد تا وقتى 
که زمان قانونى نقل و انتقاالت هم به پایان نرسیده است 
نباید در مورد عملکردمان قضاوت شود. بهتر است دوستان 
هوادارى که در این مورد شــعار مى دهند، مطلب منتشر 
مى کنند و از سایر هواداران در مورد عملکرد نقل و انتقاالتى 
باشگاه نظرسنجى مى کنند، بدانند که زمان جذب بازیکن 
هنوز به پایان نرسیده اســت و با پایان کامل پروژه نقل و 

انتقاالتى مان قضاوت هاى خود را آغاز کنند.» 
همچنین باشگاه سپاهان به شعار برخى هواداران مبنى بر 
عدم اضافه شدن ستاره ها به تیم اینچنین پاسخ داده است:  
«نکته دیگر که باید به آن اشاره کنیم تأکید برخى هواداران 
براى جذب ستاره است. باید در ابتدا از این دوستان پرسید 
که تعریف شما از واژه ستاره چیست؟ اگر بازیکن ستاره را 
صرفًا در شهرت و روى جلد روزنامه ها جستجو مى کنید 
قطعًا تعریفتان اشتباه اســت. زالتکو کرانچار در لیستى 
که به محســن طاهرى مدیرعامل باشگاه ارائه داده نام از 
بازیکنانى آورده است که از لحاظ کیفیت و تأثیرگذارى در 

تیم هاى خود ســتاره و مهره هایى ارزشــمند بوده اند. به 
بازیکنانى که تاکنون توسط ســپاهان جذب شده اند نگاه 
کنید: ساســان انصارى، ســعید آقایى و عزت ا... پورقاز 
بازیکنانى هستند که هر تیمى آرزوى داشتن این ستاره ها را 
دارد. سیاوش یزدانى یکى از مهره هاى قابل اتکاى پیکان 
در سالى بود که این تیم برخالف قبل، نتایج خیلى خوبى 
گرفت. شاهین ثاقبى در تراکتور و ملوان کیفیت هاى باالى 
خود را نشان داده و حسن جعفرى بازیکنى است که هم در 
دوران قبلى حضور در سپاهان و در ادامه در سایر تیم هایى 
که بازى کرده همیشــه جزو بازیکنان تأثیر گذار تیمش 

بوده است.» 
ســپاهانى ها همچنان در چند پســت با کمبود بازیکن 
تأثیرگذار روبه رو هستند و براى مطرح شدن به عنوان یکى 
از مدعیان قهرمانى به موجودى بیشترى از چیزى که در 

حال حاضر در اختیار دارند، نیاز خواهند داشت.
باشگاه سپاهان بیانیه خود خطاب به هواداران معترض را 
اینچنین به پایان برده است : «تأکید مى کنیم که فصل نقل 
و انتقاالت براى سپاهان هنوز به پایان نرسیده است. منتهى 
با توجه به زمان باقیمانده، جاهاى خالى مان و بررسى هاى 
کرانچار براى پست هایى که نیاز به تقویت دارند با تأمل 
بیشــترى عمل مى کنیم. مطمئن باشــید در پایان زمان 
یارگیرى از سپاهان به عنوان یکى از تیم هاى موفق نقل 
و انتقاالت تابســتانى یاد مى شود ضمن اینکه تاکنون نیز 

همینطور بوده است.» 
در نهایت باید منتظر ماند و دید که پرافتخارترین تیم ایران با 
پنج عنوان قهرمانى، چه راهکارهایى براى بازگرداندن تیم 
خود به روزهاى خوش گذشته در روزهاى باقیمانده تا پایان 
فصل نقل و انتقاالت به کار خواهد گرفت اما چیزى که در 
حال حاضر مشهود است، این است که سپاهانى ها با توجه 
به عملکرد سایر رقبا در پنجره تابستانى به تقویت بیشترى 
احتیاج خواهند داشت. شنیده هاى نصف جهان حکایت از 
آن دارد که تا روزهاى آینده دو یا ســه بازیکن خارجى به 
اصفهان مى آیند تا کرانچار در مورد آنها تصمیم گیرى کند. 
شاید با پیوستن آنها  اندك هواداران معترض هم آرام شوند 

و دیگر بى تابى نکنند.

نصف جهانمنصوریان با جذب مجتبى جبارى وارد 
چالش جدیدى شده است و باید خود را براى مقابله 

با زبان تند و تیز زیدان آبى ها آماده کند.
بازگشت مجتبى جبارى به استقالل عجیب ترین 
اتفاق چنــد روز اخیر فوتبال ایران بــود. کارى به 
کیفیت فنى فوق العاده مجتبى نداریم و مى خواهیم 
درباره اخالق خاص این بازیکــن صحبت کنیم. 
مجتبى بازیکنى اســت که وقتــى بخواهد انتقاد 
کند، هیچکسى از شــر زبان تیز او در امان نخواهد 
بود و امیر قلعــه نویى و پرویــز مظلومى به خوبى
 مى توانند درباره این موضوع شــهادت دهند. باید 
دید منصوریان که حاال بخاطر جذب جبارى متهم 
به عقب نشینى از اصول و مواضعش شده است توان 

کنترل جبارى و اخالق خاصش را دارد یا نه.

نصف جهــان   محســن بنگر که پس از خروج از فوتبال 
اصفهان و ســپاهان دیگر روزهاى خوبى را در فوتبال 
تجربه نکرد حاال مایل اســت که همچنان در لیگ برتر 
بازى کند و البته اعالم کرده که حاضر اســت براى تیم 

على کریمى مجانى بازى کند. 
محسن بنگر در گفتگویى، ابتدا درباره وضعیت خودش 
براى فصل آینده و اینکه شایعه خداحافظى او از فوتبال 
مطرح شده بود، اظهار داشــت: من در حال حاضر قصد 
خداحافظى ندارم و براى بازگشــت به لیگ برتر شرایط 
خوبى دارم. هرچند فصل گذشته با مصدومیت سختى 

مواجه شدم اما االن آســیب دیدگى ام برطرف شده 
است و آماده بازگشت به میادین فوتبال هستم. 
چند پیشنهاد هم دارم و به زودى تیم جدیدم را 

انتخاب خواهم کرد.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا از نفت تهران 
هم پیشنهاد دارد، تأکید کرد: من تا به امروز از 

نفت تهران پیشنهادى نداشته ام و صحبتى با مسئوالن 
این باشگاه انجام نداده ام، البته باید بگویم که على کریمى 
براى من بسیار قابل احترام است و این افتخار بزرگى بود 
که على آقا کاپیتان من بود. کریمى اسطوره فوتبال ایران 

است و اگر او بخواهد برایش مجانى بازى خواهم کرد.
مدافع تیم فوتبال تراکتورســازى تبریز در پاسخ به این 
پرسش که آیا اخبار پرســپولیس را هم دنبال مى کند، 
گفت: من زیاد روزنامه ها و سایت ها را نمى بینم اما جسته 
و گریخته خبرها را مى شنوم. پرسپولیس تقریباً تیم فصل 
گذشته خودش را حفظ کرده است و چند بازیکن خوب هم 
به این تیم اضافه شده اند. البته استقالل هم امسال 
تیم بسیار خوبى دارد و سپاهان و تراکتورسازى 
نیز تیم هاى خوبى هســتند. من فکر مى کنم 
این چهار تیم رقابت فشرده اى براى قهرمانى 

خواهند داشت.

َجنگ تعریف ستاره در سپاهان!

بنگر قصد خداحافظى ندارد

با زبانش چه مى کنى؟!

تیم ذوب آهن اصفهان به دنبال جذب یک مهاجم 
خارجى است.

یکى از اتفاقات مثبتى کــه درباره ذوب آهن تحت 
هدایت امیر قلعه نویى رخ داد، حفظ اکثر بازیکنان 
کلیدى این تیم بود. با این شرایط ذوب آهن اسکلت 
خوب فصل گذشته را نگه داشت و چند بازیکن نیز 

به ترکیب خود اضافه کرد.
با نظر امیــر قلعه نویى قرار اســت ذوب آهن یک 
مهاجم خارجــى را به جمع نفراتــش اضافه کند. 
سبزپوشــان اصفهانى اگرچه مرتضــى تبریزى و 
مهدى رجب زاده را حفظ کردند اما براى قدرتمندتر 
شدن خود نیاز به جذب یک مهاجم بلندزن خارجى 
دارند. قرار است ظرف روزهاى آینده امیر قلعه نویى 
دربین گزینه هاى موجــود تصمیم خود را بگیرد و 

یک بازیکن را به تمرینات فرابخواند.

نصف جهــان با بسته شدن پرونده حضور احتمالى دژآگه 
در تیم هایى همچون سپاهان و پرسپولیس، حاال از چین 
و قطر به عنوان مقصدهاى احتمالى وى نام برده مى شود.

 در فصل منتهى به جام جهانى، کاپیتان تیم ملى و یکى 
از بازیکنان کلیدى ایران همچنان بدون تیم است و هنوز 
نمى داند فصل بعد براى چه تیمى بــازى خواهد کرد. 
اشکان دژآگه نیم فصل نا موفقى را در ولفسبورگ سپرى 

کرد. انجــام فقط دو بــازى، آن هم به عنوان 
بازیکن ذخیره در بــازى پلى آف مقابل 

آینتراخت برانشــوایگ نمى توانست 
دلیل محکمى براى تمدید قرارداد 

با او باشد.
بــه همیــن دلیــل مدیــران 

ولفسبورگ عالقه اى به تمدید 
قرارداد و حفظ اشکان نشان 
ندادند تا دوباره مثل سال هاى 
قبل، یکى از لژیونرهاى فوتبال 

ایران از ســطح نخست فوتبال 

اروپا دیپورت شــود. دژآگه پس از جدایى از ولفسبورگ 
سکوت کرده اســت و صحبتى انجام نمى دهد. کسى 
از آینده دژآگه در فصل حســاس پیش رو خبر ندارد. نه 

خودش و نه مدیر برنامه هایش.
در روزهایى که دژآگه در اروپا مشــترى پر و پا قرصى 
ندارد- حداقل از نظر مالى- دوباره شــایعه حضور او در 
لیگ ایران و تیم هایى همچون ســپاهان و پرسپولیس 
منتشر شده. اتفاقى که از همان ابتدا هم مشخص بود فقط 
شایعه اســت و نه جدى. البته دژآگه بازگشت 
به فوتبال آســیا را نیز در برنامه هاى خود 
قرار داده. بازگشت و حضور در لیگ هایى 
چون چین، قطر و حتى تایلند. باید دید چه 
سرنوشتى در انتظار دژآگه خواهد بود. آیا او 
به پیشنهادهاى اروپایى اش – البته با 
دستمزد پایین – پاسخ مثبت مى دهد 
یا به آسیا برمى گردد و قراردادى نجومى 

امضا مى کند؟

سپاهان نه، چین شاید

ذوب آهن مهاجم خارجى 
جذب مى کند 

آمدن مجتبى جبارى به استقالل خیلى از هواداران این تیم 
را خوشحال کرد. حتى مى شود گفت بازیکنان این تیم (به 
جز هم پســتى هاى جبارى) هم از اینکه زیدان آسیا قرار 
است در تیمشان بازى کنند خوشحال هستند. اما بدون 
شک قربانى اصلى این انتقال فرشید اسماعیلى است. اگر 
قرار باشد مجتبى جبارى در ترکیب اصلى استقالل قرار 
بگیرد اولین گزینه و دم دست ترین بازیکن براى خروج از 

ترکیب، اسماعیلى است.

منصوریــان قطعــًا نمى توانــد بازیکنانى مثــل امید 
ابراهیمى(بعد از رفع مصدومیت)، داریوش شــجاعیان، 
امید نورافکن و ... را کنار بگذارد. براى او کنار گذاشــتن 
فرشید راحت ترین گزینه اســت. به این ترتیب بازیکنى 
که یکى از پدیده هاى فصل گذشته اســتقالل بود و با 
درخشش در دربى به محبوبیت باالیى رسیده بود موقعیت 
خودش را از دست رفته مى بیند. شاید به همین دلیل هم 

باشد که در تمرینات اینطور اخم کرده است! 

  بازنده اصلى انتقال جبارى

کاپیتــان تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان در اقدامى 
خیرخواهانه پیراهنى که متبرك به نام حضرت زهرا(س) 
است و با آن به تیم االهلى عربســتان گلزنى کرد را به 

حراج مى گذارد.
مهدى رجب زاده در اسفند سال گذشته در شب شهادت 
حضرت فاطمــه (س) موفق به گلزنى بــه تیم االهلى 
عربستان در لیگ قهرمانان آسیا شد و بعد از این گلزنى 
در اقدامى تحســین برانگیز «شــعار فاطمه(س) عزت 
عالم است» را به نمایش گذاشت که باعث خشم حریف 
سعودى شد و آنها بعد از مســابقه درخواست محرومیت 
براى کاپیتان ذوب آهن کردند اما در نهایت کنفدراسیون 

فوتبال آسیا این بازیکن را جریمه نقدى کرد.
رجب زاده قصــد دارد که ایــن پیراهــن را در حراجى 
خیرخواهانه به فروش برســاند و عواید فــروش آن را 

صرف امور خیریه کند. حبیب کاشانى مدیرعامل اسبق 
پرســپولیس یکى از افرادى بوده که به رجب زاده چنین 

پیشنهادى کرده است. 

اقدام خیرخواهانه کاپیتان ذوب آهن  

سرپرســت تیم فوتبــال ذوب آهن گفت: باشــگاه 
ذوب آهن به دنبال راه حل هایى اســت که مشکل 

سربازى احسان پهلوان را رفع کند.
محمدعلى شجاعى  در مورد جذب بازیکن گرجستانى 
مدنظر قلعه نویى گفت: این بازیکن با نظر قلعه نویى 
جذب شده و االن در گرجستان است اما به زودى به 
اصفهان برمى گردد و همراه با تیم به تمرین مى پردازد. 
این بازیکن سابقه بازى در لیگ کشور گرجستان را در 

کارنامه دارد.
وى مهدى رجب زاده را عضوى از باشگاه ذوب آهن 
دانســت و افزود: قرارداد مهدى رجــب زاده تمدید 
مى شــود و او در تمرینات بدنســازى تیم هم بسیار 

محکــم و باانگیــزه کار کرده اســت کــه این امر 
نشان مى دهد که هم باشــگاه و هم امیر قلعه نویى 
وى را مى خواهنــد و هیــچ مشــکلى هــم وجود 

ندارد.
شجاعى در پاسخ به این ســئوال که آیا با بازیکنان 
دیگرى هم مذاکــره کرده اید یا خیر بیان داشــت: 
بازیکنانى مد نظر سرمربى این تیم هستند اما هنوز 

هیچ مذاکره اى با آنها انجام نشده است.
سرپرســت تیم فوتبال ذوب آهن در مــورد آخرین 
وضعیت احسان پهلوان اظهار داشت: باشگاه ذوب آهن 
به دنبال راه حلى است که مشکل سربازى این بازیکن 

را برطرف کند و او در ذوب آهن بماند.

تالش براى حل مشکل پهلوان

انتقال بازیکن ساخته و پرداخته تیم هاى پایه سپاهان 
به تیم ُپرطرفدار پایتخت براى هواداران ســپاهان 
کمى غافلگیرکننده بود. نام آرمین سهرابیان دستکم 
به صورت رســمى در بین نفرات مازاد سپاهان قرار 
نداشــت اما درســت دو هفته پس از انتشار لیست 
خروجى این تیم اعالم شــد که این مدافع 21 ساله 
هم قرارداد خود را با باشــگاه اصفهانى فسخ کرده 
است. درست یک ماه پس از قطع همکارى با سپاهان 
این بازیکن گرگانى به شــکل غیرمنتظره اى سر از 
استقالل درآورد. این اتفاق در حالى افتاد که هواداران 
سپاهان معموًال از ستاره هاى تیمشان انتظار دارند تا 
به پیشنهاد تیم هاى سرخابى پایتخت پاسخ مثبت 

ندهند. جالب اســت که محصول آکادمى سپاهان 
در جوانى و قبل از آنکه به بازیکن خیلى سرشناسى 
بدل شود آبى پوش شــد. البته این حساسیت درباره 
بازیکنان جوان تر یا آنهایى که سابقه بازى طوالنى 
در تیم اصفهانى ندارند به مراتب کمتر اســت کما 
اینکه در سال هاى اخیر نفرات زیادى بین این دو تیم 

جابه جا شده اند.
سهرابیان ســه ســال و نیم پیش از تیم هاى پایه 
سپاهان به تیم اصلى باشــگاه منتقل شد اما در این 
مدت نســبتًا طوالنى به جز مقطعى کوتاه در زمان 
ســرمربیگرى عبدا... ویســى فرصت بازى براى

 تیم اصفهانى را پیدا نمى کرد.

یاغیگرى در جوانى

کرد. انجــام فقط دو بــازى، آنهم به عنوان
بازیکن ذخیره در بــازى پلى آف مقابل 

آینتراخت برانشــوایگ نمى توانست 
دلیل محکمى براى تمدید قرارداد 

او باشد. با
بــه همیــن دلیــل مدیــران 

ولفسبورگ عالقه اى به تمدید 
قرارداد و حفظ اشکان نشان 
ندادند تا دوباره مثل سال هاى 
قبل، یکى از لژیونرهاى فوتبال 
نخست فوتبال ایران از ســطح

منتشر شده. اتفاقى که از همان ابتدا هم مشخصبودفقط
شایعه اســت و نه جدى. البته دژآگه بازگشت
به فوتبال آســیا را نیز در برنامه هاى خود
قرار داده. بازگشت و حضور در لیگ هایى
چون چین، قطر و حتى تایلند. باید دید چه
سرنوشتى در انتظار دژآگه خواهد بود. آیا او
–به پیشنهادهاى اروپایى اش – البته با
–دستمزد پایین– پاسخ مثبت مى دهد
یا به آسیا برمى گردد و قراردادى نجومى

امضا مى کند؟

خوبى دارم. هرچند فصل گذشته با مصدومیت سختى 
مواجه شدم اما االن آســیب دیدگى ام برطرف شده 

است و آماده بازگشت به میادین فوتبال هستم.
چند پیشنهاد هم دارم و به زودى تیم جدیدم را 

انتخاب خواهم کرد.
وىدر پاسخ به این پرسش که آیا از نفت تهران 
هم پیشنهاد دارد، تأکید کرد: من تا به امروز از 

گذشته خودش را حفظ کرده است و چند بازیکن خوب هم
به این تیم اضافه شده اند. البته استقالل هم امسال
تیم بسیار خوبى دارد و سپاهان و تراکتورسازى
نیز تیم هاى خوبى هســتند. من فکر مى کنم
این چهار تیم رقابت فشرده اى براى قهرمانى

خواهند داشت.
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چهل تکه

زن بیچاره اى که در هنگام خریــد، قصد امتحان کردن یکى از 
اجناس را داشــت با بدترین اتفاق ممکن روبه رو شد. این خانم 
در میان اجناس فروشگاه چشــمش به یک دستبند سبز رنگ 
مى خورد و مانند اکثر مشترى ها، آن را برداشته و امتحان مى کند. 
تا اینجاى ماجرا همه چیز طبق روال معمول پیش رفت تا اینکه 
ناگهان هنگام درآوردن، در یک لحظه، دســتبند از دست زن به 
زمین افتاده و به دو نیم تقسیم مى شود. یکى از فروشنده ها با عجله 
به سمت زن آمده و پس ازشماتت بسیار، از او مى خواهد تا هزینه 
جنسى را که شکسته به صندوقدار پرداخت کند. مبلغى در حدود 
43 هزار دالر (حدوداً 140 میلیون تومان). زن با شنیدن قیمت، 
شوکه شده، از هوش مى رود و نقش زمین مى شود. در نهایت، پس 
از کارشناسى دقیق، صاحب مغازه با پرداخت ده هزار دالر، اجازه 

مى دهد تا زن بیچاره از فروشگاه بد یمن بیرون برود.

پروژه یک عکاس در هند که زنان را در موقعیت هاى مختلف با 
نقاب گاو به تصویر کشیده است، سر و صداى زیادى به پا کرده 
و خشم هندوهاى ملى گرا را برانگیخته است. عکاس این پروژه 
این سئوال بســیار جنجالى را مطرح کرده که آیا ارزش زنان در 
هند از گاو هم کمتر است. «سوجاترو گوش»، عکاس 23 ساله 
مقیم دهلى گفت: «این واقعیت که در کشور ما به گاوها بیش از 
زنان اهمیت مى د هند، مرا آشــفته و نگران مى کند. اگر به زنى 
تجاوز یا تعرض شود و بخواهد پى آن را بگیرد بیش از آن طول 
مى کشد که به مشکل مربوط به یک گاو رسیدگى شود که براى 
خیلى از هندوها حیوانى مقدس است.» هند بارها و بارها به دلیل 
پرونده هاى مربوط به جرائم علیه زنان موضوع اخبار رسانه هاى 
جهان شده است. آمار دولتى هند مى گوید در هر 15 دقیقه یک 

فقره تجاوز در این کشور رخ مى دهد.

مأمور کالنترى خلیل آباد به طرز مرموزى کشته شد تا کارآگاهان با 
معادله پیچیده اى در خصوص مرگ وى مواجه شوند.

رئیس پلیس شهرســتان خلیل آباد در خصوص مرگ مشکوك 
مأمور کالنترى این شهرستان گفت: یکى از مأموران کالنترى 
مرکزى شهرســتان خلیل آباد که درجه دار بود در خارج از وقت 
مأموریت ادارى از کالنترى خارج شده و به روستاى سرمزده در 

اطراف این شهرستان رفت.
سرهنگ نبى ا... رحمانى خاطرنشان کرد: وى در درگیرى با دوتن از 
اهالى منطقه کشته شد. وى اضافه کرد: تحقیقات علمى کارآگاهان 
مبارزه با جرایم جنایى پلیس آگاهى خراسان رضوى با هدایت هاى 
تخصصى دادستان عمومى و انقالب شهرستان خلیل آباد براى 

کشف معادله مجهول مرگ مشکوك این مرد جوان ادامه دارد.

زن با شنیدن قیمت 
غش کرد 

ارزش گذارى عجیب 
روى زنان
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در پى افزایش سرقت از منازل آپارتمانى در منطقه 
احمدآباد مشــهد، گروه هاى ویژه اى از مأموران 
تجسس به سرپرستى سرگرد مجدى، براى ریشه 
یابى و شناســایى عامالن سرقت هاى مذکور وارد 

عمل شدند.
تجزیه و تحلیل هــاى مقدماتى مأموران نشــان 
مــى داد که دزدان فقــط طال و جواهر و اشــیاى 
گرانقیمت قابــل حمل را از واحدهاى مســکونى 
ســرقت مى کنند. این در حالى بود که در بیشــتر 
سرقت هاى مذکور یک دستگاه زانتیاى سفید رنگ 
و یا یک دستگاه پژو پارس در نزدیکى محل هاى 
سرقت دیده مى شــد. بنابراین، با صدور دستورات 
ویژه اى از سوى سرهنگ محمد بوستانى، فرمانده 
انتظامى مشــهد عملیات مأموران انتظامى در چند 
شاخه پلیسى ادامه یافت تا اینکه شب جمعه گذشته، 
گشت موتورى کالنترى که در حال انجام وظیفه 
بودند به سرنشین یک دستگاه زانتیا در خیابان ناصر 

خسرو 19 مشکوك شدند.
راننده جوان که پشــت فرمان خودروى روشــن 
نشســته بود با اضطــراب خاصى اطــراف خود را

مى پایید کــه همین موضــوع ظن مأمــوران را 
برانگیخت و آنها موتورسیکلت خود را کنار خودروى 

زانتیا متوقــف کردند. در همین هنــگام با به صدا 
درآمدن بى ســیم،راننده متوجه نیروهاى انتظامى 
شد و ناگهان پدال گاز را فشــرد. راننده جوان که 
با سرعت وحشــتناکى حرکت مى کرد در خالف 
جهت عبور خودروها وارد بلوار بعثت شد و در حالى 
که مأموران انتظامى او را تعقیب مى کردند به سوى 
میدان تلویزیون ادامه مسیر داد. ولى دیگر مأموران 
موتورسوار نمى توانستند در خالف جهت به تعقیب 
خودرو بپردازند چرا که جان انســان هاى دیگرى 
نیز در معرض خطر قرار مى گرفت به همین دلیل 
مأموران، زانتیا سوار را در اطراف میدان تلویزیون رها 
کردند و بالفاصله به خیابان ناصرخسرو باز گشتند 
چرا که احتمال مى دادند همدستان زانتیاسوار هنوز 

در محل باشند.
نیروهاى انتظامى از طریق بى سیم تقاضاى کمک 
کردند و محل فرار زانتیاسوار را به محاصره درآوردند 
در همین لحظه مرد جوانى از مجتمع مســکونى 
بیرون آمــد و در حالى که نگران به این ســو و آن 
سو مى نگریست به کمین نیروهاى انتظامى وارد 
شد. یکى از نیروها به ســمت او رفت و پرسید اهل 
کجاســت؟ مرد جوان که دســت و پاهایش را گم 
کرده بود طبقه دوم مجتمع مســکونى را نشان داد 

و گفت: در آن طبقه زندگى مى کنم! در این هنگام 
بود که مأمور انتظامى به بهانه اى دست به کمر مرد 
جوان برد و چاقوى بزرگى را زیر پیراهن وى لمس 
کرد. جوان مظنون که متوجــه نیروهاى انتظامى 
شــده بود ناگهان اســپرى فلفل را بیرون کشید و 
با پاشیدن اســپرى پیاده از محل گریخت. یکى از 
سربازان وظیفه که قصد داشــت جلوى فرار او را 
بگیرد ناگهان با تیغه چاقویى روبه رو شد که جوان 
مشکوك، از کمرش بیرون کشــیده بود و درحال 
فرار ضربه اى به کتف سرباز زد و به فرار خود ادامه

 داد.
مأمــوران انتظامى که دیگر چاره اى جز شــلیک 
نداشــتند ابتدا دو تیر هوایى شلیک کردند ولى مرد 
جوان هیچ توجهى به شلیک ها و اخطارهاى قانونى 
پلیس نکرد. در این لحظه دســتور شلیک مستقیم 
صادر شد و مأموران انتظامى یکى از پاهاى متهم را 
در حال فرار مورد اصابت قرار دادند. جوان 32 ساله 
در حالى که خون از پــاى او فواره مى زد، همچنان 
لنگ لنگان مى گریخت تا اینکــه گلوله اى نیز به 
پاى دیگر وى اصابت کرداما بــاز هم مرد فرارى 
تالش کرد تا با دو پاى مجروح همچنان به فرار خود 
ادامه دهد ولى بعد از طى مســافتى با سر به داخل

چمن هاى فضاى ســبز خیابان افتــاد و در چنگ 
نیروهاى انتظامى گرفتار شد. 

بنابراین گزارش، بالفاصله مأموران متهم مجروح را 
به مرکز درمانى انتقال دادند و بدین ترتیب تحقیقات 
اولیه درباره ســرقت هاى مذکور آغاز شد.مأموران 
انتظامى در بازرسى از پارکینگ مجتمع مسکونى 
کیفى را پیدا کردند که پــس از انتقال به کالنترى 
مشخص شد میلیون ها تومان طال و اسناد و مدارك 
مالک طبقه دوم داخل کیف قــرار دارد. در همین 
حال مرد مجروح که در بیمارســتان مورد بازجویى 
قرار گرفته بود پرده از دســتبرد به منازل مسکونى 
برداشت و به نیروهاى تجسس کالنترى احمدآباد 
مشــهد گفت: «ما ســه نفر بودیم که با اســتفاده 
از نردبان کشــویى و از داخل خیابــان وارد بالکن 
مجتمع هاى مسکونى مى شدیم و سپس با شکستن 
شیشه در اتاق هاى منازل به دنبال طال و جواهرات و 

اشیاى گرانقیمت مى گشتیم.»
با توجه به ســرقت هاى متعددى که با این شیوه 
در مشهد رخ داده اســت، سرهنگ محمد بوستانى 
در حالــى دســتور داد عملیات دســتگیرى دیگر 
اعضاى باند ادامه یابد که بازجویى ها براى کشف 

سرقت هاى دیگر همچنان ادامه دارد.

فرارسارق 
خانه هاى 
مشهد با 
دو پاى 
گلوله 
خورده

شامگاه پنج شنبه اول تیر امســال مرد جوانى که در دام 
تبهکاران افتاده بود خود را به مأموران گشــت پلیس در 
خیابان نواب در تهران رســاند و از زورگیرى و آدم ربایى 
سرنشینان یک دستگاه خودروى تیبا خبر داد که خود را 

اعضاى گروهک داعش معرفى کرده بودند. 
او به مأموران گفت: «کنار خیابان منتظر تاکسى ایستاده 
بودم که خودروى تیباى ســفید رنگى با چهار سرنشین 
جلوى پایم نگه داشــت. ســه مرد جوان روى صندلى 
عقب نشسته بودند و من هم به ناچار در جلو را باز کردم و 
نشستم. هنوز چند دقیقه اى نگذشته بود که یکى از آنها 
از پشت سر چاقویى زیرگلویم گذاشت و گفت ما اعضاى 
گروهک داعش هستیم و به راحتى مى توانیم آدم بکشیم؛ 
پس بهتر است به خواسته ما عمل کنى وگرنه جان سالم به 
در نمى برى. در حالى که به شدت ترسیده بودم با التماس 
از آنها خواستم جانم را نگیرند. با این حال سرنشینان حدود 
یک ساعتى در خیابان هاى شهر پرسه زدند تا اینکه مرا به 
مقابل بانکى بردند و وادارم کردند برایشان از کارت هایم 
پول بگیرم. بعد از اینکه پول و اموال با ارزش مرا به سرقت 

بردند، رهایم کردند و دور شدند.»
مرد جوان که موفق شــده بود شــماره پالك خودروى 
سارقان خشن را یادداشت کند، آن را در اختیار مأموران قرار 
داد و به دنبال این شکایت عملیات دستگیرى تبهکاران 

آغاز شد. گشتزنى ها ادامه داشت تا اینکه حدود یک ساعت 
بعد از این شکایت، مأموران به خودروى تیباى سفیدرنگى 
ظنین شدند و با تطبیق شماره پالك خودرو مشخص شد 

که سرنشینان این خودرو همان سارقان خشن هستند.
بدین ترتیب مأموران دستور توقف دادند اما راننده بدون 
توجه به اخطار ایست، با ســرعت فرار کرد. بدین ترتیب 
تعقیب و گریز در بزرگراه نواب آغاز شد و لحظاتى بعد یکى 
از سرنشینان خودرو خودش را از ماشین به بیرون پرت کرد 
و دقایقى بعد سرنشین دیگر خود را به بیرون انداخت و در 

نهایت راننده خودروى تیبا موفق به فرار شــد. دو مردى 
که خود را از ماشــین به بیرون پرتاب کرده بودند، توسط 
مأموران گشت پلیس دستگیر و براى تحقیقات تخصصى 
به شعبه نهم دادســراى امور جنایى تهران منتقل شدند. 
یکى از متهمان زمانى که مقابل بازپرس ســهرابى قرار 
گرفت منکر سرقت و آدم ربایى شد و گفت: «روحم از این 
سرقت و آدم ربایى خبر ندارد. لحظاتى قبل از اینکه پلیس 
خودرو را شناسایى کند، دوستانم با من تماس گرفته و مرا 
دعوت به تفریح و گشــتزنى در خیابان هاى تهران کرده 

بودند که من هم پذیرفتم. به همین خاطر چند دقیقه قبل 
از ماجراى تعقیب و  گریز سوار ماشــین شدم. از آنجا که 
بى گناه بودم، وقتى پلیس به تعقیب ما پرداخت، دوستانم 
پیشنهاد کردند براى اینکه گرفتار نشوم بهتر است از آنها 
جدا شوم. به همین دلیل سرعت ماشین را کم کردند و من 

خودم را از ماشین به بیرون پرت کردم.»
اما دومین متهم دستگیر شده به بازپرس گفت: «مدتى 
قبل با اعضاى باند در قهوه خانه دوست شدم. چون وضع 
مالى خوبى نداشتم، پیشنهاد وسوسه کننده آنها را قبول 
کردم تا در سرقت ها همراهشــان باشم. من فقط در پنج 
سرقت همراه آنها بودم و در هیچ کدام از سرقت ها از چاقو 
استفاده نکردم، اما ممکن است همدستانم استفاده کرده 
باشند. ضمن اینکه تأیید مى کنم ما با این شگرد که از افراد 

داعش هستیم از مسافران زورگیرى مى کردیم.»
درحالى که تحقیقات براى دستگیرى سایر اعضاى این 
باند ادامه داشت، ســه مرد جوان دیگر به پلیس مراجعه 
کردند و از زورگیرى سرنشــینان خودرو یتیبا در شامگاه 
پنج شنبه یکم تیرماه خبر دادند. بررسى ها نشان داد که 
تبهکاران تحت تعقیب، از ساعت 9 تا حدود 12 پنج شنبه 
شب از چهار نفر به همین شیوه و شگرد زورگیرى کرده اند 
که تجسس هاى گســترده براى دســتگیرى آنها ادامه

 دارد.

رئیس پلیس آگاهى استان کرمانشاه از انهدام باند سارقان خانه و مغازه و کشف 13 سرقت خبر داد.
سرهنگ محمدرضا امیرى در تشریح این خبر گفت: به دنبال دریافت اطالعاتى مبنى بر اینکه یکى از سارقان 
سابقه دار با تشکیل باند سرقت، با استفاده از یک دســتگاه خودرو اقدام به انجام سرقت هاى متعدد منزل  و 
مغازه در سطح شهر کرمانشاه مى کند، رسیدگى به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس 

آگاهى کرمانشاه قرار گرفت.
وى افزود: با تحقیقات بــه عمل آمده و 
اقدامات فنى و پلیســى، آدرس و محل 
تردد متهم شناســایى و با کســب مجوز 
قضائى طى یک عملیــات غافلگیرانه به 
همراه چهار نفر از همدســتانش دستگیر

 شد.
سرهنگ امیرى تصریح کرد: متهمان در 
بازجویى هاى پلیس به 13 فقره سرقت 
منزل و مغازه با همدســتى دو نفر دیگر 
اعتراف کردند، لذا بالفاصله محل اختفاى 
دیگر همدستان نیز شناسایى و نسبت به 

دستگیرى آنها اقدام شد.
وى اظهار داشت: با همکارى متهمان محل هاى سرقت بازسازى و مالباختگان شناسایى شدند، همچنین دو 

نفر مالخر نیز در ارتباط با این سرقت ها دستگیر و بخشى از اموال مسروقه نیز کشف شد.
رئیس پلیس آگاهى استان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضائى معرفى و از آنجا 

با صدور قرار صادره روانه زندان مرکزى کرمانشاه شدند.

پسرشیطان صفت که پس از آشــنایى اینترنتى با دختر جوان و وعده ازدواج، او را رها کرده و با خاله این دختر 
ازدواج کرده بود با شکایت دخترفریب خورده دستگیرشد.

این درحالى بود که دختر جوان پس ازشکست سنگین عاطفى دست به خودکشى زده بود ولى پس از انتقال به 
بیمارستان از مرگ نجات یافت و سپس علیه جوان فریبکار به پلیس آگاهى تهران شکایت کرد.

باگذشت چهارماه از ماجرا، سرانجام «رامین» هفته گذشته به اتهام تعرض در شعبه چهارم دادگاه کیفرى استان 
تهران که به ریاست قاضى عبداللهى و با حضور قاضى کیخوا (مستشار دادگاه) تشکیل جلسه داده بود محاکمه 

شد. در ابتداى جلسه غیرعلنى دادگاه، دختر 
جوان وقتى در جایگاه شاکى ایستاد، گفت: 
«رامین پس از آشنایى از طریق اینستاگرام 
و با وعده ازدواج به من تعرض کرد. من و 
رامین یکسال پیش آشنا شدیم او فروشنده 
لباس در بازار امامزاده حســن(ع) بود که 
یک روز از من خواست براى معرفى خودم 
به مادرش به خانه شــان بروم. اما وقتى 
وارد آن خانه شدم دیدم کسى نیست. بعد 
هم رامین در را قفل کرد و با وعده ازدواج 
فریبم داد و پس از تجاوز از من خواست که 
موضوع را به کسى نگویم و... اما مدتى که 

گذشت رامین با خاله ام که تازه از همسرش جدا شــده بود آشنا شد و پس از چند هفته متوجه شدم او خاله ام را 
عقد کرده است. با فهمیدن این موضوع دنیا در مقابل چشمانم سیاه شد و بخاطر آبرویم تصمیم به خودکشى 
گرفتم. چون نمى دانستم پس از این فاجعه چه کنم. با این حال پس از اینکه جان سالم به در بردم تصمیم گرفتم 

از رامین شکایت کنم.»
پس از اظهارات دختر جوان، رامین در برابر قضات ایستاد تا به سئواالت آنها پاسخ دهد. در پایان جلسه دادگاه 
قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارك پزشکى قانونى پسر جوان را به 99ضربه تازیانه و دو سال تبعید به 

یکى از روستاهاى دورافتاده کشور محکوم کردند.

تعرض به دختر جوان و ازدواج با خاله او!

پلیس راهور استان فارس با انتشار تصویر فردى که با پوشــیدن لباس راهنمایى و رانندگى اقدام به اخاذى از 
شــهروندان و رانندگان مى کرد ، از آنان خواست چنانچه با این شیوه و یا از ســوى این فرد مورد اخاذى قرار

 گرفته اند براى طرح شکایت به بازرسى پلیس راهور استان مراجعه کنند.
رئیس پلیس راهور اســتان فارس در این 
خصوص گفت: بــه تازگى گزارش هایى 
مبنى بر اخــاذى مأمور پلیــس راهور در 
شــهر شــیراز به این پلیس واصل شده

 بود.
سرهنگ مصطفى عباسى ادامه داد: در این 
خصوص توسط تیم هاى بازرسى پلیس 
راهور به صورت نامحســوس تحقیقات 
الزم انجام شد تا اینکه مأموران دریافتند 
فردى با پوشیدن لباس نظامى راهور اقدام 
به اخاذى از رانندگان خودروها مى کند که 
بالفاصله فرد مورد نظر، شناسایى، دستگیر 

و تحویل کالنترى مربوطه شد.
وى افزود: در این خصوص معاون دادستان دادسراى ناحیه 2 شیراز به منظور شناسایى سایر مالباختگان دستور 

چاپ تصویر بدون پوشش این متهم را در رسانه هاى جمعى صادر کرده است. 

این جوان را با لباس پلیس راهنمایى دیده اید

انهدام باند سارقان خانه و مغازه در کرمانشاه مردان داعشى در بزرگراه نواب!
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رونـــــق 
رایـانـه هـاى 
بـدون کـیـس

رامین مشکاه بیش از پنج سال است که بازار کامپیوترهاى 
رومیزى رونق خود را از دست داده و جایش را به لپ تاپ ها و از همه 
مهمتر به کامپیوترهاى بدون کیس داده است. این نوع کامپیوترها 
که به All in one شــهرت دارند به خوبى توانســته اند جاى خود 
را در بازار پیدا کنند. در همین راســتا شــرکت هاى تولیدکننده 
کامپیوترهاى شخصى در این ســال ها همواره در تالش بوده اند 
تا با طراحى و تولید بهترین نمونه از این دست کامپیوترها 
مخاطب خود را راضى نگه دارند. بزرگ ترین 
کامپیوترهــاى برتــرى 

 All in one همیــن بــدون 
کیس  بودن و ظاهر شــکیل و 
جمع وجور آنهاســت. در این نوع 
دســتگاه ها دیگر خبرى از حجم 
انبوهى از کابل نیســت. همچنین 
فضاى کمى اشــغال مى کنند و به 
راحتى هم مى توانید آنها را جابه جا کنید. 
همه قطعه هاى سخت افزارى این نوع 
دستگاه ها درون مانیتور جا گرفته است 
و این مجتمع  بودن دستگاه باعث صرف 
انرژى کمترى هم مى شود. با این حال این 
نوع رایانه ها خالى از اشکال هم نیستند که یکى 
از آنها قیمت باالیشان در مقایسه با رایانه هاى معمولى 

است.
این صرف هزینه بیشــتر، هنگام تعمیر هم خود را نشان مى دهد. 
به صورتى که اگر قطعه اى در این دســتگاه مشکل داشته باشد، 
از آنجا که کل دســتگاه را درگیر خود کرده اســت از تعمیر یک 
قطعه از کامپیوترهاى معمولى هزینه تعمیر بیشــترى الزم دارد. 
البته در این میان کمپانى هاى اپل و مایکروســافت در این نوع از 
دستگاه هاى خود رم و ســى پى یو را به مادربرد لحیم مى کنند که 
کار تعویض این قطعات را بیش از پیش براى تعمیرکاران سخت 
و مى توان گفت ناممکن کرده اســت.  در این میان اپل به تازگى 
در کنفرانــس WWDC 2017 اعالم کرد که اجــزاى کامپیوتر

 All in one جدیدش که به آى مک معروف است قابلیت جدا شدن 
دارند. درواقع پردازنده و رم این محصول مانند نسخه هاى پیشین 
به برد اصلى لحیم نشده اســت و تعمیرکاران مى توانند آنها را در 

مواقع لزوم جدا و تعویض کنند.

پاییز سال گذشــته کمپانى مایکروســافت از نخســتین کامپیوتر All in one خود با عنوان سرفیس اســتودیو رونمایى کرد. 
سرفیس استودیو جنسى از فلز و شیشه دارد که به وسیله  میله هایى از جنس کروم به پایه متصل شده است. این دستگاه نمایشگرى 
28 اینچى، ضخامت 5/ 12 میلیمترى و وزنى معادل 56/ 9 کیلوگرم دارد. صفحه نمایش این محصول 4K  با وضوح 4,500×3,000 
است. تاچ اسکرین بودن رایانه All in one مایکروسافت باعث شده تا بتواند طیف گسترده اى از رنگ ها را پوشش دهد. سرفیس 
استودیو با دو لوال به رنگ کروم روى یک پایه کوچک قرار گرفته که آن پایه نقش کیس را ایفا مى کند. به همین سبب توانسته 
ضخامت صفحه نمایش را تا حد جالب توجهى کم کند. صفحه نمایش سرفیس استودیو از نسبت تصویر 3 به 2 بهره مى برد و در 
هر اینچ آن 192 پیکسل جاى گرفته است. این دستگاه مى تواند به شکل قابل توجهى روى تمامى سطوح تا زاویه 20 درجه قرار 
بگیرد که براى طراحان گزینه مناسبى محسوب مى شود. به لطف سیستم zero-gravity با کوچک ترین فشارى مى توان زاویه  
صفحه نمایش را تغییر داد. پایه هاى کرومى نیز مانند یک فنر عمل مى کنند و پایین و باال مى روند. مایکروسافت کامپیوتر بدون 
کیس خود را همراه با مجموعه اى از لوازم جانبى عرضه کرده است؛ لوازمى مثل Surface Pen یا Surface Dial و همچنین 
Surface Dial که بهترین دوست طراحان خواهد بود زیرا با قرار دادن آن روى صفحه و چرخش آن قابلیت هاى زیادى از جمله 
انتخاب رنگ ها در اختیار طراحان قرار خواهد گرفت. کارت گرافیکى سرفیس استودیو GTX 980M انویدیا است. انواع پورت ها 
مانند چهار پورت USB 3,0، یک درگاه اترنت، یک پورت Mini DisplayPort، یک درگاه کارت حافظه  اس دى فول سایز و یک 
جک 5/ 3میلیمترى هدفون و همچنین پورت HDMI در این محصول استفاده شده است. حافظه رم 32 گیگابایتى و ظرفیت داخلى 
2ترابایتى از نوع هیبریدى برخى ویژگى هاى این محصول مایکروسافت به شمار مى رود. نهایتاً باید گفت که قیمت این کامپیوتر 

بدون کیس سه هزار دالر است.
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همانطور که از مدل این دستگاه مشخص است صفحه نمایش 27 اینچى دارد که قابلیت لمسى به 
تصویر 4K آن اضافه شده است. دل XPS هم مانند سایر رقبا از نسل هفتم اینتل استفاده مى کند که 
سرعتى برابر با 6/ 3گیگاهرتز دارد. سیســتم عامل این All in one ویندوز 10 هوم و پرو است. دل 

XPS مى تواند تا 64گیگابایت رم DDR4 را پشتیبانى کند.  

دل XPS 27 یک پورت یواس بى 3، یک پورت کارتخوان و جک هدفون را در کنار  دســتگاه دارد 
و چهار پــورت یو اس بى 3، یک پورت خروجــى اچ دى ام آى، یک پورت مینى دیســپلى، دو پورت 
تاندربولت 3، یک پورت یو اس بى  C براى خروجى صفحه نمایش و یک پورت شــبکه گیگااترنت 
را در پشت دســتگاه قرار داده است. در جعبه این دســتگاه هم دل بهترین ماوس و کیبوردى را که 
تا به حال ساخته قرار داده است. مدل غیرلمسى این دســتگاه 13 کیلوگرم وزن دارد و مدل لمسى 
آن 4 کیلوگرم سنگین تر اســت. دل تصمیم دارد این مدل را با قیمت دوهزار و800 دالر به فروش 

برساند.

کمپانى اپل پیش از مایکروسافت اولین کامپیوتر All in one خود 
را با عنوان آى مک عرضه کرد و جدیدترین نسخه از این محصول 
را نیز در کنفرانس WWDC در سال جارى به نمایش گذاشت. این 
محصول به نسل هفتم از پردازنده هاى اینتل مجهز است. آى مک 
جدید به گفته اپل 43درصد روشــن تر از نسل پیش از خود است. 
آى مک هاى جدید در دو نسخه 5/ 21اینچى و 27 اینچى عرضه 
شــده اند که به ترتیب با حافظه رم 32 گیگابایت و 64گیگابایت 
وارد بازار مى شوند. این دســتگاه ها مجهز به دو پورت تاندربولت 
USB-C نیز هســتند. اپل قیمت پایه  آى مک 5/ 21 اینچى را 

هزار وصددالر در نظر گرفته است؛ در حالى که نسخه4K  مدل 
5/ 21 اینچى با قیمت پایه  هزار و300 دالر به فروش مى رســد. 
مدل پرچمدار 5K و 27 اینچى نیز با حداقل قیمت هزار و800 دالر 
عرضه مى شود. اما در این میان نباید از قدرتمندترین محصول اپل 
که امسال معرفى شد چشم پوشى کرد. این کمپانى براى نخستین 
بار از آى مک پرو (iMac Pro) رونمایى کرد که با اینکه قدرتمندتر 

از آى مک هاست ولى ضخامت آن بیشتر نشده است.
این دستگاه جدیدترین امکانات و قابلیت ها را با خود به همراه دارد 
که از آن جمله مى توان به پردازنده زئون اشاره کرد که تا 18 هسته را 
در خود جاى داده و عالوه بر این یک پردازنده گرافیکى کامًال جدید 
از سرى Radeon Vega شرکت AMD نیز برایش در نظر گرفته 
شده است. این دستگاه 27 اینچى با قابلیت به تصویرکشیدن یک 
میلیارد رنگ است و همچنین در مقایسه با آى مک ها 80 سیستم 
خنک کننده قوى ترى دارد و 80 درصد از آنها خنک تر است. نکته 
جالب دیگرى که درباره آى مک پرو باید گفت رنگ خاکســترى 
فضایى آن است که لوازم جانبى آن هم با همین رنگ در دسترس 

کاربران قرار مى گیرد.

 ENVY به تازگى از کامپیوتر جدید خود به نام HP

رونمایى کرده است. اچ پى انوى صفحه نمایش 34 
اینچ خمیده با کیفیت 3440 در 1440 پیکسل دارد. 
یکى از نکات جالب این دستگاه وبکم آن است که 
داخل کامپیوتر جاى داده شده است و با فشار دادن 
قسمت باالى دستگاه، دوربین به صورت کشویى 
باال مى آید. این دستگاه یک پایه با امکانات فراوان 
دارد که عالوه بر نگه داشــتن صفحه نمایش، در 
سمت راست خود پورت هاى تاندربولت 3، جک 
هدفون و کارتخوان SD دارد. در قســمت پشت 
دســتگاه هم چهار پورت یو اس بى 3، ورودى و 
خروجى اچ دى ام آى، پورت شــبکه و پورت برق 
قرار گرفته است. روى این پایه یک دایره لمسى 
براى کم و زیاد کردن صدا و همچنین یک نقطه 
براى شارژ کردن بى سیم دستگاه ها طراحى شده 
اســت. از نظر پردازنده هم انوى به نســل هفتم 
اینتل مجهز شده که 9/ 2 گیگاهرتز سرعت دارد. 
این ســى پى یو در کنار 16 گیگابایت رم و 1256 
گیگابایت حافظه داخلى قرار گرفته است. همچنین 
یک کارت گرافیک AMD رادئون RX 460 در این 
دستگاه قرار دارد که البته شما مى توانید هر کارت 
گرافیک خارجى دیگرى را به آن متصل کنید. این 

دستگاه هزار و830دالر قیمت دارد.
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ر هم خود را نشان مى دهد. 
به صورتى که اگر قطعه اى در این دســتگاه مشکل داشته باشد، 
از آنجا که کل دســتگاه را درگیر خود کرده اســت از تعمیر یک 
قطعه از کامپیوترهاى معمولى هزینه تعمیر بیشــترى الزم دارد.

در این میان کمپانى هاى اپل و مایکروســافت در این نوع از  البته
دستگاه هاى خود رم و ســى پى یو را به مادربرد لحیم مى کنند که 
کار تعویضاین قطعات را بیش از پیشبراى تعمیرکاران سخت 
و مى توان گفت ناممکن کرده اســت.  در این میان اپل به تازگى 
WWDC اعالم کرد که اجــزاى کامپیوتر 7در کنفرانــس 2017

All جدیدش که به آى مک معروف است قابلیت جدا شدن  inone

دارند. درواقع پردازنده و رم این محصول مانند نسخه هاى پیشین 
به برد اصلى لحیم نشده اســت و تعمیرکاران مى توانند آنها را در 

مواقع لزوم جدا و تعویض کنند.

All خود با عنوان سرفیس اســتودیو رونمایى کرد.  inone پاییز سال گذشــته کمپانى مایکروســافت از نخســتین کامپیوترe
سرفیس استودیو جنسى از فلز و شیشه دارد که به وسیله  میله هایى از جنس کروم به پایه متصل شده است. این دستگاه نمایشگرى 
0  با وضوح 4,500×3,000 4Kکیلوگرم دارد. صفحه نمایش این محصول K 9 /9 6 میلیمترى و وزنى معادل 56 12 /2 5 اینچى، ضخامت 5 28

All مایکروسافت باعث شده تا بتواند طیف گسترده اى از رنگ ها را پوشش دهد. سرفیس  inone است. تاچ اسکرین بودن رایانهe
استودیو با دو لوال به رنگ کروم روى یک پایه کوچک قرار گرفته که آن پایه نقش کیس را ایفا مى کند. به همین سبب توانسته 
2 به 2 بهره مى برد و در  3ضخامت صفحه نمایش را تا حد جالب توجهى کم کند. صفحه نمایش سرفیس استودیو از نسبت تصویر 3
0 پیکسل جاى گرفته است. این دستگاه مى تواند به شکل قابل توجهىروىتمامى سطوح تا زاویه20 درجه قرار  اینچ آن 192 2هر
yبگیرد که براى طراحان گزینه مناسبى محسوب مى شود. به لطف سیستم zero-gravity با کوچک ترین فشارى مى توان زاویه  
صفحه نمایش را تغییر داد. پایه هاى کرومى نیز مانند یک فنر عمل مى کنند و پایین و باال مى روند. مایکروسافت کامپیوتر بدون 
SurfaceDia و همچنین  l یا SurfacePen کیس خود را همراه با مجموعه اى از لوازم جانبى عرضه کرده است؛ لوازمى مثلn
SurfaceDial که بهترین دوست طراحان خواهد بود زیرا با قرار دادن آن روى صفحه و چرخش آن قابلیت هاى زیادى از جمله 
Mانتخاب رنگ ها در اختیار طراحانقرار خواهد گرفت. کارت گرافیکى سرفیس استودیوGTX980M انویدیا است. انواعپورت ها 
t،یک درگاه اترنت، یک پورت MiniDisplayPort، یک درگاه کارت حافظه  اس دى فول سایز و یک  3,0USB مانند چهار پورتB
2 دراین محصول استفاده شده است. حافظه رم 32 گیگابایتى و ظرفیت داخلى  HDM میلیمترى هدفون و همچنین پورتI 3/3 5جک 5
2ترابایتىاز نوع هیبریدى برخى ویژگى هاى این محصول مایکروسافت به شمار مى رود. نهایتاً باید گفت که قیمت این کامپیوتر
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7همانطور که از مدل این دستگاه مشخص است صفحه نمایش 27 اینچى دارد که قابلیت لمسى به 
از نسل هفتم اینتل استفاده مى کند که  S آن اضافه شده است. دل XPS هم مانند سایر رقبا 4K تصویرK

All ویندوز 10 هوم و پرو است. دل  in one گیگاهرتز دارد. سیســتم عامل اینe گگ3  /3 6سرعتى برابر با 6
4گیگابایت رمDDR4 را پشتیبانى کند.   گگ64 4 مى تواند تا  XPS

3 یک پورت یواس بى 3، یک پورت کارتخوان و جک هدفون را در کنار  دســتگاه دارد  27 XPS دلS

دو پورت 3و چهار پــورت یو اس بى 3، یک پورتخروجــىاچ دى ام آى، یکپورت مینى دیســپلى،
C، یک پورت یو اس بى  C براى خروجى صفحه نمایش و یک پورت شــبکه گیگااترنت  3تاندربولت 3
را در پشت دســتگاه قرار داده است. در جعبه این دســتگاه هم دل بهترین ماوس و کیبوردى را که 
3تا به حال ساخته قرار داده است. مدل غیرلمسى این دســتگاه 13 کیلوگرم وزن دارد و مدل لمسى 
دارد این مدل را با قیمتدوهزار و800 دالر به فروش اســت. دل تصمیم 4آن 4 کیلوگرم سنگین تر

برساند.

All خود inone کمپانى اپل پیش از مایکروسافت اولین کامپیوترe

را با عنوان آى مک عرضه کرد و جدیدترین نسخه از این محصول
Cرا نیز در کنفرانس WWDC در سال جارى به نمایش گذاشت. این

محصول به نسل هفتم از پردازنده هاى اینتل مجهز است. آى مک
3جدید به گفته اپل 43درصد روشــن تر از نسل پیش از خود است.
7اینچى و 27 اینچى عرضه 21 /1 5آى مک هاى جدید در دو نسخه 5
گگ64گیگابایت 4 گیگابایت و  2شــده اند که به ترتیب با حافظه رم 32
وارد بازار مى شوند. این دســتگاه ها مجهز به دو پورت تاندربولت
21 اینچى را /1 5نیز هســتند. اپل قیمت پایه  آى مک 5 USB-C

هزار وصددالر در نظر گرفته است؛ در حالى که نسخه4K مدل
1/ 21 اینچى با قیمت پایه  هزار و300 دالر به فروش مى رســد. 5
7 و 27 اینچى نیز با حداقل قیمت هزار و800 دالر 5K مدل پرچمدارK

اینمیان نباید از قدرتمندترین محصولاپل عرضه مى شود. اما در
که امسال معرفى شد چشم پوشى کرد. این کمپانى براى نخستین
بار از آى مک پرو (iMacPro) رونمایى کرد که با اینکه قدرتمندتر

از آى مک هاست ولىضخامت آن بیشتر نشده است.
این دستگاه جدیدترین امکانات و قابلیت ها را با خود به همراه دارد 
8که از آن جمله مى توان به پردازنده زئون اشاره کرد که تا 18 هسته را

در خود جاى داده و عالوه بر این یک پردازنده گرافیکى کامًال جدید 
D شرکت AMD نیز برایش در نظر گرفته  RadeonVega از سرىa

7شده است. این دستگاه 27 اینچى با قابلیت به تصویرکشیدن یک 
0میلیارد رنگ است و همچنین در مقایسه با آى مک ها 80 سیستم 
80 درصد از آنها خنک تر است. نکته  0خنک کننده قوى ترى دارد و
جالب دیگرى که درباره آى مک پرو باید گفت رنگ خاکســترى 
فضایى آن است که لوازم جانبى آن هم با همین رنگ در دسترس 

کاربران قرار مى گیرد.

ENVY به تازگى از کامپیوتر جدید خود به نام Y HP

4رونمایى کرده است. اچ پى انوى صفحه نمایش34
0 در 1440 پیکسل دارد. 0اینچ خمیده با کیفیت 3440
یکى از نکات جالب این دستگاه وبکم آن است که
داخل کامپیوتر جاى داده شده است و با فشار دادن
قسمت باالى دستگاه، دوربین به صورت کشویى
باال مى آید. این دستگاه یک پایه با امکانات فراوان
دارد که عالوه بر نگه داشــتن صفحه نمایش، در
3سمت راست خود پورت هاى تاندربولت 3، جک
Dهدفون و کارتخوان SD دارد. در قســمت پشت

3دســتگاه هم چهار پورت یو اس بى 3، ورودى و
خروجى اچ دى ام آى، پورت شــبکه و پورت برق
قرار گرفته است. روى این پایه یک دایره لمسى
براى کم و زیاد کردن صدا و همچنین یک نقطه
براى شارژ کردن بى سیمدستگاه ها طراحى شده
اســت. از نظر پردازنده هم انوى به نســل هفتم
2 گیگاهرتز سرعت دارد. /2 9اینتل مجهز شده که 9
6 گیگابایت رم و 1256 6این ســى پى یو در کنار 16
گیگابایت حافظه داخلى قرار گرفته است. همچنین
این X رادئون 460RX در AMD یک کارت گرافیکD

دستگاه قرار دارد که البته شما مى توانید هر کارت
گرافیک خارجى دیگرى را به آن متصل کنید. این

دستگاه هزار و830دالر قیمت دارد.

 بازار کامپیوترهاى 
 لپ تاپ ها و از همه 
ین نوع کامپیوترها

ســته اند جاى خود 
ت هاى تولیدکننده 
ه در تالش بوده اند 
 دست کامپیوترها 
ه دارند. بزرگ ترین 
کامپیوترهــاى
A همیــن بــدون

و ظاهر شــکیل و 
ســت. در این نوع 
خبرى از حجم گر

یســت. همچنین 
غال مى کنند و به 
آنها را جابه جا کنید. 
ت افزارىایننوع 
تور جا گرفته است 
ستگاه باعث صرف 
د. با این حال این 

ر و پ ن ه ىرو ر رو ول ن ى ى ژ ىو ر ى ر وع ز ى ر
بدون کیس سه هزار دالر است.

 بازى محبوب و فوق العاده با گرافیک خیره کننده اچ دى و ســاخت بى نظیر در ســبک بازى هاى اکشن 
براى اندروید است که توسط استودیوى بازیســازى HIKER GAMES به صورت رایگان در گوگل پلى 
عرضه شده است.در این بازى مأموریت شما کمک به سرباز آمریکایى با نام Mak است که قصد نابودسازى 
سازمانى تروریستى را دارد! طیف گسترده اى از ســالح هاى سبک و سنگین در اختیار مارك قرار دارد که 
مى تواند از آنها در مأموریت هایش استفاده کند، ســالحى را انتخاب کنید و مأموریت تان را براى از بین 
بردن دشمنان آغاز کنید! بازى به صورت اول شخص طراحى شده است و اگر بخواهیم آن را با بازى هاى 
مشابه مقایسه کنیم باید سراغ بازى هاى گیمالفت برویم، فکرش را بکنید بازى داراى گرافیک خیره کننده، 
گیم پلى اعتیادآور، صداگذارى فوق العاده، آزادى عمل کامل، طراحى فوق العاده با جزئیات باالست و تنها 
ایرادى که از آن مى توان گرفت آنالین بودن آن است و این موضوع هم زیاد مهم نیست، همه جا اینترنت در 
دسترس است! اگر از عالقه مندان به بازى هاى اکشن، تفنگى و شوتر اندروید هستید که على رغم حجمى 
 FZ9: Timeshift – Legacy کمتر از یک گیگابایت داراى ساخت فوق العاده اى باشد تحت هیچ شرایطى

of The Cold War را از دست ندهید!

مهر: اینستاگرام قابلیت جدید «فقط دوستان» را اضافه 
کرده است. به این ترتیب فقط فالوورهایى که کاربر تعیین 
مى کند مى توانند پست ها و استورى هاى او را تماشا کنند.

این ویژگى که Favorites نامیده مى شــود، فهرستى 
از فالوورهاى کاربر براى به اشــتراك گذارى محتوا را 
تهیه مى کند. این فهرست با رنگ سبز در باالى صفحه 
نمایش داده مى شود و به کاربر گوشزد مى کند. پست ها 
و اســتورى هاى او براى چه افرادى به اشتراك گذاشته 
مى شود. البته ویژگى جدید فقط براى گروهى کوچک 
فعال شده و اینستاگرام هنوز اعالم نکرده است آن را به 

طور کامل ارائه خواهد کرد یا خیر.
پیش از این کاربران فقط مى توانستند با استفاده از ویژگى 
Finstagram مشخص کنند چه افرادى پست هاى آنان 

را تماشا کنند.

یکــى از قابلیت هــاى امنیتــى کــه 
گــوگل در سیســتم عامل اندروید ارائه 
کرده اســت، اندرویــد دیوایس منیجر 
 (Android Device Manager )
نام دارد. با فعال ســازى این قابلیت در 
اندروید مى توانید هر زمــان که تمایل 
داشته باشــید، موقعیت مکانى دستگاه 

هوشمندتان را ردیابى کنید.
البته فعال سازى این قابلیت نیاز به وجود 

سه شرط زیر دارد:
■ اکانت گوگل: براى استفاده از قابلیت 
اندرویــد دیوایــس منیجــر و ردیابى 
تبلت یا گوشــى اندرویدیتان باید حتمًا 
یک اکانت گــوگل در دســتگاه فعال

 باشد.
■ اتصال اینترنت: بــراى اینکه بتوانید 
تحت هر شــرایط از طریق ســرویس 
GPS موقعیت مکانى دستگاه اندرویدى 

خود را ردیابى کنید، نیاز است تا دستگاه 
بــه اینترنت متصــل باشــد. بهترین 
روش براى ایجــاد این بســتر مربوط 
به اســتفاده از اینترنت ســیمکارت یا 
 (Mobile Data) همــان موبایل دیتــا

مى شود.
■ قابلیت GPS: اندروید دیوایس 

منیجر با اســتفاده از سرویس 
GPS مى توانــد تبلت یا 

گوشى شما را ردیابى 
کنــد، بنابراین 

به منظــور 

استفاده از این ویژگى 
حتمــًا بایــد قابلیــت GPS یا 
Location Services دســتگاه فعال 

باشد.
اگر سه شرط یا پیش نیاز فوق در دستگاه 
اندرویدى شــما برقرار هستند، همین 
حاال قابلیت اندرویــد دیوایس منیجر را 
فعال کنید، زیرا ایــن قابلیت در برخى 
شرایط مى تواند نقش یک ناجى حقیقى 
را ایفا کند. به عنــوان مثال، اگر تبلت یا 
گوشــى اندرویدى خود را در مکانى جا 
بگذارید یا بنا به  هر دلیل آن را گم کرده 
باشید، اندروید دیوایس منیجر از طریق 
کامپیوتر، لپ تاپ یا مرورگر هر دستگاه 
دیگرى مى تواند موقعیت مکانى دستگاه 
را نمایش دهد. براى فعال کردن اندروید 
دیوایس منیجر در دســتگاه اندرویدى 

خود مراحل زیر را طى کنید:
■ به بخش Settings دستگاه مراجعه 

کنید.
■ گزینه Security را انتخاب کنید.

■گزینه Device administrators را 
انتخاب کنید.

 Android Device Manager گزینه ■
را لمس و آن را فعال کنید.

ویژگى  جدید و جالب بازى اکشن خارق العاده «تغییر زمان»  
اینستاگرام
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چگونه گوشى 
اندرویدى خود را 
ردیابى کنیم؟

تا با طراحى و تولید بهترین نمون
مخاطب خود را راض
برتــ
one

کیس
جمع وجو
دســتگا
انبوهى از
فضاى کمى
راحتى هم مى
قطعه ها همه
دستگاه ها درو
و این مجتمع  بو
انرژىکمترى هم
نوع رایانه ها خالى از اش
از آنها قیمت باالیشان در مقای

است.
این صرف هزینه بیشــتر، هنگام تعمیر
به صورتى که اگر قطعه اى در این دســ

بــه اینترنت متصــل باشــد. بهترین 
روش براى ایجــاد این بســتر مربوط

به اســتفاده از اینترنت ســیمکارت یا 
 (Mobile Data) همــان موبایل دیتــا

مى شود.
S قابلیت GPS: اندروید دیوایس  ■

منیجر با اســتفاده از سرویس 
GPS مى توانــد تبلت یا

گوشى شما را ردیابى 
کنــد، بنابراین 

به منظــور 

استفاده از این ویژگى
ً

زى بو
ك قرار دارد که 
بین براى از ن را

 را با بازى هاى 
ک خیره کننده، 
 باالست و تنها 
ه جا اینترنت در 
ى رغم حجمى 
FZ9: Timesh

پیش ازاینکاربرانفقط مى توانستند با استفاده از ویژگى
Finstagram مشخص کنند چه افرادى پست هاى آنان 

را تماشا کنند.
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شاید برایتان جالب باشد که بدانید با استفاده از تلگرام مى توانید حساب کاربرى جیمیل خود را مدیریت کنید.
کاربران زیادى هستند که از جیمیل براى ارسال پیام هاى الکترونیکى استفاده مى کنند. برخى به دلیل کمبود حافظه گوشى خود، نمى توانند نرم افزار جیمیل را روى آن نصب کنند و 

ارسال و یا دریافت پیام از طریق مرورگر موبایل نیز بسیار سخت است.
 به همین دلیل قصد داریم تا ترفندى به شما آموزش دهیم تا به وسیله آن بتوانید پیام هاى الکترونیکى جمیل را در تلگرام دریافت و یا ارسال کنید.

وارد ربات جمیل شوید:
 https://t.me/gmailbot

اکنون دکمھ  Start را لمس نمایید
 حال جهت اتصال ربات به حساب جیمیل خود دکمه Authorize me را لمس کنید.

اکنون حساب جیمیل خود را که مایل هستید به تلگرام متصل کنید انتخاب نمایید.
پس از لمس گزینه Allow اتصال میان ربات تلگرام و حساب جیمیل شما برقرار شده است و مى توانید از طریق این ربات جیمیل هاى خود را مدیریت کنید.

آموزش دریافت ایمیل از طریق تلگرام

 با گذشت سال هاى بسیار زیاد از شروع به 
کار رادیو، این رسانه قدرتمند همانند گذشته 
طرفداران خود را دارد؛ بسیارى از افراد براى 
داشــتن یک روز پر انرژى، صبح خود را 
با رادیو و یا یک موســیقى دلنشین آغا
ز مى کنند، اگر شــما نیــز جزو این 
 Radio Alarm افــراد هســتید
 Clock – PocketBell

تــوان  مــى  را   Pro Unlocked

یــک برنامــه آالرم بــى نقص همــراه بــا رادیویى 
 CREATIVE هوشــمند دانســت که توســط گروه
BYTES [FM] بــراى اندرویــد عرضــه شــده

 اســت. سیســتم بى نظیر به کار رفته در این آالرم هر 
کاربرى را قادر مى ســازد تا به راحتى ایستگاه رادیویى 
خود را انتخــاب کند و به وســیله آن از خــواب بیدار 
شــود. عالوه بر ایســتگاه هاى رادیویــى، فایل هاى 
موســیقى نیز در دسترس کاربران هســتند، تا بتوانند 
جدا از رادیو یک فایل صوتى را به عنوان صداى آالرم 
خود انتخاب نمایند. همانند دیگر آالرم هاى موجود در 
مارکت هاى اندرویدى یکــى از قابلیت هاى پر کاربرد 

«رادیو 
کالك»  آالرم 

پشتیبانى آن از حالت چرت زدن 
پس است که به وسیله آن و تنها با لمس صفحه آالرم 

از اجرا به حالت تعویق در مى آیــد و پس از بازه زمانى 
تعیین شــده دوبــاره به صــورت خــودکار فعال مى 
شــود. همچنین اگر مــى خواهید صبح هــا به آرامى 
از خواب بیدار شــوید از سیستم افزایشــى و ارتعاش 
اپلیکیشــن غافل نشــوید تا بدون هیچگونه تنش و 
استرســى؛ با آرام ترین حالت ممکن روزتــان را آغاز 

کنید.

آالرم و رادیوى هوشمند اندروید

گوگل تصمیم گرفت با هدف     خبر آنالین |
ارتقاى حریم شخصى، اطالعات پزشکى افراد 
را از نتایج جستجوى خود حذف کند. همچنین 
آلفابت(پدر گوگل) قول داده است اسکن جیمیل 
با اهداف فروش دیتا به کمپانى هاى تبلیغاتى را 

متوقف کند.
گوگل پــس از اصالح سیاســت هاى خود در 
خصوص اطالعات شخصى، حذف پرونده هاى 
پزشکى کاربران را از نتایج جستجوى خود در 
دســتور کار قرار داد. تغییرات از اول تیرسال 
جارى آغاز شد و شامل پرونده هاى محرمانه و 
شخصى پزشکى افرادى است که ظاهراً در نتایج 

عمومى موتور جستجو نشان داده مى شدند.
همچنین اطالعات دیگرى شــامل شــماره 
 ،ID Numbers   / شناســایى دولتى کاربران
شماره حساب بانکى ، شــماره کارت اعتبارى 
و تصویر امضــاى کاربر کــه در برخى نتایج 
قابل مشــاهده بودند نیز در فهرست حذفیات 

قرارگرفته  اند.
جیمیل 1/2 میلیارد کاربر دارد و اغلب کاربران 
ازسیاست گوگل مبنى بر فروش دیتاى شان به 
کمپانى هاى تبلیغاتى ناراضى بوده و به همین دلیل 
گوگل قول داده اســت تا اسکن دیتاى تجارى 

کاربران جیمیل را متوقف کند.

تغییرات
 جدید در نتایج 

موتور جستجوى گوگل
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مهنــدس مهرداد هاشــمى سرپرســت منطقه 2 
عملیات انتقال گاز ایران ، ضمن مهم دانستن مقوله 
فرهنگســازى در مدیریت مصرف انرژى و  نقش 
بى بدیل آموزش به عنــوان یک مؤلفه مهم گفت: 
متناسب به میزان تولید انرژى در کشور مى بایست 
مقوله فرهنگســازى و آموزش را  همزمان تقویت 

کرد.
وى به پدیده مصرف گرایى و اسراف، که درست 
نقطه مقابل مصرف بهینه قرار دارد اشاره مى کند 
و مى گوید: اســراف و تبذیر یکى از بزرگ ترین 
آفات و آســیب هاى فردى و اجتماعى و از جمله 
گناهانى اســت که مورد نهى شدید خداوند واقع 
شده اســت. مصرف گرایى عامل تخریب رشد، 
توسعه و از بین رفتن منابع ملى کشور است زیرا 
میل به مصرف بى رویه نیازى کاذب است که گاه 

به تقلید از دیگران و تبلیغات ایجاد مى شود.
سرپرست روابط عمومى منطقه 2 عملیات انتقال 
گاز ایران اظهار داشت: یکى دیگر از مؤلفه هایى 
که امروزه در مدیریت مصرف انرژى مورد توجه 
صاحبنظران قــرار گرفته بحث آموزش اســت، 
مى بایســت تأکیــد فراوانى بر ارائــه اطالعات 
ســازمان یافته و منظم به دانش آموزان در مورد 
صرفه جویى انرژى داده شود زیرا کودکان بیشتر 
پذیراى مفاهیم جدید بوده و مى توانند خود حتى 

به عنوان یک عامل آموزشى عمل کنند.
هاشــمى تصریح کرد: جلب مشــارکت مردم و 
افزایش آگاهى هاى آنان نسبت به مصرف صحیح 
از امکانات یکى دیگر از راهکار ها در مسیر اصالح 
الگوى مصرف مى باشد و حقیقتًا اصالح الگوى 
مصرف در جامعه  یک امر شدنى است در صورتى 

که هر یک  از اعضاى جامعه در مصرف درســت 
انرژى خود را ملزم بدانند.

وى در خاتمه از اهمیت رســانه هــا صحبت به 
میان آورد و گفت: اســتفاده از برنامه هاى رادیو 
و تلویزیون و رسانه، در راســتاى اصالح الگوى 
مصرف تأثیرگذارترین ابزار اســت و باید  گفت 
رســانه ملى ایران تا کنون فعالیت هاى بســیار 
خوب و ارزنده اى را انجام داده است و از این پس 
مى بایست از طریق رسانه هاى ارتباط جمعى و 

فرهنگسازى اقدامات مؤثرترى کرد.
همه اقشار جامعه و مسئوالن باید با در رآس قرار 
دادن آموزه هاى دینى و اســالمى و به کارگیرى 
شــیوه هاى مدیریتى جدید و نوآورى در جهت 
استفاد بهینه از منابع کشور به ویژه گاز ، این نعمت 

خدادادى ، تالش کنند.

گفتگو با مهندس مجتبى گلستانه سرپرست منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران

منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران
سرآمد  در مدیریت مصرف انرژى

در شرایطى که الزمه زندگى در قرن جدید احاطه بر شیوه مصرف انرژى است، 
توجه به بحث مهمى تحت عنوان «مدیریت مصــرف انرژى» از اهمیت 
دوچندانى برخوردار است. این موضوع، به خصوص در منطقه 2 عملیات 
انتقال گاز ایران همواره با اهمیت تلقى مى شــده تا جایى که کمیته اى 
تشکیل و بر مدیریت مصرف انرژى نظارت مى کند. مهندس مجتبى 
گلستانه سرپرست منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران در گفتگویى که 

انجام داده، توضیحات کاملى را دراین باره ارائه کرده است.
آیا کمیته مدیریت انرژى در منطقه 2 عملیات انتقال 
گاز تشکیل شده اســت ؟ در حال حاضر مدیریت 

انرژى به چه صورت انجام مى پذیرد؟ 
در واحدهاي ســتادي، مراکز بهره برداري خطوط لوله و 
تأسیســات تقویت فشــار گاز نفراتی به عنوان رابطین 
انرژي تعیین شده اند که در جلسات مرتبط با مدیریت 
انرژي و تصمیم گیري هاي مربوطه شرکت کرده و 
در صورت لزوم در تکمیل فرم ها ي انرژي و ارسال 
اطالعات مورد نیاز به واحــد مدیریت انرژي نیز 
همکاري دارند. همچنین کارشــناس ارشــد 
انرژي در واحد تحلیل سیستم ها و مدیریت 
انرژي زیر مجموعه معاونت مهندســی و 
خدمات فنی، مسئولیت راهبري سیستم 
مدیریــت انــرژي، تجزیــه و تحلیل 
اطالعات دریافتی، تعریف پروژه ها 
و پیگیري امــور مربوط به انرژي را 

بر عهده دارد.
استاندارد مدیریت انرژى 
در منطقــه 2 عملیات 
انتقــال گاز تا چه حد 
پیاده ســازى شده 

است ؟

قسمت اعظم از مرحله طرح ریزي صورت پذیرفته است و طرح هاي اقدام مدیریت 
انرژي تعریف شده اند . 

در ارتباط با مرحله استقرار و عملیات:
نحوه برقراري ارتباطات درون ســازمانی مشخص شده اســت، پرسنل مرتبط با 
استفاده هاي بارز انرژي مشخص شده اند که در مرداد ماه سال جارى دوره هاي 
آموزشی الزم براي این پرسنل برگزار خواهد شد. همچنین آگاهسازي کارکنان 
در ارتباط با نقش و مسئولیت آنها در دستیابی به الزامات سیستم مدیریت انرژي در 
حال انجام می باشد. فرآیند مستند سازي و کنترل مستندات صورت پذیرفته است. 

در ارتباط با خرید تجهیزات انرژي بر:
 ابتدا مدل هاي پیشنهادي تجهیز مورد نیاز از نظر میزان مصرف انرژي توسط واحد 
مدیریت انرژي بررسی می شود و پس از کسب تأیید، واحد تدارکات و عملیات کاال 

اقدام به خرید کاال می کند.
در ارتباط با مرحله بررسی: 

نیازهاي اندازه گیري به صورت دوره اي تعیین و بازنگري می شوند. همچنین در 
فواصل زمانی معین انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات که سازمان تشخیص 
می دهد، ارزیابی می شود. به منظور ارزیابی انطباق سیستم مدیریت انرژي با اهداف 
کالن و خرد، استقرار و نگهداري اثربخش سیستم مدیریت انرژي و بهبود عملکرد 
انرژي، هر ساله ممیزي داخلی سیســتم مدیریت انرژي صورت می پذیرد و عدم 
انطباق هاي بالقوه و موجود با اصالحات، اقدامات اصالحی و پیشگیرانه برطرف 
می شود، کنترل سوابق صورت می پذیرد و جلسات بازنگري مدیریت نیز برگزار 

می گردد.
آیا اطالعات کامل مصارف انرژى در دسترس هستند؟ و آیا 

مصارف بارز شناسایى شده اند؟
اطالعات کامل مصارف انرژي مربوط به تمامی واحدهاي ستادي و عملیاتی منطقه 
هر ماه جمع آوري می شود و در دسترس می باشد. همچنین مصارف بارز در سطح 

کل منطقه شناسایی شده اند.
براى مصرف انرژى در منطقه چه برنامه هایى پیش بینى 
شده است ؟ کدامیک از این برنامه ها تاکنون  اجرا شده اند 

و آیا نتایج این اجرا بررسى شده است ؟

در راســتاى اســتفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر در حال حاضر سیستم گرمایش 
خورشــیدى به منظور پیش گرمایش آب مصرفى در ســاختمان مرکزى ســتاد 
و ســاختمان کاال  اجرا شــده اســت و همچنین طرح اســتفاده از سیستم هاى 
گرمایش خورشــیدى در تأسیسات تقویت فشار گاز و رستوران ســتاد و استفاده از 
سلول هاي خورشیدي به منظور تأمین روشنایی در حال بررسى مى باشد. در بخش 
ساختمان هاى موجود در منطقه با توجه به اینکه سیستم روشنایى سهم زیادى را در 
مصرف انرژى الکتریکى به خود اختصاص مى دهد، مکان هایى که داراى سیستم 
روشنایى پرمصرف مى باشــند در تمامى واحدهاى ســتادى، مراکز بهره بردارى 
خطوط لوله و تأسیسات تقویت فشار گاز شناســایى شده اند و در مرحله جایگزینى 
المپ هاى پرمصرف با LED مى باشیم که عالوه بر عدم وجود پرتوهاي فرابنفش 
و مادون قرمز منجر به کاهش قابل مالحظه انرژى الکتریکى مى شــود. همچنین 
در حال حاضر گازهاى خروجى از دودکش توربین ها با دماى بســیار زیاد در محیط 
رها مى شوند که با توجه به وجود 73 دستگاه توربین در تأسیسات تقویت فشار گاز 
منطقه  سبب هدر رفت انرژى حرارتى زیادى مى شود. بنابراین در حال حاضر از جمله 
مهمترین طرح هاى در دست بررسى استفاده از انرژى حرارتى خروجى از دودکش 

توربین ها مى باشد.
آیا سیســتمى براى ثبــت تمامى اطالعــات مرتبط با 

هزینه هاى انرژى وجود دارد؟
هزینه مصارف انرژي به صورت ماهیانه توسط رابطین انرژي در فرم هاي مربوطه 

ثبت می شود و به واحد مدیریت انرژي ارسال می گردد.
اولویت اجراى پروژه هاى مدیریت انرژى چگونه مشخص 

مى شود؟
با توجه به مقدار سرمایه گذاري، مقدار صرفه جویی قابل حصول و نرخ بازگشت 

سرمایه پروژه هاي مدیریت انرژي اولویت بندي می شوند.
راهکار هاى فرهنگى را تا چه میــزان در کاهش مصرف 

انرژى مؤثر مى دانید؟
ایجاد فرهنگ مصرف صحیح، افزایش آگاهی پرسنل و اصالح الگوي مصرف در 
سازمان در کنار سایر اقدامات فنی نقش مؤثري در کاهش مصرف انرژي خواهد 

داشت.

مهندس مهرداد هاشمى سرپرست روابط عمومى منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران :

نقش مهم و اساسى « آموزش»
 در مدیریت مصرف انرژى

منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران 
پیشتاز در انتقال گاز کشور

در حال حاضر صنعت گاز یکی از راهبردي ترین صنایع  فعال کشــور عزیزمان ایران 
است، که مشتریان عام در جایگاه مصرف کنندگان خانگی و ذینفعان بیرونی همچون 
نیروگاه ها،کارخانجات و صنایع بزرگ و حمل و نقل  همواره به آن نیاز  دارند. شرکت ملی 
گاز ایران به عنوان متولی این صنعت عظیم در کشور، که مدیریت هاي پاالیش، انتقال 
و توزیع تحت پوشش آن می باشند، بی هیچ تردیدي می توان شرکت انتقال گاز را یکی 
از عناصر اصلی زنجیره تأمین انرژي با رویکرد مدیریت سبز تلقی کرد. این شرکت با 
استفاده از توان تخصصی 10 منطقه عملیاتی، متولی انتقال گاز از مراکز تولید به مبادي 
مصرف در کل کشور است. در بین این مناطق ده گانه، منطقه 2 عملیات انتقال گاز به 
مثابه شاهرگ حیاتی کشــور، مأموریت انتقال ایمن، پاك، پایدار و بهره ور گاز طبیعی 
در محدوده هفت استان کشور: اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاري به طور کامل و 
بخش هایی از اســتان هاي کهگیلویه و بویراحمد، خوزســتان، لرستان و مرکزي را  

سرلوحه فعالیت هاي خود قرار داده است.
هم اکنون منطقه 2 عملیات انتقال گاز، خروجی گاز طبیعی پاالیشگاه هاي فجرجم، 
بیدبلند، پارسیان و فازهاي پارس جنوبی را ازطریق شش خط لوله سراسري اول، دوم، 
سوم، چهارم، هشتم و دهم سراسري، دریافت و با انجام فرآیند تراکم و انتقال آن را به 
مناطق 3 و 7 عملیات و سایر مصرف کنندگان صنعتی، تجاري و خانگی محدوده حوزه 

استحفاظی خود تحویل می دهد. 
رسالت این مجموعه عظیم، حفظ، نگهداري و بهره برداري از تأسیسات تقویت فشار، 
خطوط لوله فشار قوي و تجهیزات جانبی شبکه انتقال گاز، براساس استانداردها و الزامات 
بین المللی به منظور دریافت و انتقال بهینه گاز می باشــد تا به چشم انداز کسب رتبه 

نخست سرآمدي نائل آید. 
تأسیسات تقویت فشــار گاز با هدف تقویت جریان گاز در راستاى تأمین نیاز صنایع و 
مصرف کنندگان پایین دستی طراحی شده اند و منطقه 2 عملیات انتقال گاز با در اختیار 
داشتن 18 ایستگاه تقویت فشــار در حال بهره بردارى با دارا بودن سهم 22درصدي 
تأسیسات در سطح شــرکت انتقال گاز، بیشترین سهم تأسیسات کشــور را به خود 
اختصاص داده اســت . این منطقه با 74 توربوکمپرسور و باتوان مصرفی حدود 1529 
مگاوات، حدود یک سوم توان تجهیزات شــرکت انتقال گازایران را در اختیار دارد و  با 
استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات هشت مرکز بهره بردارى خط لوله اصلی و یک 
مرکز بهره بردارى فرعــى، متولى نگهدارى و بهره برداري  بیــش از 5151 کیلومتر 

خط لوله در صعب العبورترین مناطق همچون کوه ها، رودخانه ها و دشــت بوده و در 
سخت ترین شرایط اقلیمی با اتکا به نیروهاى متعهد، حافظ حریم ایمنی این خطوط 
مى باشند به طوري که قادر خواهد بود روزانه بیش از 430 میلیون متر مکعب گاز را به 

طور مطلوب انتقال دهد. 
الزم به ذکر اســت که منطقه 2 عملیات انتقال گاز با پوشش بیش از 15درصدي کل 
خطوط لوله انتقال گاز، با کسب رتبه نخست کشور از لحاظ بیشترین کیلومترطول و اینچ 
کیلومتر خطوط لوله درحال بهره برداري نقش بی بدیلی در جابه جایی گاز ایفا می کند. 
همچنین این منطقه با در اختیار داشتن 297شیر بین راهی ، 157ایستگاه حفاظت از 
خوردگی ، 37 ایستگاه مخابراتی مایکروویو  و  فیبرنوري ، کیفیت حفاظتی و ارتباطی 

خدمات انتقال گاز را به طور روزافزونی افزایش می دهد. 
با نگاهی به ثمره پنجاه سال تجربه کاري شرکت ملی گاز ایران و تلفیق آن با درایت و 
دانش بیش از هزار و700نفر از سرمایه هاي انسانی ارزشمند منطقه 2 عملیات انتقال گاز 
می توان در سایه الطاف الهی به فردایی روشن تر در راه تأمین رفاه و آسایش هموطنان 

عزیز بیش از پیش امیدوار بود.  
منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران در راستاى مسئولیت خود یعنى انتقال پاك، پایدار، 
ایمن، و بهره ور گاز طبیعى، بیش از 60 درصد گاز طبیعى کشور را انتقال مى دهد که این 
مهم مرهون زحمات شبانه روزى کارکنان این منطقه بوده و وظیفه همه ما مردم انقالبى 
کشور عزیزمان ایران، استفاده بهینه از این نعمت خدادادى است تا با مصرف بهینه و 
صرفه جویى در مصرف این انرژى پاك ، همه مردم بتوانند از گاز طبیعى بهره مند شوند 

و صنایع نیز به تولید بپردازند.
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