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زندگى مردم به کدام سو مى رود؟
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باید جلوى ازدواج مردان 
میانسال با کودکان

 گرفته شود

آبروریزى نمایندگان
بین المللى شد! 

«193» به اصفهانى ها 
خدمات ویژه مى دهد

دود سرد اسانس دار در جیب 
جوانان اصفهانى

8

شهروندان به خرید گوشت گران 
رغبت دارند

کرانچار جبران مى کندکرانچار جبران مى کند
خونسرد و مطمئنخونسرد و مطمئن

13

رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان:

جهان نما

مراسم تحلیف، 
رویکرد 
ایران دوستى 
را نشان داد
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سخنگوى وزارت امور خارجه 
کشورمان، با اشاره به حضور 

گسترده نمایندگان کشورهاى 
مختلف در مراسم تحلیف 
دوازدهمین رئیس جمهور 
ایران و استقبال آنها براى 
این مشارکت گفت: این 

موضوع، بیانگر   ...

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به روند 
عادى صدور ویزاى حج براى ایرانى ها، 

گفت: تا روز یک شنبه نزدیک به 62 هزار 
ویزا براى زائران ایرانى صادر شد.

حمید محمدى با بیان اینکه اعزام 
به مدینه منوره تا 30 مرداد 
ادامه دارد، اظهار داشت: از 

19 مردادماه  ...

3

همه زائران 
حج تا سوم 
شهریور اعزام 
مى شوند

155

بررسى گزینه هاى شوراى شهر براى شهردارى اصفهان

کدام «پاوربانک» را بخریم؟

ب ر

در اندیشه
تکرار پروژه ذوب آهن

در تبریز

12

مزایده عمومی اموال 
غیر منقول بانک کشاورزى

 یحیى گل محمدى مى خواهد با همکاران
 خود پروژه اى که در ذوب آهن اصفهان پیاده کرد 

را حاال در تبریز اجرا کند.   پس از دیدار
 تراکتور – پرسپولیس، با وجود شکست قرمزهاى 

تبریز بسیارى از روزنامه نگاران و رسانه ها از 
نمایش تیم گل محمدى تمجید کردند.در یکى از 

این گزارش ها آمده است: 
سرمربى این فصل سرخ هاى تبریز را مى توان 
یکى از فنى ترین و موفق ترین مربیان فوتبال 

ایران در سال هاى اخیر به حساب آورد. 
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ســخنگوى وزارت امور خارجه کشــورمان، با اشاره به 
حضور گسترده نمایندگان کشورهاى مختلف در مراسم 
تحلیف دوازدهمین رئیس جمهور ایران و اســتقبال آنها 
براى این مشــارکت گفت: این موضوع، بیانگر رویکرد 
ایران دوستى و ایران پذیرى در برابر رویکرد ایران ستیزى 

و ایران هراسى ازسوى جامعه جهانى است.
بهرام قاســمى با بیان اینکه مراسم تحلیف دوازدهمین 
رئیس جمهور کشــورمان در شــکل و نوع خود یکى از 
بزرگ ترین مراسم هاى سیاسى و ملى از نظر حضور قابل 
توجه مقامات و هیئت هاى خارجى پس از انقالب اسالمى 
در کشور بود، تصریح کرد: در تحلیف یازدهم شاهد این 

بودیم که 47 هیئت در این مراســم شرکت کردند که از 
جمله مى توان به حضور ده رئیس جمهور، دو نخست وزیر، 
شش رئیس مجلس، هشت معاون رئیس جمهور و سه 
معاون نخست وزیر اشــاره کرد؛ ولى اکنون در این دوره 
این رقم به 105 هیئت رســید و در کنار آن نمایندگان 

9 سازمان بین المللى نیز در مراسم حضور پیدا کردند.
 قاســمى با بیان اینکه در مراسم تحلیف رئیس جمهور، 
نمایندگان حدود دوسوم کشورهاى جهان شرکت کردند، 
گفت: آنها با حضور خود به گونه اى بارز آمادگى شــان را 
براى توسعه روابط با ایران و گســترش همکارى ها در 

حوزه هاى اقتصادى و سیاسى نشان دادند.

بعــد از آنکــه نماینــدگان مجلس بــه دلیــل رفتار 
غیر حرفه اى در گرفتن ســلفى با «فدریکا موگرینى» 
مورد انتقاد رسانه هاى داخلى و مردم قرار گرفتند، حاال 
این موضوع به رسانه هاى خارجى هم کشیده شده است.

به گزارش انتخــاب، روزنامه «دیلــى تلگراف» چاپ 
انگلســتان در این باره نوشــت: «تعدادى از نمایندگان 
مجلس ایران به دلیل رفتار غیر حرفه اى و خالف شأن 
نمایندگى مورد انتقاد قرار گرفتند. آنها در مراسم تحلیف 
روحانى، براى سلفى گرفتن با یک مقام زن اتحادیه اروپا 
عجله بسیارى به خرج دادند. موگرینى که روسرى سفید 
و سبز بر سر داشت، از جمعیتى که دور او در پارلمان ایران 

حلقه زدند، غافلگیر شده بود.» 
«گاردین» دیگر روزنامه انگلیسى نیز نوشت: «گروهى 
از نمایندگان مجلس ایران به دلیل مســابقه گذاشتن بر 
سر گرفتن سلفى با فدریکا موگرینى آماج حمالت قرار 
گرفتند. بسیارى از فعاالن مجازى رفتار این نماینده ها را 

شرم آور توصیف کردند.» 
همچنین، «بازفید» رســانه اینترنتــى آمریکایى هم 
نوشت: «تعدادى از نمایندگان ایران به دلیل هجوم براى 
گرفتن سلفى با مقام ارشد اتحادیه اروپا تحت حمله قرار 
گرفته اند. این افراد با تالش بسیار سر و گردن خود را باال 

و پایین مى کردند تا بتوانند با موگرینى سلفى بگیرند.» 

مراسم تحلیف، رویکرد 
ایران دوستى را نشان داد

آبروریزى نمایندگان
بین المللى شد! 

موگرینی از تحلیف چه نوشت؟
   آریا | مسئول سیاسـت خارجی اتحادیه اروپا 
یک روز پس از حضور در مراسـم تحلیـف روحانی در 
توییتی نوشت: «روز گذشته(شنبه) در مراسم تحلیف 
حسـن روحانی در ایران بـودم و در خصوص تضمین 

اجراي کامل توافق هسته اي اقدام کردیم.»

درود بر اروپا!
  خبر آنالین | ابوالفضـل حسـن بیگى، نماینده 
اصولگـرا کـه یکـى از نمایندگانـى بـود کـه در گعده 
اطراف مسئول سیاسـت خارجى اتحادیه اروپا حضور 
داشـته اسـت درباره رخداد سـلفى گرفتن با «فدریکا 
موگرینى» بـا روزنامه ایـران مصاحبه کرده اسـت. او 
درباره بازتاب رفتار نمایندگان مجلس گفته نمایندگان 
اشـتیاقى براى گرفتن عکس یـادگارى بـا موگرینى 
نداشتند. من خودم آنجا شاهد بودم یک نماینده به خانم 
موگرینى گفت ما امیدواریم روزى هم شما شعار مرگ 
بر آمریکا بدهید. نمایندگان در آن قسمت بیشتر درباره 
برجام با خانم موگرینى حرف مى زدند و مى خواسـتند 
پیام خود را به ایشـان بدهند.چنـد نماینـده و از جمله 
خود من هـم بلند گفتیـم مرگ بـر آمریـکا و درود بر

 اروپا.

بقایى آزاد است
   ایلنا | حمید بقایى با قرار کفالت آزاد شد. سایت 
دولت بهار نزدیک به محمود احمدى نـژاد اعالم کرد 
حمید بقایى که به دلیل اظهارات روزهاى گذشته علیه 
قوه قضائیه و برخى مسئوالن قضائى، به دادسرا احضار 
شـده بود، روز یک شـنبه پس از حضور در دادسـراى 

کارکنان دولت با قرار کفالت آزاد شده است.

پنج شنبه؛ 
معرفى شهردار تهران 

   مهر | منتخـب شـوراى پنجـم شـهر تهران 
با اشـاره به نشسـت روز یک شـنبه منتخبان شوراى 
شـهر پنجم تهران گفت: در این جلسـه قرعه کشـى 
میان پنج نامزد نهایى سـمت شـهردار تهران صورت 
گرفت و مقرر شد نامزدهاى این پست روز چهارشنبه و 
پنج شنبه برنامه هاى خود را اعالم کنند. حسن خلیل 
آبادى تصریـح کرد: روز پنج شـنبه و پـس از صحبت 
هر پنـج نامزد شـهردارى تهـران، رأى گیرى صورت 

مى گیرد و شهردار معرفى خواهد شد.

مشکل از صدا و سیما بود
  خبر آنالین | روابـط عمومى مجلس شـوراى 
اسـالمى درباره قطعى صدا در پخش مراسـم تحلیف 
با انتقاد از مصاحبه رئیس مرکز تولید فنى سیما اعالم 
کرد: اشـکال صدا در مراسم تحلیف مربوط به سیستم 
صوتى مجلس شـوراى اسـالمى نبود. روابط عمومى 
مجلس شوراى اسـالمى یادآور شد که پس از تحلیف 
و در مصاحبه سران قوا که در سالن مجاور برگزار شد و 
سیستم مجزایى توسط واحد سیار صداوسیما قرار داده 
شـده بود و هیچ ارتباطى با صوت مجلس نداشـت نیز 
صدا براى دقایقى طوالنى قطع شد که منجر به تکرار 
این مصاحبه زنده شد. لذا بروز یک مشکل مشابه در دو 
جاى متفاوت خود دلیلى بر ایراد فنى سیستم این واحد 

سیار صداوسیماست.

برادرم از دانشگاه آزاد 
عزل نشد

   آنا | محسن هاشمى رفسـنجانى منتخب 
شـوراى اسـالمى شـهر تهران در گفتگوى مشروح 
با روزنامه آرمان در پاسـخ به این سـئوال که چرا در 
جریان برکنارى آقا یاسـر(در دانشـگاه آزاد) سکوت 
کردیـد؟ تأکیـد کـرد: واقعیت آن اسـت که بـرادرم 
یاسر، از دانشـگاه آزاد عزل نشـد، بلکه طبیعى است 
فرد جدیدى که رئیس هیئت امنا و مؤسس دانشگاه 
شده است، مسئول دفتر خود را انتخاب کند. شاید اگر 
این فرآ یند با مدیریت و تدبیر بهترى در هر دو طرف 
صورت مى گرفت، این میزان حساسیت و نگرانى در 

جامعه و دانشگاه ایجاد نمى شد.

پنجمین شــوراى شــهر اصفهان تا اینجاى کار خیلى توئیتر
سریع تر از ســلف خود در حال فعالیت است. گذشته از 
اینکه در مورد ســاختار خود چه کرده است ولى حداقل 
در صرفه جویى زمان، بسیار پیشتاز عمل مى کند. این 
شورا طى دو ماه و نیم گذشــته، تقریبًا تکلیف خود را با 
هیئت رئیسه اش روشن کرده و در حال حاضر سرگرم 
مهمترین کار خود یعنى انتخاب ســکاندار بعدى شهر 
است تا به محض شروع فعالیت رسمى شوراها، بالفاصله 

وارد کارزار نظارتى شود.
این شورا روند انتخاب شهردار آینده را از 52 گزینه شروع 
کرد. هر کدام از اعضا موظف شدند تا 4 نفر را به عنوان 
افراد مورد نظر خود به شورا معرفى کنند و بعد از یکى دو 
مرحله حذفى، اینک جمع 13 نفره شورا به 8 گزینه براى 
مرحله نیمه نهایى رسیده است تا طى همین هفته 4 نفر 

نهایى خود را معرفى کند.
ســید مهدى ابطحى، مهدى جمالى نژاد، محمد على 
جوادى، سیدمحمود حسینى، سیدرضا عقدایى، مهدى 
فاتحى، حجت ا... میرزایى و قدرت ا... نوروزى افرادى 
هســتند که بنا به گفته رئیس موقت شــورا باید در روز 
جارى برنامه مکتوب خود را ارائه نموده و در جلسه اى 
یک ســاعته از برنامه خود دفاع و به سئواالت اعضاى 

شوراى پنجم اصفهان پاسخ دهند.
از جزئیات بحث و بررسى هاى اعضا با یکدیگر خبرى به 
بیرون درز نکرده که این هم از ذکاوت این شوراست ولى 
علیرغم اینها رسانه هاى اصولگرا سعى دارند اینگونه در 
بین اذهان جا بیاندازند که گزینه نهایى سکاندارى شهر 
از قبل تعیین شــده و تمام بحث و بررســى هاى شورا 
ساختگى و نمایش گونه اســت. این رسانه ها که جدل 
خود با افرادى که هنوز بر ســر کار نیامده اند را از مدتى 
پیش آغاز کرده اند، اغلب در پى تمام تحلیل هاى خود، 
مهندس محمد على جوادى و قــدرت ا... نوروزى را به 
عنوان گزینه هاى نهایى معرفى مى کنند. حال آنکه بر 
اساس اخبار موثق موجود و تا لحظه نگارش این مطلب، 
یک چشــم این افراد به کابینه «روحانى» و ترکیب آن 
است چرا که احتمال حضورشان در مناصب باالتر، بسیار 

محتمل به نظر مى رسد.
پیش از این نام هایى چون پیروز حناچى، سید ابوالفضل 
رضوى، محمدحسین سجاد، على عموشاهى، محمود 
فتاح الجنان، سیده فاطمه مقیمى و سید محمود میریان 
نیزدر میان 15 گزینه شــهردارى اصفهان به چشــم 
مى خورد که شاید با نظر شــخصى خود و یا جمع بندى 
اعضا از مجموعــه گزینه ها حذف شــدند. هرچند که 
شــنیده مى شــود «محمود فتاح الجنان» بــه احترام
 «مهندس جوادى» گردونه رقابت را ترك کرده است.

اما آنچه با بررسى اجمالى گزینه هاى فعلى و حتى 44 
نفر حذف شده قبلى مى توان استنتاج کرد این است که 
تراز گزینه هاى شوراى پنجم در قیاس با لیست 64 نفره 
شــوراى چهارم که پس از اســتیضاح «دکتر سقاییان 
نژاد» تهیه شد، از وزن بیشترى برخوردار است و ظاهراً 
اصالح طلبان اصفهان از همین ابتداى کار با توپ پر به 
میدان آمده اند. چه بسا حداقل هر کدام از 8 گزینه فعلى 
مى توانند شهر را به راحتى اداره کنند و نگرانى چندانى 

در این میان مشهود نیست.
ترکیب نفرات نهایى شــده نیز نشــان مــى دهد که 
خوشــبختانه شــوراى پنجم، واقع گرایى خاصى را مد 
نظر قرار داده و از آرمان گرایى هاى مشــابه دوره قبل 

نشانى ندارد. 
همچنین تخصــص، تجربه و تــوان گزینه هاى فعلى 
اعتماد برانگیز بوده و همین موضوع آرامش ویژه اى را 

براى نحوه مدیریت آینده شهر تزریق مى کند.
گمانه زنى هاى موجود نیز حاکى از آن اســت که اگر 
«مهندس جوادى» چشــم خــود را از پایتخت به دیار 
اصلى خود برگرداند یا از تصدى منصب معاونت وزیر و 
یا استاندارى اصفهان چشم پوشى کند، مى تواند مورد 

وثوق اعضاى شوراى شهر باشد.
برنامه خواستن از وى کمى دشوار است چرا که عملکرد 
گذشته او بهترین برنامه اى است که از این گزینه دفاع 
مى کند. کســى که از بیست و چند ســالگى، فعالیت 
جهادى خود را شــروع کرده و پس از طــى یک دوره 
طوالنى و آزمودن مســئولیت هــاى ادارى و عمرانى 
گوناگون، از منصب معاونت مالى و ادارى شــهردارى 
باال رفته و براى 6 سال نیز کلیددار اصفهان بوده است، 
برگ برنده اى اســت که اصالح طلبان شهر در دست 

خود دارند.
«محمد على جوادى» در طول مدت مصدرنشینى اش 
در شهردارى اصفهان، علیرغم آنکه چهره اى عمرانى 
از خود بروز داد ولى در بین طبقات مختلف اجتماعى و 
فرهنگى استان نیز جایگاهى ویژه داشت و طیف کثیرى 
از هنرمندان، اصناف، ورزشکاران، روزنامه نگاران و... 
عالقه مند او شدند؛ فردى مهربان، خندان، پر کار، تمام 

وقت و در عین حال جدى و قاطع در پیگیرى امور.
تنها موضوعــى که به جز مناصب وزارتى، شــاید مانع 
پذیرش کلید شهر توســط او باشــد، به دلخورى او از 

برخى سیاسیون اصفهان و به سال 1382 بر مى گردد؛ 
زمانى که شوراى دوم تازه بر سر کار آمده بود و اگر افراد 
ارشد احزاب اصالح طلب آن زمان استان از وى حمایت 
مى کردند، شاید براى مدتها به انزوا فرو نمى رفت. در 
دو مصاحبه اى که یکــى از هفته نامه هاى اصفهان در 
همان دوران از وى منتشر نمود، به خوبى نشان مى داد 
که او تا چه اندازه پر انرژى، فعال و با انگیزه است. طرح 
ایجاد کمربند سبز اصفهان و همچنین برخى پروژه هاى 
عظیم شهر محصول فعالیت وى در دوران حضورش بر 

رأس مدیریت شهرى اصفهان هستند.
جالب آنکــه وى فردى با تعامل در اکثــر زمینه ها و به 
خصوص در حوزه سیاسى بوده و بعید است که با تجدید 
حضورش در اصفهان، برنامه هــاى مختلف فرهنگى 
و هنرى شهر دچار مشکل شــوند. همین تعامل زمینه 
پذیرش نظارت بهتر اعضاى شوراى شهر را فراهم کرده 
و همنشــینى آنان مى تواند الگوى سایر کالنشهرهاى 

کشور شود.
حال باید به انتظار نشســت و دید که در جلســه امروز 
شــوراى شــهر با وى و علیرغم رزومه کارى سنگین 
او، آیا باز هم بحــث ارائه برنامه و دفــاع از آن به میان

مى آید یا نه؟
اما اگر تأکید شوراى شــهر بر ارائه برنامه کتبى باشد، 
شــاید «دکتر جمالى نژاد» بهتریــن برنامه مکتوب را 
ارائه دهد. وى در این میان کارى آســان در پیش دارد 
چرا که تخصــص وى در حوزه برنامه ریزى شــهرى 
است. او اگر چه در میانه راه شوراى شهر چهارم به صدر 
شهردارى رسید ولى طى مدت کوتاه دو سال گذشته نیز 
نشــان داد که براى کلیددارى خود طرح و برنامه هاى 

زیادى داشته است.
مهمترین خصلت «جمالى نژاد» به روحیه مردمدارى او 
بر مى گردد که طى مدت دوران صدارت وى بســیار به 
چشــم آمد. او با حضور در بین اقشار مختلف مردم، این 
نظریه را در عمل بروز داد که یک شهردار باید شریک 
غم و شــادى مردم بوده و به حد کمترین میزان هم که 
شده در برنامه هاى آنان شرکت کند. حضور وى در دفتر 
کار، سرکشى دائم به سازمان ها و معاونت ها یا بازدید 
از مراحل اجرایى پروژه هاى عمرانى مختلف باعث شد 
که از طلوع آفتاب تا نیمه شــب زندگى اش به پیگیرى 
امور شــهر و اداره آن اختصاص یابــد. همین مورد نیز 
خصیصه اى شده که انتظارات عمومى از منصب شهردار 

آینده اصفهان را به شدت باال برده است.
در این میان اگرچه برخى صاحب قلمان رســانه هاى 
دیجیتال که معموًال از آبشــخور یک طیف سیاســى 
سرچشــمه مى گیرند، ســعى مى کننــد وى را تنها 
اصولگراى حاضر در بین گزینه هاى فعلى شــهردارى 
اصفهان معرفى کنند ولى به جــرأت مى توان گفت به 
همان میزان که براى اصولگرا بــودن «جمالى نژاد» 
دلیل وجــود دارد، به همان میزان نیز مــى توان براى 

اصالح طلب بودن وى ادله داشت. 

در همین دوره دو ســال گذشــته اگر معاونین خبره و 
مدیران توانمند در کنارش قرار مى گرفتند و برخى افراد 
تحمیلى حاشیه نشین، چوب الى چرخ او نمى گذاشتند، 
شــاید «جمالى نژاد» گزینه اى مى شــد که  امروز به 
سادگى عبور از وى ممکن نمى شد. با این تفسیر است 
که پیش بینى مى شود وى همزمان با ارسال رزومه براى 
اعضاى شوراهاى برخى شهرهاى بزرگ کشور، باز هم 
بتواند در جمع چهار نفر بعدى مورد نظر پارلمان اصفهان 

قرار بگیرد.
شوراى شهر اصفهان در بررسى گزینه هاى نهایى خود از 
یک نفر دیگر نیز نمى تواند به سادگى عبور کند. سید رضا 
عقدایى معاون سیاسى استاندارى اصفهان که در کارنامه 
خود حضور در رأس شهردارى منطقه 5 اصفهان را نیز 
درج نموده، یکى از آشــنایان امور شهردارى به حساب

مى آید. وى عالوه بر این، فرماندارى اردستان و شهرضا 
را نیز تجربه کرده و با پیچ و خم پروژه هاى عمرانى به 

خوبى آشناست.
به طور قطع نوع تعامل و تدبیر مطلوب وى در برگزارى 
مناســب انتخابات هاى مختلف به عنوان سخت ترین 
فرآیندهاى مدیریتى، تأثیر زیادى داشته است. وى اگر 
چه هم اکنون به عنوان یکى از اصلى ترین گزینه هاى 
تصدى استاندارى اصفهان از ســوى اصالح طلبان به 
شمار مى رود و مورد وثوق و حمایت بسیارى نیز قرار دارد 
اما شاید پیوند زدن احتمالى او به شهردارى نیز یکى از 

موفقیت هاى شوراى شهر پنجم تلقى شود.
از «عقدایى» و نوع افکار و اندیشه هاى او طى چند سال 
گذشته اخبار مختصرى در سطح رسانه ها منتشر شده 
که شاید به ممنوعیتى برگردد که به طور غیر رسمى از 
سوى استاندار اصفهان به افراد زیر مجموعه تحمیل شده 
است. ولى کیســت که نداند زوج مدیریتى «عقدایى» 
به عنوان معاون سیاسى امنیتى و «حسین سیستانى» 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى استاندارى بود که 
«زرگرپور» را از گذرگاه هاى سخت مدیریتى به خوبى 
عبور داد، وگرنه امروز شــخص اول امور اجرایى استان 

چیزى براى گفتن نداشت!
همین که «عقدایى» به عنوان یک اصالح طلب تمام 
عیار توانسته است در کنار یک استاندار تقریبًا اصولگرا 
فعالیت کند، به عنوان نقطه قوت و نوع نگاه اعتدالى او 
بر مى گردد و همین نکته اى براى موفقیت او در تعامل 
با دیدگاه هاى مختلف شهر است. از سوى دیگر رسانه 
مدارى و دیدگاه هاى جامع وى در حوزه هاى اجتماعى 
و فرهنگى نیز از جمله موارد بارزى هستند که در صورت 
تصدى به عنوان شــهردار اصفهان مى تواند به عنوان 

نقاط قوت او تلقى شوند.
اما جداى از «عقدایى» که نام وى با استاندارى اصفهان 
عجین شــده، «ســید محمود حســینى» هم از جمله 
گزینه هایى است که در اصفهان، با همین مکان شناخته 
مى شــود. او نیز اگر چه از جمله گزینــه هاى احتمالى 
تصدى شهردارى به شــمار مى رود که حمایت حزبى 

قابل توجهى را با خود به همراه دارد اما بسیارى از اصالح 
طلبان اصفهان هم هســتند که از نوع مدیریت وى در 
طول چهار سالى که تصدى استاندارى را بر عهده داشت 
خرسند نیستند. چه بسا آنان تقریبًا در همان دوران بود 
که شوراى شهر را از دســت دادند و به انزوایى 14 ساله 

فرو رفتند.
وى اگر بتواند فــارغ از حمایت هاى سیاســى، برنامه 
مناســبى در حوزه امور عمرانى، فرهنگى، اجتماعى و 
خدماتى ارائه دهد، شــانس بســیارى براى کلیددارى 
شــهر پیدا مى کند. وى از جمله افرادى اســت که به 
واســطه حضور یکى از نزدیکانش در اردوگاه فرهنگى 
اصولگرایان، مــى تواند گزینه مطلوبــى نیز براى این 
بخش از سیاسیون اصفهان به شمار برود. چه بسا آنان 

نیز براى اینکه حداقل سهمى در اداره مراکز فرهنگى و 
فرهنگسراهاى تحت سرپرستى شهردارى داشته باشند 
و نقاط تمرکز اصلى خود را حفظ کنند، به آینده امیدوار 

مى شوند.
از سوى دیگر خط کشیدن بر نام «سید محمود حسینى» 
براى افرادى که در شــوراى شــهر از ســابقه سیاسى 
زیــادى برخوردارند، کمى ســخت مى نماید و شــاید 
رودربایســتى هاى رفاقتى و جناحى مزید بر علت شود 
تا نام ایــن گزینه نیــز در جمع چهار فــرد نهایى قرار 

گیرد.
ولى اگر از شــاخص شــهرت عمومى افراد فوق الذکر 
فاصله بگیریم، بایــد به نام «مهدى فاتحى» اشــاره 

کنیم. وى اگر چه طى چند ماه چهره خبرساز بهارستان 
به عنوان شهر حاشــیه اى اصفهان بود ولى در کارنامه 
فعالیتى خود تجربه بســیارى در زمینه اداره شهرهاى 
مختلف استان داشته و همین موضوع به عنوان شاخصه 
اصلى وى به شمار مى رود. مردم شهرهایى که او کلیددار 
آن بوده از عالقه مندى خاصى نســبت به او برخوردار 
هستند و مشتاق تداوم فعالیت وى در شهرشان بوده اند و 
همین رضایتمندى عمومى به عنوان شاخصه مهم وى 

به شمار مى رود.
اگر چه ممکن اســت همان حاشــیه هاى گذشته در 
بهارســتان که به قرار انفصال کشــیده و ســپس لغو 
شد، براى اعضاى شوراى شــهر اصفهان نقطه تردید 
باشــد ولى ریاست شــوراى راهبردى شهرهاى جدید 
کشــور نیز عنوان پر طمطراقى اســت که در ادامه نام 
«مهدى فاتحى» آورده مى شود و عبور از آن به سادگى 
ممکن نیســت. حال باید دید پارلمان شهر اصفهان به 
این عنوان و سابقه و تجارب قابل توجه مدیریتى چگونه 
مى نگرند و با احتمال حاشیه سازى رسانه هاى اصولگرا 

چه مى کند؟
با عبور از این جمع باید به فردى اشــاره کنیم که بعد از 
انتخابات دوره پنجم شوراى شــهر اصفهان، نخستین 
کسى بود که در مورد ویژگى هاى شهردار آینده اصفهان 

اظهار نظر کرد.
«قدرت ا... نوروزى» که به عنوان رئیس ستاد انتخاباتى 
شوراى شــهر اصالح طلبان اصفهان شناخته مى شود، 
در بدو اعالم پیروزى اصالح طلبان در انتخابات ســال 
جارى، طــى گفتگویى به تشــریح انتظــارات خود از 
شوراى شــهر پرداخته و تصریح کرد: «شوراى شهرى 
که امروز با حضور پر شــور مردم انتخاب شــده است، 
باید یک رویکرد و تغییر ســاختار در سازمان شهردارى 
و مدیران زیرمجموعه داشته باشد که البته نافى حضور 
متخصصان در بدنه شهردارى آینده اصفهان نیست... 
شایسته ســاالرى یکى از مالك هاى شــوراى شهر 
پنجم اســت... از ســوى دیگر خانواده بزرگ مدیریت 
شهرى باید کرامت داشته باشــند و در واقع کرامت در 
کار، یک مطالبه عمومى و مردمى از شورا و شهردارى

 است.»
اعالم زودهنــگام همین مواضع بود کــه از همان روز 
تاکنون از فرماندار اســبق اصفهان بــه عنوان یکى از

گزینه هاى اصلى تصدى شــهردارى اصفهان نام برده 
مى شود و اگر چه او در ابتدا این موضوع را شایعه نامید 
ولى حضورش در بیــن 8 گزینه نهایــى کاندیداهاى 
سکاندارى شهر نشــان مى دهد که آن شایعات چندان 

هم بى اساس نبوده اند!
اگر به حساب تعلقات گروهى و لیست انتخاباتى شوراها 
باشــد، باید پیش بینى رســانه هاى اصولگرا را قطعى 
دانســته و «نوروزى» را از هم اکنون به عنوان گزینه 
نهایى شورا معرفى کرد ولى اگر برخى از اعضاى شوراى 
شــهر، موفقیت خود را مرهون رأى مردم دانسته و در 
رودربایستى رئیس ستاد انتخاباتى شان قرار نگیرند و کار 
خود را بر اساس بررسى سوابق و تجربه مدیریت شهرى 
و تحلیل برنامه ادامه دهند، شاید تداوم حضور این گزینه 

در همینجا خاتمه یابد. 
از سوى دیگر بســیارى از اصالح طلبان نیز هستند که 
معتقدند وى باید در مسندى سیاســى تکیه بزند و اگر 
نتواند به عنوان اســتاندار بعدى اصفهان معرفى شود، 
حداقل نباید بــه کمتر از یکى از معاونــت هاى مهم و
تأثیر گذار ســاختمان آجرى رنگ خیابان باغ گلدسته 
اصفهان رضایت دهد. چه بســا آنــان حضور در رأس 
شهردارى را براى رئیس ستاد انتخاباتى اعضاى فعلى 
شــوراى شــهر، بدعتى مى دانند که ممکن است در
دوره هاى بعدى انتخابات نیز چالــش زا بوده و مانع از 

اجماع کاندیداها حول یک محور شود.
اما همیــن دســته از اصــالح طلبــان در کنــار نام 
«قــدرت ا... نوروزى» بــه نام فرد دیگــرى نیز براى 
کاندیداتورى احراز مسئولیت استاندارى اصفهان اشاره 
مى کنند که عبارت است از «سید مهدى ابطحى»؛ کسى 
که از اتفاق، کاندیداى تصدى شهردارى هم شده است 
ولى بعید است که خود وى تمایلى به این موضوع داشته 

باشد. 
دانشیار، عضو هیئت علمى و معاون پژوهش و فناورى 
دانشگاه صنعتى اصفهان عناوینى است که «ابطحى» 
با خود یدك مى کشد و معلوم نیست آیا او نیز به عنوان 
یک چهره دانشگاهى از چنان شــخصیت با برنامه اى 
براى شهردارى اصفهان برخوردار هست که بتواند براى 
این نهاد نســخه بپیچد یا اینکه تمایل دارد از آوردگاه 
پیروزى انتخاباتى اصالح طلبان، منصب اســتاندارى 
را به غنیمت بگیرد؟ به هر حال اســتاندارى به عنوان 
یک مکان صدارتى، بیشــتر نیازمنــد نظریه پردازى و 
سیاســتگذارى براى نحوه اداره امور مختلف بوده و به 
سختى شهردارى نیست که به مدیریت درآمد و بحران 

و هزینه نیاز داشته باشد.
ادامه در صفحه 3...

بررسى گزینه هاى شوراى شهر براى شهردارى اصفهان

زندگى مردم به کدام سو مى رود؟
ایرج ناظمى

این شورا روند انتخاب 
شهردار آینده را از 52 
گزینه شروع کرد. هر 
کدام از اعضا موظف 
شدند تا 4 نفر را به 

عنوان افراد مورد نظر 
خود به شورا معرفى 

کنند و بعد از یکى دو 
مرحله حذفى، اینک 

جمع 13 نفره شورا به 
8 گزینه براى مرحله 

نیمه نهایى رسیده است 
تا طى همین هفته 4 

نفر نهایى خود را معرفى 
کند
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رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به روند عادى صدور 
ویزاى حج براى ایرانى ها، گفت: تا روز یک شنبه نزدیک 

به 62 هزار ویزا براى زائران ایرانى صادر شد.
حمید محمدى با بیان اینکه اعــزام به مدینه منوره تا 30 
مرداد ادامه دارد، اظهار داشت: از 19 مردادماه پروازهاى 
مدینه بعد به مقصد فــرودگاه جده انجام مى شــود و تا 
سوم شهریورماه تمام زائران به ســرزمین وحى ُمشرف 

خواهند شد.
رئیس ســازمان حج و زیارت درباره روند اعزام زائران از 
طریق شــرکت هاى هواپیمایى جمهورى اســالمى و 
سعودى، گفت: از آغاز عملیات اعزام زائران تاکنون بیشتر 

اعزام ها از طریق هواپیمایى ایران ایر انجام شده و حدود 
سه هزار زائر هم توسط هواپیمایى سعودى منتقل شدند.

به گفته او، سیر عزیمت زائران به صورت روزانه ادامه خواهد 
داشت و تا روز یک شنبه حدود پنج هزار و500 نفر از زائران 

ایرانى به مکه مکرمه منتقل شده اند.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین درباره حمل و نقل 
زائران در طول مناسک حج، توضیح داد: در مدینه النبى که 
هتل هاى محل اسکان زائران نزدیک به حرم قرار دارد، 
با مشکلى مواجه نیستیم، اما در مکه مکرمه همه کشورها 
با مسئ له پراکندگى هتل ها مواجه هستند که این موضوع 

هم از طریق استفاده از خطوط اتوبوسرانى حل مى شود.

مدیر عامل ستاد دیه کشور مى گوید در حال حاضر هشت 
هزار و 400 نفر در کشور بخاطر صدور چک بال محل در 

زندان به سر مى برند.
سید اسدا... جوالیى با اشاره به آمار 11 هزار و 969 نفرى 
زندانیان جرائم غیرعمد اظهار داشت: افزایش روزافزون 
و تالش در راستاى کاهش این مددجویان بیش از آنکه 

مربوط به نقص قوانین باشد، ریشه در نقض قانون دارد.
مدیرعامل ستاد دیه افزود: هم اکنون از 12 هزار زندانى 
جرائم غیرعمد حاضر در زندان هاى کشور، هشت هزار 

و 400 مددجو بابت صدور چک در زندان حضور دارند. 
مدیرعامل ســتاد دیه گفت: گروه هاى مردمى متشکل 

از هنرمندان متعهد، متعمدین و ریش ســفیدان محلى، 
ورزشــکاران و نام آوران با اخالق در قالب گروه تحقیق 
طى مراحل و مرتبه هایــى مختلفى امر احراز صالحیت 
افراد متقاضى کمک را انجام مى دهند تا ضمن اهتمام در 
شناسایى سریع محکومان آبرومند و نیازمند، حتى ریالى 

به فرد غیرصالحیتدارى تعلق نگیرد.
جوالیى ادامــه داد: در بیــن گروه هایى از مــردم، فقر 
فرهنگى بى داد مى کند. این فاجعــه که امروز دو هزار و 
500 جوان آماده به کار و نیروى انسانى فعال ملى بابت 
مهریه در زندان به  سرمى برند، بیش از آن که مربوط به 
نقص قوانین باشد به عدم وجود فرهنگ متعالى ربط دارد.

8400 نفر
قربانى چک در کشور

همه زائران حج تا سوم 
شهریور اعزام مى شوند

3 گروه 
مى توانند مسلح باشند

سردار سیروس فتحى،  رئیس مرکز انتظامى ناجا با اشاره 
به اصالح  آیین نامه مؤسســات حفاظتى و مراقبتى، از 
تعیین تکلیف مسئله مجوز حمل سالح خبر داد و گفت: 
سه گروه بســیجیانى که زیر نظر سپاه آموزش دقیق و 
کامل دیده اند، نظامیان بازنشسته که در دوران خدمت 
حق حمل سالح داشتند و بعضى از کارکنانى که در شیفت 
فراغت در این مؤسسات اشتغال دارند مى توانند از این 

مجوز استفاده کنند.

یک شرط براى کسر خدمت 
رئیس اداره سرمایه انسانى ســرباز ستاد کل نیروهاى 
مسلح درباره شــرایط دریافت پروژه براى کسر خدمت 
از سربازى گفت: برابر قانون، دانشجویان داراى مدرك 
کارشناسى ارشد و باالتر مى توانند در ازاى دریافت پروژه 
تحقیقاتى مورد نیاز و مورد تأیید ستاد کل نیروهاى مسلح 
کسر خدمت دریافت کنند. سردار موسى کمالى اظهار 
داشت: متقاضیان حداکثر تا یکســال پس از فراغت از 
تحصیل مى توانند نسبت به دریافت این پروژه اقدام کنند. 

کنکورى ها فریب نخورند
رئیس ســازمان ســنجش گفت: کنکورى هــا براى 
انتخاب کد رشــته محل هاى مورد عالقــه خود نباید 
فریب تبلیغات مؤسســات را بخورند. ابراهیم خدایى در 
خصوص حواشى مطرح شده پیرامون مشارکت برخى 
از کارکنان سازمان سنجش با برخى کالس هاى کنکور 
گفت: سازمان سنجش کشور با هیچ مؤسسه و کالس 
کنکورى همکارى نمى کند. مشارکت همکاران سازمان 
سنجش با کالس هاى کنکور تخلف به حساب مى آید و 
کالس هاى کنکور براى تبلیغ از اسامى برخى اشخاص 

فعال در سازمان سنجش کشور استفاده مى کنند.

حق التحریر گران شد
بنابر اعالم کانون ســردفتران و دفتریاران کشور، نرخ 
حق التحریر دفاتر اسناد رسمى از روز یک شنبه  15 مرداد 
افزایش یافت. کانون ســردفتران و دفتریاران با صدور 
اطالعیه اى دراین باره توضیح داد که تعرفه هاى مقرر تا 
تصویب تعرفه جدید، هر یکسال پس از اجرا به میزان 10 

درصد افزایش مى یابد.

آب و هوا وکودك آزارى!
مدیر امور آسیب هاى اجتماعى وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى، با اعالم اینکه در پنج استان کشور باالترین 
آمار کودك آزارى روى مى دهد، گفت: پس از بررسى و 
تحقیقات به این مهم رسیدیم که شهرستان ها باالترین 
نرخ کودك آزارى را دارند و این نشان مى دهد که باید 
شهرستان ها را نیز بررســى کرد. روزبه کردونى با بیان 
اینکه کودك آزارى دالیل زیادى مى تواند داشته باشد، 
تصریح کرد: موضوعاتى همچون فقر مالى و فرهنگى، 
مهاجرت، بدسرپرســتى و حتى آب و هــوا مى تواند بر 

کودك آزارى تأثیر گذار باشد.

تغییر شکل مهاجرت 
معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: مهاجرت از حالت روستا 
به شهرها به حالت جابه جایى درون شهرى و ایجاد پدیده 
حاشیه نشینى تغییر کرده است. محمدسعید ایزدى افزود: 
نتایج سرشمارى نفوس مسکن نشان مى دهد جابه جایى 
جمعیت به شکل عظیم و گسترده  سابق دیگر وجود ندارد. 
البته جابه جایى درون شهرى به سمت نواحى حاشیه اى 

همچنان پابرجاست.

حساب بانکى، محرمانه نیست!
على رستم پور، مدیرکل ســازمان مالیاتى با بیان اینکه 
اطالعات حســاب هاى با گردش باالى 500 میلیون 
تومان در سال از طریق بانک ها به سازمان مالیاتى ارسال 
خواهد شد، گفت: البته ممکن است حساب هاى بسیارى 
از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، 
به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونى رقمى 
درحدود 500 میلیون تومان جابه جا مى شود اما سازمان بنا 

به دالیلى به دنبال بررسى این موارد نیست.

چرك نویس

محمدمهــدى تندگویان عضو کمیســیون معمارى و 
شهرسازى شوراى شهر از احتمال ریزش و یا کج شدن 

برج میالد در پى عدم ایمنى گود مجاور خبر داد.
محمد مهدى تندگویان در گفتگو با ایسنا، درباره گود رها 
شده جنب برج میالد با بیان اینکه فاز 2 برج میالد شامل 
مرکز تجارت جهانى، مجتمع تجارى، پارکینگ هتل 5 
ستاره و فضاى نمایشــگاهى در نظر گرفته شده است، 
گفت: حدوداً دو هکتار براى اجرایى کردن فاز 2 برج میالد 
در نظر گرفته شده که بر این اساس براى مرکز تجارت 
جهانى 120 هزار متر مربع و مجتمع تجارى 63 هزار متر 

در نظر گرفته شده است.
وى با بیان اینکه براى برج میالد پنج هزار پارکینگ نیز 
پیش بینى شده بود که در این راستا از طراحان مختلف 
دعوت شد که نسبت به ارائه طرح هاى خود اقدام کنند، 
گفت: پس از بررسى هاى مختلف سرانجام طرح «زاها 
حدید» براى ســاخت هتل برج میالد در فاز دوم برنده 
شد؛ اما بنا به دالیلى شوراى شــهر طرح برنده شده را 

تأیید نکرد.
عضو شــوراى شــهر تهران با بیان اینکه در سال 90 
طراحى از ســوى مهدى چمران رد شــد و قراردادى با 
شــرکت «مهرآفرین ناجا» بدون هماهنگى با شورا و 
بدون برگزارى مناقصه بسته شــد، ادامه داد: شهردارى 
تهران ســاخت کل فاز 2 برج میالد شامل هتل مجتمع 
تجارت جهانى، مجتمع تجارى، پارکینگ، هتل 5 ستاره 

و نمایشگاه را به شرکتى وابسته به نیروى انتظامى داد.
وى با بیان اینکه شــرکت مذکور براى ســاخت هتل 
گودبردارى عمیقى انجام داده بــود که پس از مخالفت 
شوراى شهر با نوع و مدل قرارداد و واگذارى نیمه کاره 
رها شــد، گفت: پس از اعتراض اعضاى شــوراى شهر 
قرارداد با پیمانکار لغو و مشارکت نیز ملغى مى شود؛ اما 
هیچکدام از طرفین،  مســئولیت گود رها شده کنار برج 

میالد را نمى پذیرند.
تندگویان با بیان اینکه از سال 92 تاکنون گود برج میالد 
رها شده اســت و این در حالى است که این گود نیازمند 

استحکام سازى است، گفت: حاال ما با یک گود پرخطرى 
مواجه هستیم که دقیقًا در کنار برج میالد قرار دارد و بار 
برج بر روى این گود ســنگینى مى کند. به طورى که با 
اولین شکاف در گود، شاهد خواهیم بود که پایه هاى برج 
مقاومت خود را از دســت داده و برج به درون گودال 40 
مترى سقوط خواهد کرد و در خوشبینانه ترین حالت برج 

میالد کج خواهد شد.

مدیرعامل هلدینگ گردشگرى «هگتا» به جزئیات 
سفر بیماران کشورهاى پیشرفته به ایران پرداخت.

ابراهیم باى سالمى در نشســت مطبوعاتى همایش 
تخصصى ســاماندهى و آغاز عملیات اجرایى طرح 
گردشگرى پزشــکى تأمین اجتماعى اظهار داشت: 
جذب گردشگر در حوزه گردشگرى پزشکى وابسته 
به چند مؤلفه اســت از جمله اولیــن محرك قیمت 
است، دوم کیفیت درمان، سوم دسترسى به خدمات 
درمانى، چهارم زمان انتظار است، پنجم پیشنهادات 
خاص است که غیرممکن ها ممکن شود مثًال انجام 
جراحى هاى پیچیده و ششم ارائه بسته اى متفاوت در 
حوزه گردشگرى سالمت؛ یعنى بیمار به همراه درمان 

در ایران به شهرهاى مورد عالقه خود نیز سفر کنند.
مدیرعامل هلدینگ گردشــگرى هگتــا ادامه داد: 
مثًال در زمینه «قیمت»؛ باعث شــده است تا بیماران 

کشورهاى پیشرفته دنیا براى درمان به ایران بیایند.
ســالمى توضیح داد: ما شــاهد قیمت هاى ارزان تر 
جراحى نسبت به دیگر کشورهاى پیشرفته همچون 
کانادا، فرانسه و سوئد هستیم، مثًال هزینه جراحى قلب 
که در این کشورها معادل 35 هزار دالر است در ایران 
گران ترین جراحى قلب 15 هزار دالر است، همین طور 
در درمان و جراحى هاى دیگر نیز هزینه هاى بخش 
سالمت ایران بسیار پایین تر است و این باعث انگیزه 

بیماران خارجى جهت درمان در ایران شده است.

برج میالد درآستانه فروریختن است؟

زندگى مردم به کدام سو مى رود؟
....ادامه از صفحه 2

در انتهاى لیســت اصالح طلبانه شــوراى شهر پنجم 
نیز به نام «حجت ا... میرزایــى» برخورد مى کنیم که 
علیرغم ناشــناس بودن براى عموم، توانسته است به 

جمع گزینه هاى نهایى راه یابد. 
عضو هیئت علمى دانشــکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایــى و معاون امــور اقتصــادى وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعى شــاید بتواند انتظار کســانى را 
که به موضوعــات اقتصادى و درآمدى شــهردارى 
با حساســیت وی ژه اى مــى نگرند و سرشــناس ملى 
بودن را شــاخصه اى الزامى مى دانند، پاسخ دهد ولى 

اجماع پیرامون وى با توجه بــه رایزنى هاى مختلف 
در اصفهان، موفقیت این گزینه را کمى سخت به نظر 

مى آورد.
از سوى دیگر طرح نام «حجت ا... میرزایى» و کشاندن 
وى تا جمع 8 نفره کاندیداهاى شهردارى به نوعى ضرب 
شست اعضاى شــوراى پنجم به سلف خود بر مى گردد. 
چرا که آنان نتوانســته بودند از حوزه افــراد حاضر در 
مجموعه شــهردارى عبور کرده و یــک چهره ملى و 
دانشگاهى در سطح معاونت وزیر را در جمع کاندیداهاى 
خود براى جانشــینى «دکتر ســقاییان نژاد» معرفى

کنند. 

هر چند نوع تمایل «میرزایى» براى حضور در پایتخت و 
همراهى با وزراى کابینه «روحانى» بیشتر از تصدیگرى 
در اصفهان اســت ولى باید دید که آیــا چنین فردى 
همچنان مــى تواند در ماراتن انتخاب شــهردار براى 

اصفهان پیشتاز دیگران شود یا نه؟
■■■

به هر حال و نهایتًا تا هفته آینده پارلمان جدید شــهر 
اصفهان، از نماینده خود در رأس شــهردارى رونمایى 
خواهد کرد و تقریبًا بخش عمده اى از نوع نگرش خود 
نسبت به نحوه مدیریت آینده اصفهان را عیان مى کند. 
االن معلوم نیست کدام شاخصه در بین اعضاى شوراى 

پنجم ارجحیت بیشــترى دارد ولى با معرفى کلیددار 
شهر، بخش عمده اى از دیدگاه آنان در حوزه مدیریت 
شهرى پدیدار خواهد شد؛ موضوعى که بسیارى از مردم 
را چشم انتظار نگه داشته تا برنامه زندگى اجتماعى خود 

را بر اساس آن تبیین کنند.
مسئله مهم این اســت که از طریق توسعه شبکه هاى 
اجتماعى، آشنایى مردم با حقوق متعارف شهروندى، به 
نحو چشمگیرى توسعه یافته و انتظارات عمومى دیگر 
تنها حول محور خدمات شهرى و ساخت و ساز خالصه 
نمى شود بلکه آنها به ســکاندارى براى شهر خود نیاز 
دارند که بتواند ابعاد مختلف زندگى اجتماعى مردم را 

ترسیم و زمینه سازى کند.
در اصــل افزایش ســطح توقعــات مردمى اســت 
کــه کار شــوراى پنجم را ســخت تر و حســاس تر
مى کند و همین موضوع دلیلى است براى آنکه حاصل 
انتخاب کرســى نشــینان پارلمان پنجم، گزینه اى 
جامع الشــرایط و جامع نگر باشــد تا بتواند نیازهاى 
مختلف حــال و آینده را پاســخگو شــود. چه بســا
حزب بازى در 29 اردیبهشت ماه امسال به پایان رسیده 
و امروز عجله، یکسو نگرى و تنگ نظرى مى تواند به 
عنوان عوامل شکست زودهنگام منتخبین مردم تلقى

 شود.

بیماران کشورهاى پیشرفته 
براى معالجه به ایران مى آیند

از آبراهه تا دسته شمشیر
کشف آثار جدید
 در تخت جمشید

فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس فراکســیون زنان مجلس 
در رابطه با طــرح اصالح ســن ازدواج دختران، گفت: 
فراکســیون زنان مجلس با هماهنگــى معاونت زنان 
ریاســت جمهورى تصمیم به تدویــن طرحى گرفت 
که به موجب آن ســن ازدواج دختــران افزایش یابد و 
محدودیت هایــى براى جلوگیرى از ازدواج در ســنین 
کودکى ایجاد شــود؛ آیت ا... مکارم شیرازى نیز با تغییر 
و اصالح ســن ازدواج دختران موافقت کرده است اما 
براى پیگیرى این طرح نیاز به نظر و تأیید علما و مراجع 

بیشترى است.
به گزارش آفتاب نیوز؛ ذوالقدر بــا تأکید بر اینکه طرح 
اصــالح ســن ازدواج دختــران در فراکســیون زنان 
مجلس منتفى نشــده اســت، گفت: این طرح نیاز به 
بررسى هاى بیشترى دارد و نظرات حقوقدانان و مرکز 
پژوهش هاى مجلس نیز در این باره باید مطرح شــود. 
همچنین باید مناسب ترین سن براى باردارى مشخص

 شود.
وى با تأکید براینکــه پیامدهاى ازدواج با ســن پایین 
باید مطرح شــود، گفت: به جلســاتى نیاز داریم تا این 
مســائل را بررســى کنیم تا براى ارائه ایــن طرح از 
لحاظ قانونى، شــرعى و اجتماعى با مشــکلى مواجه

 نشویم.
او با بیان اینکه حداقل سن ازدواج دختران طبق قانون 
13 سال اســت که این موضوع مشــکل ایجاد کرده 
است، افزود: متأســفانه ازدواج در ســن 9 سالگى هم 
در کشــور وجود دارد و دلیل آن تبصره هایى است که 
در قانون وجود دارد. دخترانى داریــم که به دلیل عدم 
مخالفت دادگاه و با اجازه پدر در سن 9 سالگى نیز ازدواج 
مى کنند. این تبصره ها موجــب ازدواج این دختران با 
مردان 40، 50 یا حتى 60 ساله مى شــود بدون اینکه 
کسى شاکى باشــد و یا ممانعتى در این خصوص وجود 

داشته باشد.
وى ادامه داد: کسى هم نیســت که بررسى کند که پدر 
چرا راضى به این ازدواج شده است. آیا نیاز مالى یا اعتیاد 
دارد؟ چرا قانونى نیســت که به این مســئله رسیدگى 
کند؟حتى فاصله مناسب سنى نیز بین دختر و مرد وجود 
ندارد. درکجاى دنیا دفترخانه هاى ثبت ازدواج، دختر 9 

ساله را به عقد مرد 40 یا 50 ساله در مى آورد یا ازدواج ها 
را با فاصله 50 سال ثبت مى کنند؟

نایب رئیس فراکســیون زنان مجلس تأکید کرد: این 
مسائل غیرعادى است. باید نظارت بر دفاتر ثبت وجود 
داشته باشد اما چون شــاکى وجود ندارد شاهد ازدواج 
دختران به ویژه در اســتان هاى مــرزى و محروم مثل 
سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان و یــا در نقاطى از 

کردستان هستیم.
وى تصریح کــرد: در درجــه اول باید قانــون موجود 
را اصالح کرد، چرا کــه به دلیل وجود ایــن تبصره ها 
ازدواج هاى زیر 13 سال صورت مى گیرد. پس از این کار 

باید بر روى مسئله افزایش سن ازدواج مانور بدهیم تا با 
جلب نظر فقها و علما و با توجه به اینکه این احکام شرعى 
باید با توجه به زمان و شــرایط تغییر پیدا کنند نظرات 

کارشناسى را در طرح اعمال کنیم. 
ذوالقدر در رابطه با وضعیت رسیدگى به الیحه حمایت 
از حقوق کودك و نوجوان بیان داشت: دلیل عمده کند 
شدن بررســى این الیحه این است که در مجلس دهم 
این الیحه بررسى شد و حتى تعداد ماده هاى این الیحه 
از 40 ماده به 80 ماده افزایش پیدا کرد، اما چون تصویب 
نشد طبق قانون به شکل اولیه تحویل مجلس بعدى شد 
و همین مسئله موجب شــد که این الیحه از اول مورد 

بررسى قرار گیرد.
وى افــزود: این در حالى اســت که باید نظــر افرادى 
که در مجلس قبل در این خصــوص تحقیقاتى انجام 
داده انــد و همچنین مرکز پژوهش هــاى مجلس را در 
این خصوص جویا شــد تــا روند بررســى این الیحه 
سریع تر شود. کمیســیون فرهنگى در این خصوص با 
کمیســیون قضائى همکارى مى کند، حتى جلساتى با 
حقوقدانان و فعاالن حقوق کودك نیز برگزار شده است 
تا نقاط ضعف و قوت این الیحه مشخص شود. نظرات 
یادداشت شد تا در کمیسیون فرهنگى و قضائى منعکس 

شود.

باید جلوى ازدواج مردان میانسال با کودکان 
گرفته شود

نایب رئیس فراکسیون زنان: درکجاى دنیا، دختر 9 ساله را به عقد مرد 40 یا 50 ساله در مى آورند

سرپرست فصل ســوم کاوش آبراهه هاى تخت جمشید از 
شناسایى آبراهى جدید و آثارى چون دسته تزیینى شمشیر از 
سنگ الجورد، قطعه هایى از آجرهاى لعاب دار، مهره سنگى 

عقیق و غیر از آن خبر داد.
احمد على اسدى با اشاره به کاوش در آبراه حیاط جنوبى کاخ 
«تچر» با جهتى خاورى باخترى در آخرین روزهاى فصل 
دوم در سال 1393، گفت: در آن زمان دریچه مسدودشده اى 
در سمت شمال شــرق حیاط تچر شناسایى شد که در دوره 
هخامنشى براى تخلیه آب هاى سطحى حیاط کاربرد داشته 
است. در این فصل، کاوش از فاصله حدود نیم مترى غربى 

دریچه مذکور آغاز شد و به سمت غرب تختگاه ادامه یافت.
به گفته این باستان شناس، آبراه دیگرى که کاوش شده در 

شمال خاورى بناى موسوم به «دروازه ناتمام» قرار دارد.
وى اظهار داشــت: این آبراه از ســمت جنوب به زیر کاخ 
«صدســتون» امتداد دارد، ولى از سمت شــمال امتداد آن 
مشخص نیســت. ویژگى این آبراه ارتفاع زیاد نزدیک به 
8 مترى آن است که تماماً در صخره هاى کوه کنده شده است.
وى گفت: اگــر امتداد شــمالى این آبراه به شــمال دیوار 
«تختگاه» برسد، اهمیت بســیار زیادى در شناسایى یک 
چرخش آب در زیر تختگاه تخت جمشــید خواهد داشت و 
در شناسایى منظر هخامنشى اطراف تختگاه تخت جمشید 

دالیل مستندى به دست خواهد داد.
سرپرســت فصل ســوم کاوش آبراهه هاى تخت جمشید 
از یافته هاى شــاخص آبــراه تچر بــه تعداد زیــادى از 
قطعه سنگ هاى کوچک و بزرگ نقش برجسته دار شامل 
خدمه هایى در پلکان هاى کاخ تچر و «هدیش» اشاره کرد 
و گفت: نقش چهار خدمه در دو سوى یکى از قطعه سنگ ها 
دیده مى شود.اسدى از دیگر اشــیاى به دست آمده به چند 
قطعه سنگ با نوشته هاى میخى (بابلى)، دسته تزیینى شمشیر 
از سنگ الجورد، قطعه هایى از آجرهاى لعاب دار، سنگ هاى 
تراش خورده کنگره دار مربوط به پلکان هاى اطراف حیاط، 14 
مهره سنگى عقیق تزیینى و اشیاى دیگرى مربوط به دوره 
هخامنشى اشاره کرد.وى در ادامه به ایجاد کارگاهى دیگر در 
حاشیه دیوار جنوبى تختگاه تخت جمشید اشاره کرد و گفت: 
این کارگاه با هدف شناسایى امتداد آبراهى که در فصل یکم 
کاوش در این محل شناسایى شــده بود ایجاد شده است.

به گفته این باستان شــناس، با کاوش در این محل، بخش 
دیگرى از دیوار تختگاه تخت جمشید که با خاك کاوش هاى 

آغازین این محل پوشیده شده بود آشکار شده است.
سرپرست فصل سوم کاوش آبراهه هاى تخت جمشید هدف 
دیگر این کارگاه را ایجاد یک مسیر بازدید براى سنگ نوشته 
دیوار جنوبى داریوش بزرگ اعالم کرد و افزود: به دلیل نبوِد 
مسیرى مناسب براى بازدید از اثر، آگاهى چندانى از آن در 

اختیار بازدید کنندگان تخت جمشید قرار نمى گیرد.
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صداى «على زند وکیلى» را 
در اصفهان بشنوید

کنسرت «على زند وکیلى»، 20 مرداد ماه در سالن کوثر 
اصفهان برگزار مى شود.

عالقه مندان براى شرکت در کنسرت این خواننده جوان 
مى توانند 20 مرداد ماه، در سانس هاى 18و 30 دقیقه 
و 21 به سالن مجلل کوثر واقع در سه راه حکیم نظامى، 

مراجعه کنند.

مبارزه با ملخ بومى و 
موش کور در استان

مبارزه بــا ملخ بومــى و موش کور در ســطح ســه 
هزارو400 هکتار از مزارع اســتان اصفهان با موفقیت 

اجرا شد.
مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
گفت: طرح مبارزه با آفت ملخ بومى در سطح 400هکتار 
از مزارع و باغ هاى شهرستان هاى غرب و جنوب غرب 

استان از جمله فریدونشهر و شهرضا اجرا شد.
رحیمى افزود:پوره ها و حشرات کامل از برگ، ساقه سبز 
و از پوست میزبان تغذیه مى کنند و هر ملخ قادر است تا 

سه برابر وزن خود تغذیه کند.
وى گفت:براى مبارزه با ملخ بومى از  روش هاى طعمه 

مسموم و سمپاشى استفاده شد.
مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
همچنین از اجــراى موفق طرح مبــارزه با موش کور 
گفت:این طرح در سه هزار هکتار از مناطق غربى استان 

اجرا شد.

راه اندازى سامانه 
صداى خوش نیکوکارى 

ســامانه صداى خوش نیکــوکارى با حضــور معاون 
مشــارکت هاى مردمى سازمان بهزیســتى کشور در 
اصفهان راه اندازى شــد.محمدعلى کــوزه گر، معاون 
مشارکت هاى مردمى سازمان بهزیستى کشور  گفت: 
این ســامانه به منظور حمایت از طرح نیکوکارى آغاز 
به کار کرده اســت. وى افزود: مردم مــى توانند با  این 
سامانه تماس بگیرند و کمک هاى خود  به گروه هاى 
نیازمند را پرداخت کنند.  معاون مشارکت هاى مردمى 
سازمان بهزیستى کشور، جمعیت هدف در این سامانه را 
کودکان بى سرپرست، معلوالن جسمى ذهنى و حرکتى 
و زنان سرپرســت خانوار اعالم کرد و گفت: در سامانه 
صداى خوش نیکوکارى با توجه به موضوع اشتغال، بین 

کارآفرین و مددجو ارتباط دو سویه برقرارمى شود.

جذب اعتبار 30 میلیاردى  براى 
فاضالب نجف آباد

نماینده مردم نجف آباد در مجلس  شــوراى اسالمى 
گفت: طى چند ســال اخیــر و در قالب طــرح جدید 
مشارکت مســتقیم مردم در اجراى شبکه جمع آورى 
فاضالب شــهر نجف آباد، امکان جذب نزدیک به 30 
میلیارد تومان منابع نقدى و اوراق قرضه فراهم شده و 
همزمان میزان مشــارکت مردم هم به چیزى در حدود 
هفت میلیارد تومان رسیده اســت.ابوالفضل ابوترابى 
از عملیاتى شــدن نزدیک به 385 کیلومتر از شــبکه 
فاضالب نجف آبــاد خبر داد و بیان داشــت: در همین 
قالب که طى آن دولت 60درصد هزینــه و مردم بقیه 
آن را تأمین مى کنند، براى کهریزسنگ نیز 2/5 میلیارد 
تومان لوله خریدارى شده و در صورت تصویب شوراى 
شهر گلدشــت نیز، مشــابه این کار در آنجا هم تکرار 

خواهد شد.

فقط 2 درصد تولیدکنندگان 
اصفهانى صادرکننده هستند

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان گفت: 
امروز در استان اصفهان صاحب سرمایه عظیم اقتصادى 
هستیم و واحدهاى صنعتى این سرمایه عظیم را تشکیل 
داده اند.مسعود گلشیرازى، ادامه داد: از مجموع واحدهاى 
صنعتى استان اصفهان فقط 2 درصد مشغول به صادرات 
هستند و 98 درصد دیگر اقدام به صادرات محصوالت 
خود نمى کنند. به نظر مى رسد مرکز رشد صادرات استان 
باید ایجاد شود تا جوانان در این عرصه تحصیل کنند و در 

ایجاد کسب و کار و در نهایت رونق اقتصاد دخیل شوند.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
یک میلیون و 110 هزار کارگر بیمه شده در استان اصفهان 
وجود دارد که نشان دهنده این است که باالترین جمعیت 

کارگرى کشور در استان اصفهان وجود دارد.
محســن نیرومند اضافه کرد: با توجه به اینکه 65 درصد 
جمعیت استان را کارگران تشکیل مى دهند، نشان دهنده 
این اســت که باالترین جمعیت کارگرى کشور در استان 

اصفهان وجود دارد.
وى با اشاره به اینکه استان اصفهان قطب صنعت و صنایع 
مادر کشور است، تصریح کرد: بیشترین رکود در کشور بر 
صنایع مادر و صنعت استان اصفهان سایه افکنده، اما در سال 

جارى تا حدودى از رکود حاکم بر صنایع کاسته شده است.
نیرومند با بیان اینکه با توجه به رکود حاکم بر صنایع نرخ 
بیکارى در اســتان اصفهان 2/5 درصد است، عنوان کرد: 
شهرســتان خوانســار با نرخ بیکارى 16/2 درصد از سایر 

شهرستان هاى استان بیشترین نرخ بیکارى را دارد.  
وى با اشاره به اینکه نرخ بیکارى شامل افراد تحصیلکرده 
مى شود به طورى که در مجموع 35 درصد در آقایان و 50 
درصد در خانم هاست، اذعان داشت: باید روحیه کارآفرینى 
و حرفه آموزى در بین دانشجویان نهادینه شود، گرچه درس 
خواندن فرهنگ اشتغال است اما تضمین کننده اشتغال آینده 

دانشجویان حرفه آموزى است.

با مشارکت 98 کتابفروشى، اجراى طرح تابستانه کتاب 
در کتابفروشى هاى اســتان اصفهان همزمان با سراسر 

کشور آغاز شد.
معاون فرهنگى- هنــرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان گفت: در این رویداد فرهنگى، 
25 درصد تخفیف براى کتاب هاى عمومى و 30درصد 
تخفیف براى کتاب هاى کــودکان و نوجوانان در نظر 

گرفته شده است.
پرویز طاهرى اظهار داشــت: در طرح تابستانه کتاب، 
اصفهانى ها با  98کتابفروشــى بیشــترین مشارکت را 
پس از تهران داشته اســت. وى رونق بخشیدن به بازار 

کتاب و ترویج کتابخوانــى را از ویژگى هاى اجراى این 
طرح برشمرد و افزود: ســقف خرید کتاب براى دریافت 
این تخفیف بــراى هر نفر صد هزار تومــان و براى هر 

کتابفروشى دو میلیون تومان است.
معــاون فرهنگى هنــرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان، اجراى این طرح را تا نیمه شهریور در 
کتابفروشى هاى عضو عنوان کرد و گفت:استان اصفهان 
در دوره  قبل هم رتبه دوم طرح تابستانه کتاب را در فروش 
کتاب  از نظر تعداد و مبلغ کسب کرد.وى افزود: تهران با 
151  کتابفروشى رتبه نخست و قم با 94 کتابفروشى رتبه 

سوم بیشترین مشارکت را در طرح تابستانه کتاب دارند.

وجود یک میلیون و 110 هزار 
کارگر بیمه شده در استان

آغاز اجراى 
طرح تابستانه کتاب 

منتخبان شوراى شــهر اصفهان، هشت گزینه 
نهایى براى تصدى شهردارى این شهر را انتخاب 
کردند. فتــح ا... معین، رئیس موقــت منتخبان 
پنجمین دوره شوراى شــهر اصفهــان با اعالم 
این خبر گفت: منتخبان پنجمین دوره شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان سوابق کارى و تحصیلى 
15 نفر از گزینه هاى منتخــب مرحله قبل براى 
تصدى شهردارى اصفهان را به طور کامل مورد 
بررسى قرار دادند و فرد پیشنهاددهنده توضیحات 

کاملى درباره سوابق کارى هر کاندیدا ارائه کرد.
وى افزود: پس از ارائــه توضیحات با رأى گیرى 
انجام شده و بررسى مکاتبات و اعالم داوطلبان 
که در چند مورد از ادامه کار انصراف داده بودند، 
تعداد هشت نفر براى ادامه فرآیند انتخاب شهردار 
اصفهان تعیین شــدند که عبارتنــد از: مهدى 
ابطحى، مهدى جمالى نژاد، على جوادى، محمود 
حسینى، رضا عقدایى، مهدى فاتحى، حجت ا... 

میرزایى و قدرت ا... نوروزى.
وى تصریح کرد: در ادامه توافق شــد از هشت 
نفر منتخب برنامه مکتوب براى اداره چهارساله 
شهر اصفهان اخذ شده و براى هریک از آنها، به 
مدت یک ساعت فرصت پیش بینى شود تا درباره 
ویژگى هاى برنامه خود در جلسه منتخبان شوراى 

پنجم توضیحات الزم را ارائه کنند.
معین درباره انتخاب هشت نفر به جاى هفت نفر 
که در مرحله قبل اعالم شده بود، گفت: تصمیم 
بر این شد که براى تصمیم گیرى به صورت زوجى 
عمل کنیم تا در نهایت به دو گزینه نهایى برسیم؛ 
در نتیجه تصمیم به انتخاب هشــت نفر به جاى 

هفت نفر گرفتیم.

رئیس پلیس امنیت عمومى اســتان اصفهان از پلمب 
66 واحد صنفى توزیع پوشاك نامتعارف در اجراى طرح 
بازدید و کنترل واحدهاى صنفى پوشاك، تریکو و خرازى 

 در شهر اصفهان خبر داد.
سرهنگ اکبر عاصمى اظهار داشت: در راستاى ارتقاى 
امنیت اجتماعى، طرح بازدید و کنترل واحدهاى صنفى 
پوشاك، تریکو و خرازى در شهر اصفهان توسط مأموران 
اداره نظارت بر اماکن عمومى اجرا شــد. در همین راستا 
مأموران نظارت بر اماکن عمومى پلیس در این طرح ده 

روزه از چهارهزار و 122 واحد صنفى بازدید کردند.
وى گفت: در این طرح  66 واحد صنفى متخلف پلمب و 
براى 233 واحد دیگر اخطاریه پلمب صادر شد؛ همچنین 
در طرح بازدید از واحدهاى صنفى از 267 متصدى این 

گونه واحدها نیز تعهد کتبى گرفته شد.
سرهنگ عاصمى با اشاره به نظارت هاى مستمر پلیس 
از واحدهاى صنفى بیان کــرد: واحدهایى که اخطاریه 
 پلمب دریافت کردند در صورتى که هرچه زودتر نسبت 
به رفع تخلف خود اقدام نکنند، با برخورد قانونى پلیس 

مواجه خواهند شد. 

برخالف وعده مسئوالن امور دام قیمت گوشت حتى بعد 
از فصل بهار نیز کاهش پیدا نکرد، این در حالى است که 
نابسمانى در بازار گوشــت طى ماه هاى اخیر سبب شده 
تا اقشــار کم درآمد قدرت خرید این کاالى خوراکى را 

نداشته باشند.
برخى کارشناسان معتقدند افزایش قیمت گوشت از تولید 
تا فروش دالیل فراوانى دارد از جمله فعالیت دالالن در 
حوزه دام و همچنین عدم نظارت مناسب. براى پیگیرى 
وضعیت بازار دام، موســى رهنمایى، رئیــس اتحادیه 
دامداران استان اصفهان گفتگویى با تسنیم انجام داده 

که در ادامه مى خوانید:
 صحبت هاى فعاالن حــوزه دام و 
گوشت و همچنین شرایط بازار نشان 
مى دهد که نرخ گوشــت از تولید تا 
فروش با افزایش چندبرابرى روبه 
رو اســت، این افزایش به چه دلیل 

رخ مى دهد؟
 ابتدا عنوان کنم که ما معتقد هستیم افزایش چند برابرى 
در این حوزه دیده نمى شود. ســال قبل گوشت گوساله 
را کیلویى 10/5 تــا 11 هزار تومــان فروخته و اکنون 
12 هزار تومان به فروش مى رســانیم، بنابراین قیمت 
این نوع گوشــت درحدود هزار تا هــزار و 500 تومان 
گران تر شده اســت، پس افزایش چند برابرى را شاهد 
نیستیم بلکه درصدى افزایش پیدا کرده است. از سوى 
دیگر، کشتار، پاالیش، بســته بندى و... نیز دربردارنده 
هزینه هایى است، در این بین ممکن است برخى مواقع 
اجحاف هایى نیز صورت بگیرد که دستگاه هاى متولى 
باید در این زمینه کنتــرل و نظارت صورت دهند، در هر 
صورت نمى توان گفت که قیمت ها رشــد چند برابرى

 داشته است.
همین میزان افزایش چند درصدى 
که از آن صحبت مى کنید فقط ریشه 

داخلى دارد؟
در این زمینه به مواردى مى توان اشاره کرد، نخست اینکه 
نرخ جهانى افزایش پیدا کرده و دیگر اینکه هزینه تولید نیز 
باالست؛ زمانى که نرخ علوفه افزایش پیدا کند نرخ تمام 

شده محصول باال مى رود و این موضوع طبیعى است.
در این میان تکلیف اقشار کم درآمد 
براى خرید گوشت چیست؟ چه راهى 
براى توزیع متناســب این محصول 

وجود دارد؟
در جلســه اخیرى که در اســتاندارى اصفهان داشتیم 
ایــن موضوعــات مورد بررســى قــرار گرفــت و در 

این راســتا وارد کردن گوشــت از ارمنســتان مدنظر 
اســت و معتقدیم که نبایــد در پى برخــورد حاکمیتى 
باشــیم، چون در ایــن چند ســال نتیجه اى کســب 
نکرده ایم. بایــد بدانیم که ذائقه مردم متفاوت اســت، 
مردم تنوع طلب هســتند و نمى توان جامعه را متهم به 
ناتوانى در خرید کرد. برخى از شــهروندان همانند خرید 
دیگر محصوالت گرانقیمت، رغبت دارند که گوشــت 
را با قیمــت 50، 60 و 70 هزار تومــان بخرند، بنابراین 
راهکار این اســت که محصوالت مختلف براى مردم 

فراهم شود.
 بســیارى معتقدند نابســمانى در 
بازار گوشت ناشى از حضور دالالن 
است، این موضوع در حوزه دام قابل 

مشاهده است؟
البته بایــد گفت بــدون دالل هم نمى شــود کار کرد، 
فقــط باید نظــارت صــورت گیــرد تــا در جایى که 
منفعــت طلبــى، رفتارهاى بــدون حســاب و کتاب 
و اجحــاف وجــود دارد حضور دالالن مشــکل ســاز 

نشود.
در حال حاضر آیا بحث پایه نرخ خرید 
دام تثبیت شده اســت؟ اصوالً نرخ 
پایه براســاس چه مواردى تعیین 

مى شود.
هم اکنون نرخ دولتى نداریم و قیمت آزاد اســت، البته 
شرکت پشتیبانى امور دام با یک نرخ محصول را توزیع 

مى کند که بنده اطالع ندارم.
 یعنــى دام از طریق یــک مرجع 
رسمى قانونگذارى شده خریدارى 

نمى شود؟
از طریق شرکت پشتیبانى امور دام خرید صورت مى گیرد 
اما باید گفت که الزامى بــراى خرید وجود ندارد. ما یک 
قیمت معقول داریم که باید براى تولیدکننده به ســمت 
این قیمت برویم، یعنى قیمت تمام شــده به اضافه سود 

متعارف. 

رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان:

شهروندان به خرید گوشت گران رغبت دارند

نایب رئیس اتحادیه  فروشندگان گوشت قرمز اصفهان با 
اشاره به مشکالتى که در زمینه عرضه گوشت قرمز وجود 
دارد، گفت: کمبود گوشت قرمز در بازار یکى از مشکالت 

اصلى به حساب مى آید.
عبدالرضا آقاجانى کردآبادى در خصوص افزایش قیمت 
گوشت قرمز، اظهار داشت: در حال حاضر گوشت قرمز 
گوسفندى بدون استخوان در بازار هرکیلو 48 هزار تومان 

به فروش مى رسد.
وى علت افزایش قیمت گوشت قرمز را کمبود زمینه دام 
دانست و افزود: وقتى عرضه کم باشد تقاضا باال مى رود، 
در این راستا زمانى که قصاب از دامدارى گوشت با قیمت 

باالتر مى خرد قیمت فروش را هم افزایش مى دهد.

وى ادامه داد: در حال حاضر از ارمنســتان گوشــت وارد 
مى شود، اما این گوشــت به صورت مداوم وارد نمى شود 
از این رو مى توان گفت این گوشــت وارد شده تأثیرى بر 
روى کمبود در بازار نداشته است. آقاجانى کردآبادى بیان 
کرد: مسلماً اگر اجازه داده شود از استان هاى دیگر همچون 
سیستان و بلوچستان دام سنگین و یا از کردستان و تبریز 

دام سبک وارد  شود اوضاع بهتر مى شود.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
خاطرنشان کرد: براساس شــنیده هاى ما، گوشت قرمز 
خریدارى و از طریق کردســتان به عراق و کشــورهاى 
همجوار فروخته مى شود که این موضوع بر روى قیمت 

گوشت و کمبود آن تأثیر گذاشته است.

کمبود گوشت قرمز در بازار اصفهان

ساسان اکبرزاده

«اولین پارك کســب و کارهاى نوین در کشــور، اول 
شهریورماه ســال جارى در اصفهان راه اندازى خواهد 
شــد و همزمان با آن، نمایشــگاه دائمى استارتاپ ها و 

اپلیکیشن هاى کسب و کار برگزار خواهد شد.»
مدیر خدمات ویژه شــهروندى 193 (خوش) در جمع 
خبرنگاران در کلینیک خودرو رضوانى با بیان این مطلب، 
گفت: نگاه پارك کسب و کارهاى نوین، ایجاد هم افزایى 
و کمک به کسب و کار با استفاده از ابزار روز بوده و پل 

ارتباطى بین مردم و اصناف در صنوف مختلف است. 
رســول رضوانى اظهار داشــت: پارك کســب و کار 
خدمات ویژه شــهروندى (خوش) با شماره سه رقمى 
193 با وجود اپلیکیشن و ســایت خوش، پل ارتباطى 
بیــن خدمت گیرنــدگان و خدمت دهندگان اســت و 
خدمات گیرندگان به نحوه فعالیت خدمت دهندگان در 
زمینه اى که خواستار آن هستند امتیاز یا نمره مى دهند 

و بر این اساس، ارزیابى فعالیت ها، صورت مى پذیرد.
وى افزود: ما انقالبى در نوع ارتباط گیرى مى بینیم که 
مى تواند ساماندهى شود و صاحبان ایده در این حیطه، 

مى توانند بهترین ها را بیابند.
مدیر خدمات ویژه شهروندى 193 (خوش) و نمایشگاه 
دائمى اســتارتاپ ها و اپلیکیشــن هاى کسب و کار در 
منطقه 5 کشور و مدیر هلدینگ رضوانى گفت: خدمات 
ویژه شــهروندى 193 (خوش)، ارائه دهنده کار خوب و 
قیمت مناسب براى هر خدمتى اســت و در این میان، 
مردم بازرســان خوبى براى ارائه دهندگان خدمات به 

شمار مى روند.

رضوانى از شــهروندان خواســت پــس از راه اندازى 
پــارك کســب و کارهــاى نویــن در اصفهــان، با 
193 تمــاس بگیرنــد و از خدمــات مختلف توســط 
مراکز معتبــر و برابر بــا تعرفه هاى مصوب اســتفاده

 کنند. 
وى در ادامه خاطرنشــان کرد: خرید مایحتاج روزانه از 
تمامى مراکز معتبر، خدمات ســاختمانى، تأسیساتى، 
نظافتى، خدمات ادارى نیابتى (بانکى، دفاتر پیشخوان، 
بیمه، خدمات ارتباطــى) خدمات پزشــکى همچون 
ویزیت پزشــک در منازل، اعزام پرســتار، وصل سرم 
و تزریقات، خدمات ورزشــى اوقات فراغت و تورهاى 
گردشگرى، خدمات آموزشى و خدمات تعمیراتى، تعمیر

 لوازم خانگى، کامپیوتر و موبایــل و... از جمله خدماتى 
است که شهروندان مى توانند ضمن تماس با 193 از آنها 

بهره مند شوند.
مدیر خدمات ویژه شــهروندى 193 (خوش) گفت: در 
یک کالم، خدمات ویژه شهروندى، خدمتى نوین براى 

تمام ایرانیان است. 
■■■

مشاور وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات و مدیرعامل 
شــرکت همگامان و خوش ایران هم گفت: مجموعه 
خدمات ویژه شــهروندى 193 (خوش)، یکپارچه ساز 
خدمت در کشور بوده و رویکرد آن ارائه خدمات استاندارد 

است.
ابوالفضل محمدى قدیم اظهار داشــت: خدمات ویژه 
شــهروندى 193 (خوش)، زنجیره کامل ارائه خدمات 
است و دسترسى آســان در کوتاهترین زمان ممکن را 
براى همگان فراهم مى ســازد و تضمین کننده کیفیت 

خدمات است.
وى با بیان اینکه رفتار ارائه دهندگان خدمات براساس 
رضایتمندى مردم در ارائــه کار مطلوب، ثبت و ارزیابى 
مى شود، افزود: ما این ارزیابى ها را مورد توجه قرار داده 
و در ارائه خدمات دخالت مى دهیــم و اگر کار با کیفیت 
و مطلوب براى شــهروندان صورت پذیرفته باشــد از 
ارائه کننده خدمات حمایت مى کنیم و در غیر این صورت، 
ارائه دهنده خدمت را از چرخه کارى خارج مى سازیم و 
بدینسان سعى داریم فرهنگ ارائه خدمات در کشور را 

بهبود بخشیم.
محمدى قدیم اذعان داشــت: با ارائه خدمات از سوى 
خدمات ویژه شــهروندى 193، دیگر مناقشــه اى بین 
ارائه دهنده خدمات و گیرندگان خدمات بابت نوع خدمت 
و قیمت آن پیش نخواهــد آمد و مردم در حقیقت بهاى 
انجام کار ســالم و مطمئن را پرداخت مى کنند. این در 
حالى اســت که خدمات ویژه شهروندى 193 بیشتر در 
کالنشهرها موفق خواهد بود و حتى ما براى شهرهاى 
کوچک هم مى توانیم خدمات نیابتى را اجرایى ســازیم 
تا از تردد افراد ســاکن در شــهرهاى کوچک و حتى 
روستاها به کالنشهرها جلوگیرى شــود و هزینه هاى 
آن کاهش یابــد و مهاجرت هاى بى مورد به شــهرها

 نداشته باشیم.
وى خاطرنشان کرد: ساکنین شهرهاى کوچک و حتى 
روستاها مى توانند ضمن تماس با 193 از ما براى ارائه 

خدمات کمک بگیرند.
محمدى قدیم ادامه داد: انجام کار صحیح، باید داراى 
چارچوب و اصول باشد و ما باید به سوى استانداردسازى 

خدمات گام برداریم.

مشاور وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات اظهار داشت: 
گستره خدمات ویژه شهروندى 193 کشورى است و ما 
حتى نیم نگاهى هم به گردشگران داریم و پیشنهاد هم 
داریم گردشــگران خارجى در بدو ورود به کشور، از ما 
کارت مخصوص دریافت کنن د و خدمات مورد نیاز را به 

زبان خود از ما دریافت کنند. 
محمدى قدیم معتقد است که در این نوع سرویس هاى 
نوین و جدید، کرامت انســانى و کرامت شــهروندى 
همواره مدنظر قــرار دارد و نوع خدمات شــامل همه 
خدماتى اســت کــه در محل بــراى مشــترى انجام

 مى شود.
وى با بیان اینکه تماس با 193 براى همه رایگان است، 
گفت: ما مى توانیم ویژه نامه ها، نشریه ها و مجالت را هم 
در صورت درخواست رسانه ها، از این طریق و به صورت 

تهاترى، توزیع کنیم.
■■■

مدیر ناوگان پســت و حمل و نقل 193 نیز گفت: مردم 
هیچ هزینه اضافى براى خرید خدمت از طریق خدمات 

ویژه شهروندى 193 نمى پردازند. 
مهدى ســهل آبادى افــزود: امیــد اســت در آینده 
شــاهد فعالیت گســترده خدمــات ویژه شــهروندى 
193 در اســتان اصفهــان بــا رضایتمنــدى مــردم

 باشیم.
شــایان ذکــر اســت، خبرنــگاران از بخش هــاى 
مختلف کلینیــک خــودرو رضوانى، جــام دیجیتال 
اولیــن اپراتــور گیــم ایــران و... بازدیــد کردنــد و 
بــا توضیحات مســئوالن، در جریان رونــد فعالیت ها

 قرار گرفتند.

مسیر «کسب و کارهاى نوین»از نصف جهان هم مى گذرد

«193» به اصفهانى ها خدمات ویژه مى دهد

8  گزینه نهایى 
منتخبان شوراى شهر 

براى کلیددارى 
اصفهان

پلمب 66 واحد توزیع 
پوشاك نامتعارف

 قیمت گوشت در حال حاضر کاهش نمى یابد



استاناستان 05053006 سال چهاردهمسه شنبه 17 مرداد  ماه   1396

تبدیل طرح هادى3 روستاى 
تیران به گردشگرى 

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان تیران و 
کرون از تبدیل طرح هادى سه روستاى این منطقه به 

روستاى گردشگرى خبرداد.
موسى شریفى افزود: روســتاهاى کردعلیا، احمدرضا 
و جاجا به دلیل ظرفیت هاى تاریخى و گردشگرى به 

عنوان روستاى گردشگرى معرفى شدند.
وى بیان کرد: طرح هادى این ســه روستا در گذشته 
همانند سایر روســتاهاى شهرستان تهیه شده بود اما 
با توجه به ظرفیت هاى گردشگرى آنها و تصویب در 
کمیسیون گردشــگرى و بازنگرى طرح هادى، طرح 

هادى این روستاها تغییر یافت.
مدیر بنیاد مســکن انقالب اسالمى شهرستان تیران 
و کرون افزود: روستاهاى یاد شده به سبب دارا بودن 
مواهب طبیعى، جارى بودن چشــمه ســار، پوشش 
گیاهى، وجود گونه هاى جانورى و نیز هواى مطلوب 
کوهســتانى در کنار شــمارى آثار تاریخــى داراى

 جنبه هاى گردشگرى طبیعى است.

آبرسانى سیار به
 300روستاى استان 

ساالنه  درحدود چهارمیلیارد و 500 میلیون ریال هزینه 
آبرسانى سیار به روستاهاى استان اصفهان مى شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان با بیان این مطلب و با اشاره به آبرسانى روزانه 
هزار متر مکعــب آب به  بیش از 330 روســتا  گفت: 
200روستا به ویژه روستاهاى شرق استان در معرض 

تنش آبى قرار دارند. 
محمدحســین قرائتــى اظهــار داشــت: بــر اثر 
خشکسالى هاى پى در پى بیش از 391 لیتر آب بر ثانیه 
از منابع تأمین آب و قنات ها و چشمه ها از بین رفته که 
با نصب به شبکه پایدار آب 189لیتر بر ثانیه وارد چرخه 

مصرف شده است. 
وى گفت: آب تأمین شــده براى روســتاییان سالم و 
بهداشــتى اســت و تحت نظارت کامل کارشناسان 

آزمایشگاه آب تأمین مى شود. 
مدیرعامل آب و فاضالب روســتایى استان اصفهان 
افزود: 600تانکر ثابت در روســتاهاى تنشــزاى آبى 
مستقر است و روزانه 85تانکر ســیار کار آبرسانى به 

روستاها را انجام مى دهند.

کسب 86 رتبه 
توسط دانش آموزان اصفهانى

محمداســماعیل زاده، مدیر اداره فرهنگى و هنرى 
اردوها و فضاهاى پرورشى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: دانش آموزان راهیافته از استان 
اصفهان به سى و پنجمین دوره مسابقات فرهنگى و 
هنرى، درخشش بى نظیرى را با کسب رتبه هاى برتر 
داشته و کسب 86 رتبه اول تا ســوم برگزیده، استان 

اصفهان را در صدر این دوره از مسابقات قرار داد.

آغاز فروش کتب درسى
 در استان اصفهان

ســامانه فروش کتب درسى اســتان اصفهان تا 30 
مرداد فعال شد. معاون توســعه مدیریت و پشتیبانى 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان با 
اشاره به فعال شــدن ســامانه فروش کتب درسى 
در اســتان اصفهان گفت: دانش آمــوزان پایه هاى 
دوم تا ششم ابتدایى، پیش دانشــگاهى و پایه دهم 
و یازدهم شــاخه فنى و حرفه اى مــى توانند براى 
ثبت نام به ســامانه فــروش کتب درســى مراجعه

 کنند.
محمد میرپور با بیان اینکه 95 درصد از دانش آموزان 
ثبت سفارش انجام داده اند، افزود:5 درصد باقیمانده 
در مقطع ابتدایى و پیش دانشگاهى هستند که تاکنون 
ســه میلیون و 600 هزار جلد کتاب با 41 عنوان در 
سامانه ثبت نام شده اســت.وى گفت : دانش آموزان 
مى  توانند تــا 30 مــرداد بــا مراجعه به ســامانه
 irtextbook.com نســبت به ثبت ســفارش

 کتاب هاى درسى اقدام کنند.
وى گفت : دانش آموزان پایه اول ابتدایى و شاخه دهم 

تا 17 مهر براى ثبت نام مهلت دارند.

خبر

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان از صدور یک میلیون و 
467 هزار و 133 فقره کارت هوشمند ملى در استان از سال 

93 تا پایان تیر امسال خبر داد.
حســین غفرانى کجانى افزود: از این تعداد یک میلیون و 
267 هزار و 852 فقره کارت به متقاضیان تحویل و فعال 

شده است.
وى اظهارداشت: بر اســاس تفاهمنامه منعقده بین ثبت 
احوال با پست و دفاتر پیشخوان، تمام عملیات و فرآیندهاى 

کارت هوشمند ملى در این دفاتر انجام مى شود.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان یادآور شد: مدت زمان 
صدور کارت هوشمند ملى، پیش تر چهار ماه بود که در حال 

حاضر با اضافه شدن خطوط صدور کارت هوشمند ملى این 
زمان به 15 تا 30 روز کاهش یافته است.

غفرانى بــا بیان اینکه مهلــت اعتبار کارت شناســایى 
ملى(نمونه قدیم) تا پایان امسال به پایان مى رسد، گفت: 
تمام کارت هاى شناسایى ملى صادره بین سال هاى 80 تا 

89 در آغاز سال 97 از درجه اعتبار ساقط مى شود.
وى خطاب به مراجعانى که براى دریافت کارت هوشمند 
ملى،به دفاتر پســتى، پیشــخوان و یا ادارات ثبت احوال 
مراجعــه نکرده اند، گفــت: در صــورت مراجعه نکردن 
براى تحویل کارت هوشــمند ملى، در بــاره ابطال آن 

تصمیم گیرى مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه تاکنون طرح ایمن سازى محالت در 12 محله 
اجرایى شده است، گفت: براى دو محله دیگر نیز این طرح 

ابالغ شده است.
علیرضا صلواتى بابیان اینکه در شــهر اصفهان در حال 
حاضر سیاست ایمن سازى محالت شهر در حال اجرایى 
شدن است، اظهار داشت: این طرح براى نخستین بار در 

کشور اجرا مى شود.
وى با اشاره به اینکه ایمن سازى محالت شهر اصفهان 
از نیمه دوم سال گذشته در دستور کار شهردارى اصفهان 
قرار گرفت، افزود: آسان سازى عبور و مرور در محالت 

در نخستین گام در قالب فعالیت هاى اجرایى قرار گرفت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه براى تحقق طرح ایمن سازى محالت با توجه به 
کتاب آمار نامه شهردارى اصفهان 15 محله به صورت 
پایلوت مورد توجه قرار گرفت، تصریح کرد: در این طرح 
نقاط حادثه خیز و نقاط کور محالت شناسایى و اقدامات 

ایمن سازى آغاز شد.
صلواتى با بیان اینکه حداکثر سرعت مجاز درون محالت 
30 کیلومتر تعریف شده است، ابراز داشت: همچنین با 
استفاده از گل میخ، شبرنگ و جداکننده هاى پالستیکى 

نقاط حساس را ایمن سازى کردیم.

اجرایى شدن طرح محالت ایمن 
در 12 منطقه شهر

1/5 میلیون کارت هوشمندملى 
در اصفهان صادر شد

وارد پیاده رو مى شــوى و آرام آرام از کنار مغازه ها عبور
مى کنى، یکى یکى مى شــمارى و متوجه تعدد برخى 
شغل ها و نبود برخى دیگر مى شــوى که نشان از رونق 
یا عدم رونق یک شــغل در جامعه دارد؛ چشمانت بیشتر 
از همه به ویترین رنگارنگ مغازه هاى قلیان فروشــى 

دوخته مى شود.
مقابل یکى از این مغازه ها مى ایســتى و آرام به ویترین 
نظاره مى کنى؛ انواع قلیان ها با انواع شیشه هاى سنتى، 
ساده و الکچرى، آن طرف تر دریایى از انواع نى هاى قلیان 
و سرى هاى شکل دار و ساده با نظم چیده شده و این طرف 
ویترینى متحرك که انواع پیپ ها را با قیمت هاى متفاوت 
در معرض دید رهگذران قرار داده است؛ اما در میان این 
ویترین آنچه بیشتر از همه خودنمایى مى کند، سیگارهاى 
شارژى و قلیان هاى جیبى است که تازه ترین محصوالت 

بازار دخانیات کشور محسوب مى شود.
وارد مغازه مى شوى و سمت راست انبوهى از تنباکوهاى 
میوه اى را مى بینى، از نعناع و دوسیب که به گفته فروشنده 
پرفروش ترین ها هستند و در انواع اندازه هاى بسته بندى 
موجود است، تا تنباکو با اسانس آدامس و گل هاى بهارى 

و برخى میوه ها که حتى نامشان نیز ناآشناست.
با خود به گذشته فکر مى کنى و مجالس فامیلى که تنها 
بزرگان فامیل در باالى مجلس نشسته و قلیان هاى آماده 
شده از تنباکوهاى کشت شده اطراف اصفهان توسط زنان 
خانواده برایشان آورده مى شود و کوچک ترها فقط حق 
دارند بنشــینند و به قل قل قلیان پدربزرگ گوش دهند؛ 
دوباره خود را در مغازه مى بینى و سرت از این همه تنوع 

دخانیات و سهل الوصول بودن آنها درد مى گیرد.
از فروشنده در مورد این قلیان هاى جدید سئوال مى کنى و 
او اینگونه پاسخ مى دهد: «این قلیان هاى داخل ویترین، 
یکبار مصرف بوده و پس از مصرف باید آنها را دور انداخت 

که قیمت آنها متفاوت است.»
وى با بیان اینکــه اینها تازه به بازار آمــده و معموًال هم 

ساخت کشــور چین اســت، تصریح کرد: «قلیان هاى 
جیبى یک بار مصرف در اندازه هاى مختلف و طعم هاى 
مختلفى موجود است که ما اینجا تنها نمونه 800 پکى از 

آن را مى فروشیم، قیمتش 16 هزار تومان است.»
این فروشنده ادامه داد: «البته تنها نمونه یک بار مصرفش 
نیست، نمونه هاى شــارژى آن هم موجود است که یا با 
فندك ماشین، یا با USPلپ تاپ و یا با شارژهاى گوشى 

شارژ مى شود.»
وى افزود: «قلیان هاى جیبى شــارژى این منطقه گیر 

نمى آید؛ گران اســت و بــراى تهیه آنها باید به ســراغ 
قلیان فروشى هاى باالى شهر بروید؛ اینجا کسى براى 

یک قلیان جیبى صد هزار تومان پول نمى دهد.»
محمدرضا مسجدى، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات با اشاره به اینکه قلیان هاى جیبى در ضرر رساندن 
کمتر از قلیان هاى معمولى نیستند، اظهارداشت: «موضوع 
نگران کننده در ارتباط با قلیان هاى جیبى، ترکیب شدن 
مواد با فلزات سنگین اســت که بر اثر مصرف، مى تواند 
برخى از بیمارى ها مانند انواع سرطان و مشکالت قلبى و 

یا تنفسى را ایجاد کند.»
وى تصریح کرد: «گاه و بیگاه فرآورده و یا وسیله دخانى 
جدیدى وارد بازار مى شود که تحت عنوان سهولت حمل و 
مصرف، مردم را به سمت مصرف بیشتر قلیان مى کشانند 
که این کار مضرات فراوانى به خصوص براى ســالمت 

جوانان ایجاد مى کند.»
وى افزود: «بیشتر این قلیان ها داراى باترى هاى لیتیومى 
یکبار مصرف و یا شارژى هستند که ترکیب فلزات سنگین 
با دود سرد اسانس زده شــده، بسیار براى سالمتى مضر 

بوده و روند ابتال به بیمارى هاى مزمن مانند سرطان ریه 
را افزایش مى دهد.»

بررسى ها از سطح شهر اصفهان نشان مى دهد که عمده 
قلیان فروشى ها و فورشــگاه هاى مواد دخانى در سطح 
شــهر اصفهان این نوع از قلیان ها را عرضه مى کنند و 
پابه پاى تبلیغات اینترنتى آن را در سطح شهر گسترش 
مى دهند که بنابر بررسى ها هیچکدام از این لوازم برچسب 
شرکت دخانیات ایران را ندارند و کاالى قاچاق محسوب 

مى شوند.

«قلیان جیبى» جدیدترین محصول بازار ُدخانى کشور

دود سرد اسانس دار در جیب جوانان اصفهانى

عملیات جمع آورى ســنگ فرش قدیمى وآســفالت 
فرســوده خیابان شــهید منتظرى حدفاصل مســجد 
سجادیه تا مدرسه سلطان على بن امام محمد باقر (ع) 

نیاسرآغاز شد.
شهردار نیاســر گفت: عملیات جمع آورى سنگ فرش 
قدیمى،آسفالت فرسوده وســپس زیرسازى، آسفالت 
و جدولگذارى خیابان شــهید منتظرى نیاســر شامل 
زیرسازى، آســفالت جدید و جدولگذارى، رنگ آمیزى 
جداول و خط کشى خیابان به طول 300 متر با  اعتبارى 
بالغ بر یــک میلیارد و 200 میلیون ریــال هزینه پیش 
بینى شده اســت. ســبحان نظرى افزود: پروژه بلوار 
شــهدا یکى از مســیر هاى مهم ترافیکى نیاسر  است 
که ســهم قابل توجهى در انتقال ترافیکى شهروندان 

ایفا مى کند.
وى بیان کرد: با توجه به در پیــش رو بودن ایام محرم 
الحرام  و ترافیک حاصل از افزایش تردد شــهرى، این 
خیابان که در فاز اول عملیات جمع آورى سنگ فرش 
وآسفالت فرسوده و زیرســازى آن در نظر گرفته شده، 
با اجراى عملیــات زیرسازى،آســفالت، جدولگذارى، 
رنگ آمیــزى جداول و خط کشــى خیابان بــه اتمام 

 خواهدرسید.
وى ادامه داد: ســه هزارمتر مربع تخریب کلى ســنگ 
فرش پیشــین، دو هزار و 70متر مکعــب خاکبردارى، 
هزار و 860 متر مکعب تهیه و اجراى مصالح زیر ساختی 
و 345 تن آســفالت ریزى  از اقدامات این شهردارى در 

اجراى این خیابان است.                                                                  

نظرى اظهار امیدواري کرد باتعریض وآزادسازى هایى 
که درمحورخیابان امام خمینــى(ره) حدفاصل میدان 
میراث تا حوالى دروازه پایین با همکارى مردم وکسبه 
این خیابان انجام شده وادامه دارد و زیرسازى وآسفالت 
یک طرف خیابان شهید منتظرى و با اجراى فاز دوم این 
خیابان،درآینده اى نزدیک محورخیابان شهیدمنتظرى 
باگذشتن ازسایت ادارى ومتصل شدن به محورخیابان 
امام خمینى(ره)،یکى ازمهمترین محورهاى گردشگرى  
به آبشــار و تاالر خواهد بود و این مهم نقش بســزایى 
درکاهش بارترافیکى شهر در ایام گردشگرى وهمچنین 
تقسیم عادالنه باراقتصادى که گردشگران باخودشان 
براى نیاسربه همراه دارند، به دیگرمناطق شهرخواهد 

داشت. 

جمع آورى سنگ فرش قدیمى وآسفالت خیابان منتظرى نیاسر

 مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
در چهار ماه اول امسال مأموران اورژانس اصفهان در 45 
هزار و 839 مورد مأموریت غیر تصادفى و 21 هزار و 618 

مورد مأموریت تصادفى شرکت کردند.
غفور راستین اظهار داشــت: از ابتداى فروردین تا پایان 
تیرماه امسال، اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان 
در 67 هزار و 461 مأموریت امدادى شــرکت کرد. وى با 
اشــاره به افزایش 26 درصدى مأموریت هاى اورژانس 
در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل افزود: از مجموع

 امدادرسانى هاى حوادث رانندگى در این مدت، 16 هزار 
و 648 مورد در مناطق شهرى و چهار هزار و 970 مورد در 

جاده هاى استان بوده است.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان تصریح 
کرد: در چهار ماه ابتداى امســال، 104 مأموریت احیاى 
موفق داشتیم که نســبت به مدت مشابه سال قبل، 147 
برابر افزایش یافته و نیز 16 مــورد کمک به زایمان مادر 
باردار صورت گرفته که 100 درصد نســبت به سال قبل 

افزایش داشته است.

تاالب گاوخونى یکى از 19 تاالب بین المللى محسوب 
مى شود و گاوخونى خشک منشأ ریزگردهاى سمى است 
و طى تحقیقات اولیه دانشگاهى، 70 تله در نقاط مختلف 
شهر اصفهان نصب شده که مقدار زیادى ریزگرد شامل 
فلزات ســنگینى مانند کادمیم، نیکل و... به دام افتاد و 
میزان سرب نیز بیش از حد تصور بوده است. باال بودن 
آمار بیمارى هایى مانند سرطان و MS در منطقه محدوده 
تاالب گاوخونى، نیازمند تحقیقات جدى تر درباره تأثیر 

ریزگردها بر بیمارى هاى خطرناك است.
اگر این تاالب احیا نشود و به صورت چشمه هاى ریزگرد 
دربیاید، ســونامى نمک و ریزگردهاى سمى در انتظار 
کشــور خواهد بود که مى تواند تا شعاع هزار کیلومترى 
استان هاى اطراف از جمله تهران را تحت تأثیر قرار دهد. 

■■■
رئیــس اداره امــور بیابــان اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان ارتباطى بین پدیده گرد و غبار 
اخیر و کم کارى مســئوالن اصفهان نمى داند و تصریح 
کرد: اگر قرار باشــد پدیده گرد و غبــار از طرف تاالب 
گاوخونى باشد باید باد جنوب اتفاق بیافتد در صورتى که 

در تابستان باد جنوب نمى وزد.
حسینعلى نریمانى با اشاره به رتبه اول استان اصفهان در 
بیابان زدایى بین 18 استان بیابانى کشور گفت: تاکنون 
18 هزار هکتار جنگل دست کاشت به منظور بیابان زدایى 
و مقابله با پدیده گرد و غبار ایجاد شده و باز هم نیاز است 
نقاط مشترك مرزى اصفهان با دیگر استان هاى بیابانى 

تقویت شود.
رئیــس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى اســتان 
اصفهان با اشاره به طبیعى بودن پدیده گرد و غبار اخیر 
مگفت: منشــأ این پدیده سامانه کم فشــارى بود که از 
شمال کشور وارد شــد و به کویر مرکزى رسید و بعد از 

تغییر جهت، به سمت شمال شرقى استان پیش رفت.

گاوخونى، کانون گرد و غبار نیست
حمید ظهرابى، مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان هم در این باره گفت: تــاالب گاوخونى هنوز 
به عنوان کانون گرد و غبار معرفى نمى شود چون هنوز 
مرطوب است و اگر خشک شود خطرات زیادى دارد چون 
رسوبات این تاالب آلوده به فلزات سمى است که اگر در 
آینده گرد و غبار ایجاد کند اصفهان آسیب زیادى مى بیند.

وى تصریح کرد: با همکارى کشاورزان شرق و با استفاده 
از پساب ها به تصفیه خانه شــرق اصفهان و جلوگیرى 
از برداشت هاى غیرمجاز، از خشــک شدن بدنه تاالب 

جلوگیرى شده است.
ظهرابى با اشــاره به تهیــه برنامه درازمــدت و جامع 
احیاى تاالب گاوخونى اظهار داشــت: ایــن برنامه با 
مشــارکت همه ذینفعان خصوصى و دولتى و اســتان 
چهارمحال و بختیارى در دو افق پنج ســاله میان مدت 
و 20 ســاله درازمدت اجرایى مى شــود تا رطوبتش را 
از دســت ندهــد و به کانــون بحــران گــرد و غبار

 تبدیل نشود.

آلودگى شدید هوا در کمین اصفهان
فراموشى  گاوخونى در سایه بى توجهى مسئوالن

 بیشترین مأموریت هاى اورژانس اصفهان، غیر تصادفى است

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان گفت: دولت دوازدهم، کوچک ساختن بدنه دولت را در دستور کار قرار دهد.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهار داشت: حجیم شدن بدنه دولت در چند دهه اخیر سبب افزایش هزینه هاى جارى  شده و مهمترین گام دولت دوازدهم کاهش هزینه هاى جارى 

از آغاز کارى رسمى است.
وى از راه اندازى مرکز رشد صادرات در استان اصفهان در اتاق بازرگانى خبر داد و افزود: استان اصفهان با داشتن هشت هزار واحد صنعتى همواره نقش مؤثرى در تولید کاالهاى 

صنعتى دارد و تنها 30 درصد ظرفیت تولید آنها در کشور قابل فروش است و بقیه بایستى صادر شود.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان  با اشاره به ظرفیت کارگوترمینال فرودگاه اصفهان گفت: پست مى تواند از این کارگو براى حمل بسته هاى پستى 

استفاده کند.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان خبر داد

ایجاد مرکز رشد صادرات در اصفهان

قلیان هاى جیبى یکبار 
مصرف در اندازه هاى 

مختلف و طعم هاى 
مختلفى موجود است و 

قیمتش 16 هزار تومان 
مى باشد و 

قلیان هاى جیبى شارژى 
گران است و براى تهیه 
آنها باید به سراغ قلیان 
فروشى هاى باالى شهر 
بروید؛ چون کسى براى 

یک قلیان جیبى صد 
هزار تومان پول
 نمى دهد
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حصر وراثت
اشرف سلمانى داراى شناسنامه شماره 1069 به شرح دادخواست به کالسۀ 1497/96ح10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
حسینى (دهنوى) بشناســنامه 1982 در تاریخ 96/4/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- صغرى سلمانى دهنوى فرزند ش.ش 
41495، 2- سکینه بیگم سلی مانى دهنوى فرزند ش.ش 971، 3- اشرف سلمانى دهنوى 
فرزند ش.ش 1069 اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14236 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/389
ابالغ رأى

پرونده کالســه: 111/96 به تاریخ 96/4/23 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شوراى 
حل اختالف  جلگه به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 111/96 تحت نظر 
است. شورا از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأى مــى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواســت خواهان مصطفى 
ناظمى هرندى به طرفیت محمد نهنگى به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
61/3238 مورخ 1394/12/15 عهده بانک ملى شعبه زرآباد مورخ 1394/12/25 به انضمام 
کلیه خسارات قانونى و خسارت تأخیر تأدیه و غیره دادرسى، از توجه به کپى مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت، و وجود اصل چک در ید خواهان و عدم حضور خوانده و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب وى و نظریه اعضاى شــوراو سایر قرائن و محتویات پرونده خواسته 
خواهان را محمول بر صحت دانسته و مســتندات به مواد 313 و 314 و 315 قانون تجارت 
و مواد 198، 509، 515، 519، 520، 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت 
شــخص خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
2/600/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تحریر دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه از زمان 
سررسید چک 1394/12/25 لغایت اجراى حکم که توســط واحد اجراى احکام محاسبه و 
وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب شده و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا مى باشد. رضایى- قاضى شوراى 

حل اختالف بخش جلگه/5/578
ابالغ رأى

پرونده کالســه: 110/96 به تاریخ 96/4/23 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شوراى 
حل اختالف جلگه به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 110/96 تحت نظر 
است. شورا از توجه  به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأى مــى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواســت خواهان مصطفى 
ناظمى هرندى به طرفیت تیمور مظفرى به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
491731 مورخ 1394/10/14 عهده بانک ملى شعبه هرند مورخ 1394/10/14 به انضمام 
کلیه خسارات قانونى و خسارت تأخیر تأدیه و غیره دادرسى، از توجه به کپى مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت، و وجود اصل چک در ید خواهان و عدم حضور خوانده و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب ایشان و نظریه اعضاى شوراو سایر قرائن و محتویات پرونده خواسته 
خواهان را محمول بر صحت دانسته و مســتندات به مواد 313 و 314 و 315 قانون تجارت 
و مواد 198، 509، 515، 519، 520، 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت 
شــخص خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
2/100/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تحریر دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه از زمان 
سررسید چک 1394/10/14 لغایت اجراى حکم که توســط واحد اجراى احکام محاسبه و 
وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب شده و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا مى باشد. رضایى- قاضى شوراى 

حل اختالف بخش جلگه/5/579
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 96-166/ش 51 شــماره دادنامــه: 520-96/4/28 مرجع رســیدگى: 
شعبه پنجاه و یکم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد یونانى نشانى: اصفهان 
خوارسگان میدان فجر خ 22 بهمن کوى شــهید صادقیان بن بست یک پالك 50 خوانده: 
سید سیف اله امامى فروشانى نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال وجه چک ضمانت اقســاط صورت جلســه مورخ 95/3/22 به انضمام کلیه خسارات 
دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه و تقاضاى درخواست قرار تأمین خواسته گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى محمد یونانى فرزنــد کرمعلى به طرفیت 
سید سیف اله امامى فروشانى فرزند سید علیرضا به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه چک ضمانت پرداخت اقساط صورت جلســه مورخ 95/3/22 به انضمام مطلق 
خسارات قانونى. با توجه به شرح دادخواســت و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مبنى 
بر اینکه طبق صورت جلســه مورخ 95/3/22 که امضاء خوانده نیــز در ذیل آن وجود دارد 
خوانده بابت بدهى خود به مبلــغ 50/000/000 ریال وجه چک شــماره 075753 مورخ 
94/12/20 عهده بانک کشــاورزى مقرر گردید مبلغ بدهى خود را طى 4 قســط هر کدام 
به مبلغ 12/500/000 ریال در تاریخ هاى 95/5/30- 95/6/30- 95/7/30- 95/8/30 
پرداخت نماید و بابت تضمین پرداخت اقساط تعیین شده اقدام به تحویل یک فقره چک به 
شماره 510787 مورخ 95/5/20 نمود که پس از عدم پرداخت اقساط مقرر شده در صورت 
جلسه ابرازى جهت وصول چک ضمانت پرداخت اقساط به بانک  محال علیه مراجعه نمودم 
که از طریق کارمند بانک متوجه شدم که چک تحویل داده شــده توسط خوانده در تاریخ 
91/5/20 به علت عدم موجودى برگشت شــده و مبلغ آن 5/000/000 ریال بوده است و 
باطل شده اســت و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و 
الیحه اى نیز ارائه ننموده اســت و مصون ماندن مدارك ابــرازى خواهان از اعتراض فلذا 
شــورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دعوى خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و همچنین 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید 95/5/20 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس
 نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام شوراها مى باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید و در خصوص درخواســت قرار تأمین خواســته با توجه به استرداد 
درخواست قرار تأمین خواسته از سوى خواهان در جلســه رسیدگى شورا با استناد به بند ب 
ماده 107 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد درخواســت تأمین خواسته را صادر مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس 
از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهــى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 14563 شعبه 51 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/5/580
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 96-164/ش51 شــماره دادنامه 536- 96/4/28 مرجع رسیدگى: شعبه 
پنجاه و یکم شــوراى حل اختــالف اصفهان خواهــان: محمد یونانى نشــانى: اصفهان 
خوراسگان میدان فجر خ 22 بهمن کوى شــهید صادقیان بن بست محمدى خوانده: سید 
سیف اله امامى نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال بابت 
رسید عادى به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى- خسارت تأخیر تأدیه و درخواست صدور 
قرار تأمین خواسته گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى واخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى محمد 
یونانى فرزند کرمعلى به طرفیت آقاى سید ســیف اله امامى فرزند سید علیرضا به خواسته 
مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال بابت رسید عادى به انضمام مطلق خسارات قانونى. باتوجه 
به رسید عادى مورخ 94/5/11 ارائه شده توســط خواهان که امضاء خوانده نیز در ذیل آن 
وجود دارد و اظهارات خواهان در شرح دادخواســت و جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه خوانده 
طى رسید ابرازى مبلغ خواسته را بدهکار مى باشد ولیکن على رغم مراجعات مکرر تاکنون 
نسبت به بدهى خود اقدامى ننموده است و مصون ماندن مدارك ابرازى خواهان از اعتراض 
فلذا شورا دعوى مطروحه را مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال 
(80/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و همچنین 
خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/10 تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام شوراها مى باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. با توجه به استرداد درخواست قرار تآمین خواسته از سوى 
خواهان در جلسه رسیدگى شورا با استناد به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسى مدنى قرار 
رد درخواست تأمین خواسته را صادر مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.  م الف: 14556 شعبه 51 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/5/581
ابالغ رأى

در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شــعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به 
تصدى امضاءکننده ذیل تشــکیل و پرونده از دفتر واصل و تحت نظر است. شورا با بررسى 
محتویات پرونده، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى 
شورا: درخصوص دعوى رحمان خداوردى به طرفیت افراسیاب جمالپور به خواسته مطالبه 
مبلغ 35/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 071525- 92/9/5 عهده بانک 
ملى به همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به تصویر مصدق چک 
به شــماره فوق و با توجه به آن که خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده 
و الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده، دعوى خواهان را وارد تشخیص، 
مستندا به مواد 307، 309، 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چک، حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر 
خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى 
شده است به پرداخت مبلغ  پنجاه و دو هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مى نماید. راى 
صادر شده غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف 
مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان 
است. م الف: 447 قاسمى قاضى شعبه دوم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان 

(مجتمع شماره یک)/5/585

ابالغ رأى
در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شــعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به 
تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 470/95 از دفتر واصل و تحت نظر است. 
شورا با بررسى محتویات پرونده، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. رأى شــورا: درخصوص دعوى بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم ناصرى به 
طرفیت 1- عبدالعلى جعفرى فرزند حسن 2- محسن توکلى فرزند اکبر 3- مهران توکلى 
فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 178/725/854 ریال بابت بخشى از وجه 1 فقره چک 
به شماره 246918- 94/5/4 عهده بانک سپه شعبه پیربکران با توجه به تصویر مصدق چک 
به شماره فوق و با توجه به آن که خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده 
و الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده، دعوى خواهان را وارد تشخیص، 
مستندا به مواد 307، 309، 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 522 و 519 قانون آیین 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور 
چک، حکم به محکومیت خواندگان متضامنًا بــه پرداخت مبلغ 178/725/854 ریال بابت 
اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا 
و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده است به پرداخت مبلغ هفتصد و نود و هفت هزار تومان 
بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شــاخص تورم صادر مى نماید در حق خواهان 
محکوم مى نماید. راى صادر شده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان فالورجان است. م الف: 446 قاسمى قاضى شعبه دوم حقوقى  شوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان (مجتمع شماره یک)/5/586
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 405/96ش25 خواهان محمدمهدى دیانتى دادخواست مبنى 
بر مطالبه 54/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت 1- مسعود خاکبازان 
2- شرکت برنا تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/7/2 ساعت 4:30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید. در صورت عدم مراجعه وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م  الف: 14534 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/588
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960044 شماره دادنامه: 154- 96/3/31 مرجع رسیدگى: شعبه 35 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: صدیقه جنیدى جهرمى نشــانى: اصفهان- خوراسگان- خ 
شریعتى- کوچه آزادى- کوچه مسجد الهادى جنب مســجد الهادى خوانده: محمد دوانى 
نژاد نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى صدیقه جنیدى جهرمى به طرفیت 
محمد دوانى نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شماره ى 794922 
به عهده ى بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى 
اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
على رغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/800/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق 
الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خســارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 
موصوف (87/3/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 14482 

شعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/5/589 
اجراییه

شماره 897/95 به موجب رأى شماره 998 تاریخ 95/11/27 حوزه 16 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- جواد گماشته 2- ابراهیم قنبرى 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/100/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تادیه از تاریخ 
سررسید (94/11/10) در حق خواهان احمد آرام فر نشانى: اصفهان- خیابان مدرس- کوى 
مهرآباد کوچۀ شهید بانکى پالك 62  و نیز پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق صندوق 
دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14484 شعبه 16 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/590
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139504002004000291/1 شماره بایگانى پرونده: 9500803/2 شماره 
ابالغیــه: 139605102004000880 آگهــى ابالغ اجرائیه پرونده کالســه: 9500803 
بدینوسیله به شرکت زر توشه اسپادانا (سهامى خاص) به شماره ثبت 20766 ثبت شرکتهاى 
اصفهان به نشــانى: اصفهان خیابان مشتاق ســوم کوچه انصار المهدى بعد از انبار کاشى 
احمدى بدهکار پرونده که برابر گزارش مامورین ابالغ أرس شــما مورد شناســایى واقع 
نگردیده و امکان ابالغ واقعى در نشانى اعالمى نیز میســر نشده ابالغ مى گردد برابر سند 
رهنى شماره 66811 مورخ 92/01/10 تنظیمى در دفترخانه شماره 129 اصفهان، بستانکار 
بانک تجارت اصفهان به خواســته وصول مبلغ 3/161/994/758 ریال بابت اصل طلب و 
مبلغ 1/885/664/112 ریال سود و مبلغ 563/867/757 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
94/7/27 که از این به بعد روزانه مبلغ 5/462/532 ریال خسارت تاخیر روزانه تا روز تسویه 
به آن اضافه مى شود به انضمام حق الوکاله مبادرت به صدور اجرائیه علیه شما نموده است 
که پرونده به کالسه فوق در این اجراء تشــکیل گردیده و در جریان مى باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى مراتب فوق فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهى در روزنامه اجرائیه ابالغ 
شده محسوب مى گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحى 
قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر مصوب 86/11/29 از تاریخ انتشار این آگهى 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد 
وثیقه ششدانگ پالك 2580، 15194/2609 ملکى راهن خانم سیاره روزرخ واقع در بخش 
5 اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریــخ قطعیت ارزیابى و با برگزارى 
مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن وحقوق دولتى اقدام خواهد شد و جز آگهى مزایده 

آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد./ م الف: 14916 اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/591

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973760200855 شماره پرونده: 9509983761900600 
شماره بایگانى شــعبه: 960350 شــاکى: بهنام مهوش فرزند غالمعلى به نشانى 
شاهین شهر- خیابان حافظ شمالى- فرعى 1 شرقى- پالك 40 متهم: غالمرضا 
دهلوى فرزند محمد مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت رأى دادگاه: درخصوص 
اتهام آقاى غالمرضا دهلوى فرزند محمد (با نام جعلى سعید فوالدوند) دائر بر خیانت 
در امانت نسبت به سیستم صوتى و وسائل نورپردازى موضوع شکایت آقاى بهنام 
مهوش توجهًا به محتویات پرونده، اظهارات شهود تعرفه شده در مرحله تحقیقات 
مقدماتى و پاسخ استعالم از مخابرات درخصوص مالکیت خط تلفن ثابت متعلق به 
متهم، اظهارات راننده حمل کننده وسایل و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگى و 
عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان انتساب بزه محرز و مسلم مى باشد و مستنداً 
به ماده 674 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 متهم را به تحمل و سال 
حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 14948 فتحى فرد- 
دادرس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/5/605

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202759 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761800963 شــماره بایگانــى شــعبه: 960794 تاریخ حضور: 
1396/06/19 ساعت حضور: 9:00 درخصوص شــکایت غالمعباس حیدرى 
علیه امید آل جمالى فرزند غالمرضا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در  این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 14941 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

(102 جزایى سابق) /5/598

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973760200856 شــماره پرونده: 9309983761400735 
شماره بایگانى شعبه: 960349 متهم: امیر چاوشى زاده فرزند صفر مجهول المکان 
اتهام: جعل و استفاده از سند مجعول در اســناد دولتى رأى دادگاه: درخصوص اتهام 
آقاى امیر چاوشى زاده فرزند صفر دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد دولتى 
موضوع کیفرخواســت شــماره 95104337590022000 صادره ازناحیه دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر توجهاً به محتویات پرونده، اعالم سازمان پزشکى قانونى 
مبنى بر جعلى بودن گواهى پزشکى قانونى ارائه شده از ناحیه متهم در پرونده کالسه 
930827 شعبه سوم دادیارى و عدم حضور متهم در جلسه       رسیدگى و عدم تدارك 
دفاع مؤثر از ناحیه ایشان انتساب بزه محرز و مســلم مى باشد و مستنداً به ماده 533 
قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 
سال 1392 متهم را به تحمل دو فقره مجازات به میزان هر کدام تحمل سه سال حبس 
تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 14947 فتحى فرد- دادرس 

 شعبه 102 کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/5/604

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202618 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761800984 شــماره بایگانــى شــعبه: 951488 تاریخ حضور: 
1396/06/20 ســاعت حضور: 9:00 درخصوص شکایت مهدى نورگستر علیه 
حبیب سعیدى (بنى سعید) که مجهول المکان مى باشد. در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در  این شعبه حاضر شوید. م الف: 14942 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق) /5/597

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973760200852 شماره پرونده: 9509983761801471 
شماره بایگانى شعبه: 960345 شکات: 1. حسن شفیعى فرزند ابراهیم به نشانى 
شاهین شهر- اقبال الهورى- فرعى 7 شــرقى مجتمع آناالر 3- واحد 2 طبقه 
اول 2. الیاس احمد کهنى فرزند على به نشانى شاهین شهر- خانه کارگر- خیابان 
شمس تبریزى میانى- فرعى 1 شــمالى- پالك 22، 3. مهدى برنجانى فرزند 
عیسى به نشانى گرگاب- خ دستغیب- پالك 34، 4. صفیه زارع فرزند حاجى به 
نشانى گرگاب- خیابان دســتغیب- پالك 34، 5. حسین اسماعیلى گشنیگانى 
فرزند ســعید به نشانى شاهین شهر خیابان کاشــانى فرعى 3 شرقى پالك 33 
متهم: حمید آســمانى به نشــانى مجهول المکان اتهام ها: 1. تحصیل مال از 
طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات 2. کالهبردارى رأى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى حمید آسمانى دائر بر پنج فقره بزه تحصیل مال از طریق 
نامشروع موضوع شکایت آقاى الیاس احمد کهنى به مبلغ بیست میلیون ریال، 
آقاى حسین اسماعیلى فرزند ســعید به مبلغ چهل میلیون ریال، حسن شفیعى 
فرزند ابراهیم به مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال، خانم صفیه زارع فرزند حاجى به 
مبلغ شانزده میلیون ریال و آقاى مهدى برنجانى به مبلغ هشتاد و هشت میلیون 
ریال مختصراً بدین شرح که با وعده هاى واهى جهت اشتغال و اخذ تسهیالت 
مبالغ مذکور را دریافت نموده که با توجه به محتویات پرونده شهادت شهود تعرفه 
شــده در مرحله تحقیقات مقدماتى، مالحظه پرینت هاى بانکى واریزى وجه و 
عدم حضور متهم در جلسه رسیدگى انتساب بزه محرز و مسلم مى باشد و مستنداً 
به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبردارى است 
متهم را عالوه بر محکومیت رد مال به پنــج فقره مجازات به میزان هر کدام دو 
ســال حبس محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 14946 
فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى 

سابق)/5/603

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202616 ابالغنامــه:  شــماره 
9309983761800826 شــماره بایگانــى شــعبه: 950339 تاریخ حضور: 
1396/06/20 ساعت حضور: 8:30 درخصوص شکایت علیرضا عرفانى علیه پیام 
بى آزارى کارى که مجهول المکان مى باشد. در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 14943 شعبه 102 دادگاه کیفرى  دو شهر شاهین 

شهر (102 جزایى سابق) /5/596

ابالغ رأى
پرونــده:  شــماره   9409973760201447 دنامــه:  دا شــماره 
9409983761801168 شــماره بایگانــى شــعبه: 940669 شــاکى: 
ابوفاضل خالوئى کوپائى فرزند على اکبر به نشــانى شــاهین شــهر- خ 
مخابــرات- فرعى 13 شــرقى پالك 12 متهــم: رضا مکونــدى فرزند 
رضا به نشانى شاهین شــهر اتهام: سرقت مســتوجب تعزیر رأى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى رضا مکوندى فرزند رضا دائر بر سرقت یک دستگاه 
موتورسیکلت شــماره انتظامى 8247 (پالك جعلى) موضوع شکایت آقاى

 ابوالفضل خالوئــى کوپایى فرزند على اکبر با عنایــت به محتویات پرونده 
و کشــف موتورســیکلت در تصرف متهم و عدم حضور متهم در جلســه 
رســیدگى و عدم تدارك دفاع موثر انتســاب بــزه به ایشــان محرز مى 
باشــد و مســتنداً به مــاده 661 قانون مجازات اســالمى مصوب ســال 
1375 نامبــرده را به تحمل دو ســال حبس تعزیرى و 74 ضربه شــالق 
تعزیرى محکوم مــى نماید. ضمنًا بــا توجه به تحویل موتورســیکلت به 
شــاکى دادگاه درخصوص رد اموال مســروقه با تکلیفى مواجه نیســت. 
راى صــادره غیابى و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریخ ابــالغ قابل 
واخواهــى در همین شــعبه و ســپس ظــرف مهلــت بیســت روز قابل

 تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 
14944 فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

(102 جزایى سابق)/5/602

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973760202096 شماره پرونده: 9409983761801815 
شماره بایگانى شعبه: 950403 شاکى: محمد خالقى فرزند ایرج به نشانى شاهین 
شهر پردیس مسکن مهر بلوك 48 واحد 12 متهم: محمدرضا چوب شکن بحرى 
به نشــانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر (مجهول المکان) 
اتهام: کالهبردارى رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى محمدرضا چوب شکن 
بحرى ملقب به پویا بحرى دائر بر کالهبردارى از طریق تظاهر به عمل وکالت و 
ادعاى نفوذ برخالف حق و مقررات و اخذ دو میلیون تومان از آقاى محمد خالقى 
و یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان از آقاى صادق نامجو موضوع شکایت 
ایشان توجهًا به محتویات پرونده، اظهارات شهود تعرفه شده در مرحله تحقیقات 
مقدماتى، مالحظه متون پیام هاى کوتاه ضم پرونده و عدم حضور متهم در جلسه 
رســیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان انتساب بزه به ایشان محرز و 
مسلم مى باشد و مستنداً به ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 
و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و کالهبردارى متهم را 
به دو فقره مجازات به میزان هر کدام تحمل هفت سال حبس تعزیرى و پرداخت 
جزاى نقدى به میزان سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان در حق دولت و رد 
اموال به مال باختگان به شرح صدور دادنامه صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 14928 فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/5/608

ابالغ رأى
شــماره پرونــده:   9409973760201110 دنامــه:  شــماره دا
9309983761500853 شماره بایگانى شــعبه: 940527 شاکى: عباس 
نصرى فرزند حسن به نشــانى گز بلوار امام خمینى پولک و نبات شیرین 
مزه متهمین: 1. مهدى باقریان به نشــانى اصفهان خ چمران خ 15 خرداد 
کوچه شهیاد بن بست ســوم 2. امیر ناشناس به نشــانى مجهول المکان 
اتهام: ســرقت مســتوجب تعزیر رأى دادگاه: درخصوص اتهــام آقایان 
1- مهدى باقریــان 2- فردى به نام امیــر که از دوســتان متهم ردیف 
اول مى باشــد هر دو نفر مجهول المکان بوده و از طریق انتشــار آگهى 
احضار قانونى شده اند دایر به مشارکت در ســرقت از کارگاه تولید پولک 
و نبات آقاى عباس نصرى فرزند حسن (ســرقت دو گونى پنجاه کیلویى
 شــکر و جمعًا یکصد کیلوگرم و نیز ســرقت دو عدد تشتک مسى کالغى 
مخصوص ریختن پولک) با توجه به محتویات پرونده، شــکایت شــاکى 
اظهارات گواه در مرجع انتظامــى متوارى بودن متهمیــن و عدم حضور 
آنــان در دادســرا و در جلســه دادگاه علیرغم ابالغ قانونى وقت جلســه 
دادگاه بــه متهمین، بزهــکارى متهمین فوق الذکر محرز و مســلم بوده

 و بــه اســتناد مادتیــن 656 و 667 قانــون مجازات اســالمى مصوب 
1375/3/2 عالوه بر جبران خســارت وارده به شــاکى (مالباخته) به مبلغ 
بیســت و دو میلیون ریال هر یک از متهمین به تحمل شــش ماه حبس 
تعزیرى و نیز تحمل سى ضربه شــالق تعزیرى محکوم مى گردند. راى 
صــادره غیابــى و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــى 
در همیــن دادگاه و ســپس ظــرف 20 روز قابل تجدیدنظــر خواهى در

 دادگاههاى تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 14945 فتحى 
فرد- دادرس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى 

سابق)/5/601

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973760202097 شماره پرونده: 9409983761801469 
شماره بایگانى شعبه: 950633 شــاکى: منصور برخوردارى ناغانى فرزند یاور به 
نشانى شاهین شهر- ردانى پور- نبوت- فرعى 2 شمالى- پ 73 متهم محسن 
اروان دریس فرزند جابر (مجهول المکان) اتهام: ســرقت مستوجب تعزیر رأى 
دادگاه: درخصوص اتهام آقاى محســن الوان مشهور به اروان دریس فرزند جابر 
دائر بر سرقت کیف حاوى مدارك و یک فقره چک به مبلغ سه میلیون و چهارصد 
و شصت هزار ریال و دســته چک و عابر بانک ها با مشخصات مندرج در صفحه 
دوم پرونده موضوع شــکایت آقاى منصور برخوردارى ناغانى فرزند یاور توجهًا 
به محتویات پرونده، گزارش ضابطین دادگســترى و عدم حضور متهم در جلسه 
رســیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان انتساب بزه به نامبرده محرز و 
مسلم است مستنداً به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 
متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیرى، هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیرى و 
رد عین اموال مسروقه و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مذکور 
محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 14927 فتحى فرد- دادرس 

 شعبه 102دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/5/607

ابالغ رأى
پرونــده:  شــماره   9609973760200854 دادنامــه:  شــماره 
9509983761800190 شــماره بایگانــى شــعبه: 960346 شــاکى: 
میالد آقائى فرزند مجید به نشــانى شــاهین شــهر- میالد- خیابان ابرار-
 فرعــى 3 شــرقى- پــالك 9 متهــم: زهــرا مریــم آریــا زاده فرزنــد 
غالمعلــى مجهــول المــکان اتهــام: ســرقت گوشــى رأى دادگاه: 
درخصوص اتهام خانــم زهرا آریــا زاده فرزند غالمعلى دایر بر ســرقت یک 
دستگاه گوشــى تلفن همراه اچ تى سى موضوع شــکایت آقاى میالد آقایى 
فرزند مجیــد توجهاً بــه محتویات پرونــده، گزارش ضابطین دادگســترى، 
مالحظــه تصاویــر متهم حیــن ســرقت و عدم حضور ایشــان در جلســه 
رســیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشــان انتســاب بــزه محرز و 
مســلم مى باشــد و مســتنداً به مواد 656 و 667 قانون مجازات اســالمى

 مصــوب ســال 1375 عــالوه بــر صــدور حکــم بــر رد عیــن مــال 
مســروقه و در صــورت فقــدان عیــن بــه رد مثــل یــا قیمــت 
آن متهــم را بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــرى و ســى 
ضربه شــالق تعزیرى محکــوم مى نمایــد. راى صــادره غیابــى و ظرف 
مهلت بیســت روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و ســپس 
ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل تجدیدنظــر خواهــى در محاکــم 
تجدیدنظــر اســتان اصفهان مــى باشــد. م الــف: 14940 فتحــى فرد- 
دادرس  شــعبه 102 دادگاه کیفــرى دو شــهر شــاهین شــهر (102 جزایى 

سابق)/5/600

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973760202087 شماره پرونده: 9409983761900403 
شماره بایگانى شعبه: 950718 شــاکى: عرف جهانگیرى فرزند احمد به نشانى 
شاهین شهر خیابان حافظ شمالى یک شــرقى پالك 46 طبقه 2 متهمین: 1. 
على خلیلیان به نشانى شاهین شهر- گلدیس- آپارتمانهاى کاشف برج- بلوك 
10- واحد 6- طبقه دوم 2. فرید باجى فرزند حمید به نشانى شاهین شهر- خیابان 
گلدیس- فاز 4- خیابان اباذر- فرعى 14 غربى- پالك 131 اتهام ها: 1. سرقت 
گوشى همراه 2. فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء رأى دادگاه: درخصوص 
اتهام آقاى 1- فرید باجى فرزند حیدر 2- على خلیلیــان متهم ردیف اول دایر 
بر سرقت یک دستگاه گوشــى تلفنى همراه متعلق به آقاى عارف جهانگیرى 
موضوع شکایت ایشان و متهم ردیف دوم دایر بر فراهم نمودم موجبات فساد و 
فحشا موضوع گزارش ضابطین دادگســترى توجها به محتویات پرونده شکات 
شاکى و گزارش مذکور و عدم حضور متهمین در جلســه رسیدگى انتساب بزه 
به ایشان محرز و مســلم مى باشد و مســتندا به مواد 639 و 656 و 667 قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1375 متهم ردیف اول را به تحمل سه سال حبس 
تعزیرى تحمل 74 ضربه شالق و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین 
به رد مثل یا قیمت اموال مســروقه و متهم ردیف دوم را به تحمل چهار ســال 
حبس تعزیرى محکوم مى نماید. آراء صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 14949 
فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى 

سابق)/5/606

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202848 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761800286 شــماره بایگانــى شــعبه: 960808 تاریخ حضور: 
1396/06/19 ســاعت حضور: 9:30 درخصوص شکایت حســن زاهى علیه 
ابراهیم مسلمانیان فرزند ایران در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در  این شعبه 
حاضر شوید. م الف: 14955 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 

جزایى سابق) /5/599



آگهىآگهى 07073006 سال چهاردهمسه شنبه 17 مرداد  ماه   1396

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات/هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تایخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شــماره 139660302023000491 مورخ 1396/4/31 خانم طاهره على نقیان 
الیادرانى به شماره شناســنامه 41084 کدملى 1280836407 صادره از اصفهان فرزند على بر 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 82/15 مترمربع مفروزى از پالك شماره 653- اصلى 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول:96/5/2 تاریخ انتشــار نوبت دوم:96/5/17 م الف: 13183 صفائى 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/985
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001235/1 شماره بایگانى پرونده: 9502390/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802003000100: آگهى ابالغیه پرونده کالسه 9502390/1: بدین وسیله به 
آقاى احمد پوروالى فرزند غالمرضا شناسنامه شماره 4410 ساکن اصفهان خیابان زینبیه کوى 
چیت ساز بن بست افشین پالك 60 ابالغ مى شود که بانک قوامین شعبه زینبیه به استناد چک 
شــماره 293/672399 مورخ 92/2/9 جهت وصول مبلغ 180000000 ریال بابت اصل طلب 
مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9502390 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 95/11/17 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

14913 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/592 
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامه: 9610103730403270 شــماره پرونده: 8709983730400015 شماره 
بایگانى شعبه: 870015 تجدیدنظرخواهى خواهان ها: 1. صدیقه نیلى احمدآبادى فرزند کریم 2. 
فاطمه سالمت فرزند على 3. محمدعلى سالمت فرزند احمد 4. سکینه سالمت فرزند حسن 5. 
بتول نیلفروشان فرزند احمد 6. حمید سالمت فرزند على 7. عباس سالمت فرزند احمد 8. محمود 
نیلى فرزند کریم 9. مصطفى نیلى فرزند کریم 10. زهرا نیل فروشان فرزند ابوالحسن 11. زهره 
سالمت فرزند على 12. محمدرضا سالمت فرزند على 13. زینب سالمت فرزند حسن 14. محبوبه 
نیلى احمدآبادى فرزند کریم 15. فاطمه سالمت فرزند حسن 16. محمد سالمت فرزند حسن 17. 
رضوان ســالمت فرزند على 18. منصوره نیلى احمدابادى فرزند کریم 19. مریم سالمت فرزند 
ناصر 20. آذر آراسته فرزند رضا 21. لیال سالمت فرزند ناصر 22. على رضا سالمت فرزند ناصر 
119-20- زهرا نیل فروشان با شماره دادنامه صادره 9609973730400404 مورخ 1396/4/24 

الف: 5417 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /5/593
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/1767/26 آقاى آیت اله منصورى بابا منصورى فرزند محمدرضا باستناد دو 
برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 33 شاهین شهر رسما گواهى شده 
مدعى است سند مالکیت خود بشماره چاپى 484917   93/د را که بمیزان ششدانگ از عرصه و 
اعیان به شماره پالك ثبتى 301/76282 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان که در صفحه 
272 دفتر 898 بنام آقاى آیت اله منصورى بابا منصورى که ذیل شماره 201449 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است و بموجب سند صلح به شماره 195441 مورخ 1394/07/22 دفترخانه 33 
شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوه ى گم شدن جابجایى 
اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم واصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م 

الف: 15151 صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شا هین شهر /5/595
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمدتقى کاظمى بوکالت حمیدمحمدکبیرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده 
(مطالبه) یک فقره چک به طرفیت خوانده اســماعیل خلیلى به شوراى حل اختالف شعبه سوم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 205/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/06/21 ساعت 4/15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. م الف:5395 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/620 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمدتقى کاظمى بوکالت حمیدمحمدکبیرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده..... به 
طرفیت خوانده سیدوهاب الدین میرهاشمى، حمیدرضا امجدیان به شوراى حل اختالف شعبه 
سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 206/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/06/21 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. م الف:5396 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/621 
مزایده

در پرونده کالسه 930218 اجرایى و به موجب دادنامه 1313-93 صادره از شعبه سوم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى لیال چرمى فرزند مصطفى محکوم است به پرداخت 14 عدد سکه 
تمام بهارآزادى و 24 مثقال طالى ساخته شده و مبلغ 2/911/000 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 2/695/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى علیرضا فاضل به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل 
مسکونى واقع دریزدانشهر-بلوار انقالب-بوســتان 11 غربى منزل جنوبى کدپستى 13961-

85196 یک طبقه به متراژ 289 مترمربع شامل دیوار باربر خشت و آجر و سقفهاى تیراهن و نازك 
کارى داخلى داراى امتیازات آب، برق، گاز مى باشد وجه 1/950/000/000ریال (یک میلیارد و 
نهصدو پنجاه میلیون ریال) ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/06/14 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. م الف :5423  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 5/622
ابالغ راى

کالسه پرونده:473/96 شــماره دادنامه:783-91/05/10 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نشانى: اصفهان خ جى مقابل 
خ تاالر 8156899365 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشــانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد 
مقابل حســینیه کوچه موحدى خواندگان 1.مهدى غالمى2.یحیى طهماسبى به نشانى هردو 
مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى تعاونى اعتبارثامن االئمه 
بوکالت آقاى مجتبى حقیقى بطرفیت 1.مهدى غالمى2.یحیى طهماســبى به خواسته مطالبه 
مبلغ پنج میلیون تومان بابت بخشى از یک فقره چک بشماره 86030 مورخ 95/10/13 بانضمام 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید 
خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى 
و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به 
صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ پنج میلیون 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سى و هشت هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/10/13 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. درخصوص خوانده ردیف دوم باتوجه به مسترد نمودن دعوى 

توسط وکیل خواهان درجلسه رسیدگى مورخ 96/05/02 شورا به استناد بند ب ماده 107 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم میگردد. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شــورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف:5399-قاضى شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/623 
اجراییه

 شــماره 566/95 ش ح5 به موجب راى شــماره 1017 تاریخ 95/06/24 حوزه 5 شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها:1.مجیدموحدى2.بهرام 
نوروزى3.على نورمحمدى. محکوم علیه ردیف سوم على نورمحمدى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به حضور دریکى ازدفاتر اسنادرسمى و انتقال سند اتومبیل بشماره 478 ب14 ایران 
43 آردى مدل 82 بنام محکوم له اجرایى حســنعلى معین نجف آبادى و پرداخت همزمان مبلغ 
پنج میلیون ریال بابت انتقال سند درحق محکوم علیه ردیف دوم بهرام نوروزى و نیز محکوم علیه 
ردیف دوم محکوم است به پرداخت یک میلیون و هفتصد هزار ریال هزینه دادرسى و نشرآگهى 
درحق محکوم له اجرایى و پرداخت نیم عشر اصل خواسته به مبلغ دویست و پنجاه هزارتومان 
درحق صندوق دادگسترى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5374-شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/624 
اجراییه

شماره 613/95 ش ح6 به موجب راى شماره 67/96 تاریخ 96/02/16 حوزه 6 حقوقى ویالشهر 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه نادر طالب کریمى 
به نشانى ویالشهر خ بوستان 46 اصلى کدپستى 8الى8581715937 محکوم است به پرداخت 
مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ چهارصدوبیست هزار ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه نسبت به مبلغ ده میلیون ریال از تاریخ سررسید چک 
95/01/25 و نسبت به  مبلغ بیســت میلیون ریال ازتاریخ دادخواست 95/11/13 لغایت اجراى 
کامل دادنامه درحق خواهان عباسعلى عابدینى به نشانى ویالشهر-خ معلم خ 116 بن بست مهر 
انتهاى کوچه سمت راست و پرداخت یک میلیون و پانصد هزارریال بابت نیم عشر دولتى بابت 
درحق صندوق دادگسترى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5391-شعبه 6 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/625 
اجرایی ه

 شماره 450/95 ش ح3 به موجب راى شــماره 751 تاریخ 95/10/15 حوزه سوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سجاد انصارى پور به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 49/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
900/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 
95/03/02 لغایت زمان پرداخت محکوم به که درهنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و 
ایصال مى گردد درحق خواهان مسعودگوگونانى و نیم عشر دولتى. به استناد ماده 19 آئین نامه 
اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توســعه اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى محکوم علیه مکلف 
اســت: پس ازابالغ این اخطاراجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام قانونى 
براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف:5394-شعبه 3 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/626
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواســت و ضمائم وقت رســیدگى نظر به اینکه آقاى مجید خدادادى ساکن 
پیربکران خیابان شهداى پاوا کوچه عبدالعلى محمدى پالك 7 دادخواستى به خواسته مطالبه 
مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و خســارات تأخیر تأدیه و هزینه هاى دادرسى به طرفیت آقاى 
محمد صادق رضائى فرزند هدایت اله که با ارجاع به این شــعبه ثبت به کالسه 416/95 براى 
روز دوشنبه مورخ 96/06/27ساعت 5 عصر تعیین وقت شده اســت و چون خوانده مجهول 
المکان اعالم گردیده است . لذا دستور شورا در اجراى ماده 1023 و 1029 قانون مدنى و ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده (نامبرده 
فوق) با اطالع از وقت رسیدگى به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد واال این آگهى 
به منزله ابالغ تلقى مى شود.  مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان  5/639

ابالغ رأى
پرونــده:  شــماره   9609973760200905 دنامــه:  دا شــماره 
9109983761800359 شــماره بایگانى شــعبه: 960070 شاکى: على 
دوســریان جزى فرزند اســمعیل با وکالت محمدرضا شــهابى نژاد فرزند 
رمضانعلى به نشانى اصفهان خیابان شریف واقفى نرسیده به بانک تجارت 
کوچه افسر پالك 2 متهمین: 1. على اصغر قربانى فرزند محمدعلى با وکالت 
زهره امینى کهریزسنگى فرزند عبدالعظیم به نشانى نجف آباد خ امام جنب 
بانک ملى مرکزى مجتمع نخل ط 3، 2. مسلم قربانى فرزند حسن مجهول 
المکان 3. مسلم قربانى فرزند مرتضى به نشانى کهریزسنگ روبروى بانک 
ســپه جنب خ 13 پ 50، 4. محسن عســگرى زاده فرزند حسن با وکالت 
غالمرضا شاهرجبیان فرزند نعمت اله به نشانى شاهین شهر خ عطار نبش 
فرعى 4 شرقى پالك 1 شمالى اتهام ها: 1. مشــارکت در تحصیل مال از 
طریق نامشروع 2. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع راى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقایان اصغر قربانى فرزند محمدعلى با وکالت خانم زهره 
امینى و مسلم قربانى فرزند حسن دائر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق 
نامشروع با برداشت وجه از کارت بانکى آقاى على دوسریان با وکالت آقاى 
محمدرضا شهابى نژاد مختصراً بدین شرح که شاکى اظهار داشته متهمین 
نسبت به برداشت وجه بدون اذن و اجازه ایشان به میزان هفتاد میلیون ریال 
اقدام نموده اند که با توجه به محتویات پرونده، نظریه کارشــناس رسمى 
ضم پرونده، اظهارات شــهود و عدم حضور آقاى مســلم قربانى در جلسه 
رسیدگى و عدم تدارك دفاع موثر از ناحیه ایشان انتساب بزه محرز و مسلم و 
مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء عالوه بر 
صدور حکم بر رد مال هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس تعزیرى 
محکوم مى نماید و درخصوص اتهام آقایان مسلم قربانى فرزند مرتضى دایر 
بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشــروع در اختیار قرار دادن دستگاه 
پوز مغازه خود به متهمین و اتهام آقاى محسن عسگرى زاده فرزند حسن با 
وکالت آقاى غالم رضا شاه رجبیان دائر بر تحصیل مال نامشروع توجهًا به 
محتویات پرونده و اینکه وحدت قصد آقاى مســلم قربانى فرزند مرتضى با 
مباشرین بزه محرز نیست و درخصوص اتهام آقاى عسگرزاده دالیل کافى 
جهت احراز وقوع بزه در پرونده موجود نمى باشد لذا مستنداً به اصول برائت 
و 37 قانون اساسى حکم بر برائت ایشان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
درخصوص آقاى مسلم قربانى فرزند حسن غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد و 
در خصوص سایر متهمین حضورى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى 
باشد. م الف: 14939 فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر (102 جزایى سابق)/5/619

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973760200675 شماره پرونده: 9409983761400771 
شماره بایگانى شعبه: 941254 شاکى: بهنوش باقرى فرزند غالمحسین به نشانى 
شاهین شهر خ ملک الشعراى بهار مجتمع یاس 1 واحد 18 طبقه 4 متهم: یداله 
حیدریان فرزند نوراله به نشانى مجهول المکان اتهام: ممانعت از حق رأى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى یداله حیدریان قلعه فرزند نوراله دایر بر ممانعت از مالقات 
فرزند مشترك امیرمحمد حیدرى هشت ساله نســبت به خانم بهنوش باقرى 
موضوع شکایت ایشان توجهًا به محتویات پرونده گزارش ضابطین دادگسترى 
و عدم حضور متهم در جلسه رســیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان 
انتساب بزه به ایشان محرز و مسلم مى باشد و مستنداً به ماده 54 قانون حمایت 
خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 متهم به پرداخت 
ده میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید رأى صادره 
حضورى و قطعى مى باشد. م الف: 14932 فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/5/612

ابالغ رأى
پرونــده:  شــماره   9609973760200472 دنامــه:  دا شــماره 
9609983760200009 شــماره بایگانى شــعبه: 960027 خواهان: ستار 
مسعودى اورگانى فرزند حسن به نشانى شاهین شهر- خ مخابرات ف 6 غربى 
مدرسه بوستان خوانده: احسان ظاهرى عبده وند فرزند عیدى محمد مجهول 
المکان خواسته: تعدیل تقســیط محکوم راى دادگاه: درخصوص درخواست 
ستار مســعودى اورگانى فرزند حسن به طرفیت احســان ظاهرى عبده وند 
فرزند عیدى محمد به خواسته تعدیل اقســاط اعصار موضوع دادنامه شماره 
94099760201624 که خوانده محکوم به پرداخــت ماهیانه نیم درصد دیه 
کامل تا استهالك آن محکوم شده است توجهًا به محتویات پرونده، اظهارات 
شهود تعرفه شــده در جلسه رســیدگى عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى 
و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشــان دعوى خواهان را وارد تشــخیص و 
مســتنداً به مواد 5، 7 و 11 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى حکم به 
تعدیل اقســاط از مبلغ فوق الذکر به پرداخت ماهیانه دو هــزارم دیه کامل تا 
استهالك آن صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد.  
م الف: 14937 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر شاهین شهر (102 جزایى 

سابق)/5/618

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973760202154 شماره پرونده: 9309983761800528 
شماره بایگانى شعبه: 951073 شاکى: داریوش خدیوى فرزند حجت ا... به نشانى 
اصفهان- هشت بهشت شرقى- اول الهور پالك 98 متهم: پژمان جهانگیرى 
فرزند محمود به نشانى شاهین شهر- نظامى- فرعى 5 غربى- پ 14(مجهول 
المــکان) اتهام: خیانت در امانــت رأى دادگاه: درخصوص اتهــام آقاى پژمان 
جهانگیرى فرزند محمود دایر بر خیانت در امانت نسبت به دو محموله آرد موضوع 
شکایت آقاى داریوش خدیوى مختصراً بدین شرح که شاکى اظهار داشته است 
نسبت به تحویل آرد از کارخانه هاى آرد استان اصفهان تحت نظر شرکت حمل 
و نقل بین المللى خلیج فارس در تاریخ 92/4/1 و 92/4/8 به مقدار 385 کیسه 
40 کیلویى اقدام که محموله سپرده شده به ایشان به مقصد نرسیده که به همین 
جهت نسبت به طرح دعوى کیفرى اقدام که با توجه به محتویات پرونده، اظهارت 
مطلع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتى و پاسخ استعالم به عمل آمده از شرکت حمل 
و نقل مربوطه که حکایت از به مقصد نرسیدن کاالى تحویلى به متهم دارد و عدم 
حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان انتساب 
بزه به ایشان محرز و مسلم مى باشد و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمى 
سال 1375 متهم را به تحمل یک ســال حبس تعزیرى محکوم مى نماید و در 
خصوص اتهام دیگر متهم مبنى بر فروش محموله مذکور توجهًا به اینکه فعل 
متهم تصاحب محموله بوده و تصاحب یکى از ارکان مادى بزه خیانت در امانت 
مى باشد و مقدمه الزم و ضرورى بزه خیانت در امانت با وصف مذکور مى باشد 
مستنداً به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوبه سال 1392 و اصول 
برائت و 37 قانون اساسى حکم بر برائت متهم در این خصوص صادر و اعالم مى 
گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 14931 فتحى فرد- دادرس  شعبه 

102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/5/611

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973760202566 شماره پرونده: 9309983761800707 
شماره بایگانى شعبه: 951493 شاکى: خداداد همتى فرزند طهماسب به نشانى 
شاهین شــهر خیابان مخابرات فرعى 13 غربى متهم: محمد امینى به نشانى 
اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء اســتفاده و تقلب از امتیازات راى 
دادگاه: درخصــوص اتهام آقاى محمــد امینى دائر بر تحصیــل مال از طریق 
نامشروع به میزان بیســت و دو میلیون و ششــصد هزار ریال موضوع شکایت
 آقاى خداداد همتى کبابى فرزند طهماســب از طریق وعــده واهى اخذ وام با 
توجه به محتویات پرونده، اظهارات شــهود تعرفه شــده در مرحله تحقیقات 
مقدماتى و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع موثر از ناحیه 
ایشان انتساب بزه محرز و مســتنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
اختالس و ارتشــاء عالوه بر صدور حکم بر رد مال متهم را به تحمل یکســال
 حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ســپس ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 
14938 فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 

جزایى سابق)/5/617

ابالغ رأى
پرونــده:  شــماره   9509973760202141 دنامــه:  دا شــماره 
9409983761800727 شماره بایگانى شعبه: 950775 شاکى: بهرام قنبرى 
فرزند عوضعلى به نشانى شاهین شهر سایت محور 7 پ 135 متهم: عبدالرضا 
نژاد جابرى (مجهول المکان) اتهام: تهدید رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى 
عبدالرضا نژاد جابرى دایر بر توهین به ضررهاى نفسى و تهدید با چاقو موضوع 
شکایت آقاى بهرام قنبرى فرزند عوضعلى توجهًا به محتویات پرونده، مالحظه 
پرینت تماس هاى تلفنى، اظهارات شــهود تعرفه شــده در مرحله تحقیقات 
مقدماتى و عدم حضور متهم در جلســه رســیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از 
ناحیه ایشان انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است و مستنداً به ماده 134 
قانون مجازات اسالمى مصوب ســال 1392 و مواد 608، 617 و 669 قانون 
مجازات اسالمى مصوب ســال 1375 متهم را به تحمل هفتاد و چهار ضربه 
شالق تعزیرى بابت بزه توهین، تحمل دو سال حبس تعزیرى و هفتاد و چهار 
ضربه شــالق تعزیرى بابت بزه تهدید با چاقو و تحمل دو سال حبس تعزیرى 
بابت بزه تهدید محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 
14930 فتحى فرد- دادرس  شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

(102 جزایى سابق)/5/610

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973760200394 شماره پرونده: 9409983761501110 
شماره بایگانى شعبه: 951846 شــاکى: اداره برق با نمایندگى فرشاد دهاقانى 
فرزند ناصر به نشانى شاهین شهر- امور برق شهرســتان شاهین شهر متهم: 
سید مهدى تقوى فرزند ســید احمد به نشــانى مجهول المکان اتهام: سرقت 
مستوجب تعزیر راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى ســید مهدى تقوى فرزند 
ســید احمد کارگر پیمانکار نصب قطع و وصــل متوارى دایر بــر معاونت در

 ســرقت برق از طریق دســتکارى در کنتور برق مشــترکین موضوع گزارش 
شــرکت توزیع نیروى برق اســتان اصفهان توجهــًا به محتویــات پرونده، 
گزارش مذکور، اظهارات شــهود تعرفه شده در جلســه رسیدگى و عدم حضور 
ایشان در جلســه رســیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان مستنداً به 
ماده 660 قانون مجازات اســالمى مصوب ســال 1375 و مــواد 126 و 127 
قانون مجازات اسالمى مصوب ســال 1392 متهم را به تحمل شش ماه حبس 
تعزیرى محکــوم مى نماید. راى صــادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از

 تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 14936 
فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى 

سابق)/5/616

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973760201891 شماره پرونده: 9309983761801063 
شماره بایگانى شعبه: 950302 شاکى: محمود ناصرى به نشانى شاهین شهر خانه 
کارگر خ مهارت جنوبى فرعى 3 غربى پ 8 متهم: حمید رجبى فرزند شــکراهللا 
به نشانى اصفهان مارچین مسجد بزرگ منزل شخصى (مجهول المکان) اتهام: 
سرقت مســتوجب تعزیر رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى حمید رجبى فرزند 
شکراله دایر بر سرقت مقرون به آزار نسبت به نگهبان دانشگاه آزاد آقاى محمود 
ناصرى موضوع شکایت ایشــان توجهًا به محتویات پرونده، گزارش ضابطین 
دادگسترى و پلیس آگاهى شهرستان شاهین شهر، گواهى پزشکى قانونى و عدم 
حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان انتساب 
بزه محرز و مسلم مى باشد و مستنداً به مواد 652 و 667 قانون مجازات اسالمى 
مصوب سال 1375 و مواد 448، 449، 488 و 709 قانون مجازات اسالمى مصوب 
سال 1392 ضمن صدور حکم بر رد عین اموال مسروقه و در صورت فقدان عین 
به رد مثل یا قیمت اموال مســروقه وفق کیفرخواست متهم را به تحمل ده سال 
حبس تعزیرى بابت بزه سرقت محکوم مى نماید و همچنین متهم را به پرداخت 
یک سى ام از یک درصد دیه کامل بابت حارصه بند میانى انگشت چهارم دست 
چب، پرداخت نیم درصد دیه کامل بابت حارصه قدام بازوى راست، پرداخت یک 
و نیم درصد دیه کامل بابت سه ناحیه حارصه بازوى راست و پرداخت سه درصد 
دیه کامل بابت حارصه هاى آرنج راست، خلف قفسه صدرى سمت چپ، دست 
چپ و قدام قفسه صدرى راست، ساق راست محکوم مى نماید. مهلت پرداخت 
دیات تا یک ســال قمرى از تاریخ وقوع بزه مى باشد. رأى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 14929 فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

(102 جزایى سابق)/5/609

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973760200035 شماره پرونده: 9309983761300645 
شماره بایگانى شعبه: 940835 شــاکى: محمد اولین چهارسوقى فرزند احمد به 
نشانى شاهین شهر خ صنعتى پاساژ چهارســوقى متهم: اصغر اخضر امرغان به 
نشانى خراسان رضوى نوده قاسم اباد راضى 8 پالك 36 (مجهول المکان) اتهام: 
مزاحمت تلفنى راى دادگاه: درخصوص اتهام آقــاى اصغر اخضر مرغان دایر بر 
توهین و تهدید و افترا از طریق ارسال پیام کوتاه موضوع شکایت آقاى محمد اولین 
چهارسوقى توجهاً به محتویات پرونده، متون پیام هاى کوتاه که در پرونده مضبوط 
مى باشد، پاسخ استعالم از مخابرات و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم 
تدارك دفاع مؤثر انتساب بزه به ایشــان محرز و مسلم مى باشد و مستنداً به مواد 
608، 669 و 697 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 و ماده 134 قانون 
مجازات اسالمى مصوب سال 1392 متهم را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق 
تعزیرى بابت بزه توهین و تحمل دو سال حبس تعزیرى بابت تهدید و تحمل یک 
ســال حبس تعزیرى بابت بزه افترا محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 
14935 فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى 

سابق)/5/615

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973760202142 شماره پرونده: 9509983761800092 
شماره بایگانى شعبه: 950723 شاکى: فاطمه درویشى فرزند على به نشانى شاهین 
شــهر- حافظ شــمالى- بهنام محمدى جنوبى- فرعى 3 غربى- پ 189 متهم: 
امیرحســین حیدرى (مجهول المکان)  اتهام: 1. تحصیل مال از طریق نامشــروع 
یا سوء اســتفاده و تقلب از امتیازات 2. کالهبردارى رأى دادگاه: درخصوص اتهام 
آقاى امیرحسین حیدرى دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ده میلیون 
ریال وجه نقد و چهل و چهــار میلیون ریال در قالب دو فقره چک به شــماره هاى 
901/23714368 و 901/23714369 در قبال وعده اخذ تســهیالت براى خانم 
فاطمه درویشى موضوع شکایت ایشان توجهًا به محتویات پرونده، مالحظه فیش 
هاى بانکى و اظهارات شهود تعرفه شده در مرحله تحقیقات مقدماتى و عدم حضور 
متهم در جلسه رســیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان مستنداً به ماده 2 
قانون مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبردارى متهم را به رد مال به شرح 
صدرالذکر و تحمل دو ســال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى 
باشد. م الف: 14934 فتحى فرد- دادرس  شعبه 102 کیفرى دو شهر شاهین شهر 

(102 جزایى سابق)/5/614

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973760200858 شماره پرونده: 9509983761800761 
شماره بایگانى شعبه: 960369 شاکى: عزت ا... آقائى فرزند برات به نشانى شاهین 
شهر- بلوار دکتر قیصر امینى پور- فرعى 1 شــرقى- پالك 213 متهم: جاوید 
یادگارى مجهول المکان اتهام: سرقت مستوجب تعزیر رأى دادگاه: درخصوص 
اتهام آقاى جاوید یادگارى دایر بر سرقت چهار عدد تابلو فرش موضوع  شکایت 
آقاى عزت اله آقایى توجهًا به محتویات پرونده، اظهارات شــهود تعرفه شده در 
مرحله تحقیقات مقدماتى و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم تدارك 
دفاع مؤثر از ناحیه ایشان انتساب بزه محرز و مســلم مى باشد و مستنداً به مواد 
656 و 667 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 ضمن صدور حکم بر رد 
عین اموال مسروقه و در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت مال مسروقه متهم 
را به تحمل دو ســال حبس تعزیرى و پنجاه ضربه شالق تعزیرى محکوم مى 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 14933 فتحى فرد- دادرس شعبه 

102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/5/613
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دیده ها هرگز او را آشکار نمى بینند، اما دل هاى باایمان درست 
او را در مى یابند. خدا به همه چیز نزدیک است نه آنکه به اشیاء 
چســبیده باشــد؛ از همه چیز دور اســت نه آنکه از آنها بیگانه 
باشد؛  اراده کننده اســت نه از روى آرزو و خواهش؛ سازنده 
است نه با دست و پا،  بزرگ است نه با ســتمکارى؛ بیناست نه با 
حواس ظاهرى ،سرها و چهره ها در برابر عظمت او به خاك 

موال على (ع)افتاده و دل ها از ترس او بى قرارند. 

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول

مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان

تجدید آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

مجید  صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود با استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
ساماندهى معدن زباله تر و خشک در معدن زباله شهردارى را طبق شرایط و 
مشخصات ذیل از طریق آگهى مزایده به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واگذار 

نماید.
قیمت پایه مزایده:

قیمت پایه واگذارى معدن زباله 400/000/000 ریال براى مدت یک سال مى باشد.
شرایط مزایده:

1- متقاضیان شرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى درخصوص محل 
معدن مى توانند به شهردارى مراجعه نمایند.

2- شرکت کنندگان باید داراى توانایى مدیریت اجرایى و ساماندهى معدن 
باشندو توانایى مالى بابت تهیه ضمانت نامه بانکى و کلیه حقوق شهردارى را 

داشته باشند.
3- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

4- کلیه پیشنهاددهندگان در مزایده بایســتى مبلغ 40/000/000 ریال به 
عنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب ســپرده شهردارى به شماره 
سیبا 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش آن را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند.
5- پیشنهاددهندگان بایستى پیشــنهادات خود را با توجه به قیمت پایه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 96/05/25 پاکت الك و 
مهر شده محتوى فیش سپرده بانکى و برگ پیشنهادى با عدد و حروف خوانا 
بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه 

محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت دارند.
6- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11:00 صبح روز پنج شنبه مورخه 96/05/26 
در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و 

سپس تعیین برنده مشخص خواهد شد.
7- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و پیشنهادات 

مخدوش و مبهم و ناخوانا و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- افراد شرکت کننده باید صالحیت شرایط دریافت پروانه کسب و مجوز از 

اداره محیط زیست و سایر ارگان هاى ذیربط را داشته باشند.
9- افراد شرکت کننده متعهد و ملزم به رعایت و قوانین مربوطه و مجوز و مصوبه 

شوراى اسالمى شهر خواهد بود.
10- مدت زمان واگذارى محل اجراى پروژه یک سال شمسى است و در پایان 
مهلت هیچگونه حق و حقوقى براى طرف قرارداد (بهره بردار) ایجاد نخواهد 

کرد.
11- افراد شرکت کننده باید متأهل و داراى مدرك پایان خدمت نظام وظیفه 

باشند.
12- سپرده هاى نفرات دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد به نفر اول باقى خواهد 
ماند. چنانچه نفرات اول و دوم و سوم پس از ابالغ کتبى شهردارى ظرف مدت 
حداکثر یک هفته از قرارداد خوددارى نمایند سپرده آنان به نفع شهردارى 

ضبط خواهد شد.
13- افراد تعیین برنده حق واگذارى مدیریت اجرائى پروژه را به غیر ندارند و 

کلیه هزینه آگهى و درج در روزنامه و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (مرحله اول)
شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 905 مورخ 96/05/9 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت 
به فروش قطعه زمین به پالك ثبتى شماره 3614 فرعى از 2637 اصلى به مساحت 160 مترمربع واقع در خیابان شهید 
بیگانه- کوچه 8 مترى با کاربرى مسکونى طبق کارشناسى به ازاى هر مترمربع 8/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى 
اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

نوبت دوم

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

آگهى مزایده (مرحله اول)
شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 906 مورخ 96/5/9 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 
5 قطعه زمین با کاربرى صنعتى واقع در شهرك صنعتى سلیمان صباحى بیدگلى- بلوار ایمان- ضلع جنوبى شرکت آسایش طبق 
کارشناسى پیوست به شرح ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و 

شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

- قطعات زمین به شماره 4 و 5 هر کدام به مساحت 2401/60 م .م به ازاى هر مترمربع 1/100/000 ریال.
- قطعات زمین به شماره 15-16 و 17 هر کدام به مساحت 2675/82 م.م به ازاى هر مترمربع 1/100/000 ریال.

نوبت دوم

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر 
دارد امالك مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده 
عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدي 
و اقساطی به فروش برساند.متقاضیان می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت بیست روز ، همه روزه 
به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده 
به نشــانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک 
کشاورزي اســتان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی 

مراجعه نمایند. 
توضیحات : 

1- هزینــه درج آگهی بــه عهده برنــده مزایده 
می باشد و بانک در رد هر یک یا تمامی و قبول هر یک 

از پیشنهادات مختار است . 
2- اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقى  به آدرس 
فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه 
از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد 

خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزي مربوط به 5درصد 
قیمت پایه در پاکت الك و موم شده ( با قید مربوط به 
ملک ردیف  آگهی ) تسلیم و رسید دریافت نمایند . 
براي هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل 

تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  شده ارائه گردد . 
3-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهى به مدت 
20روز مى باشد.به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون 
سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر در 

آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود . 
4-در شرایط مســاوي اولویت با مالک قبلی امالك 
خواهد بود . وجوه واریزي نفرات دوم و سوم تا تعیین 

تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد .
5-شرکت درمزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول 
امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گذار موضوع ماده 

10 آئین نامه معامالت دولتی می باشد .
6-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاى مربوطه در صورت 
دارا بودن شــرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار 

خواهد بود.
7-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و 
همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. 
در صورت ارائه پیشــنهاد اقساطى پرداخت حداقل 
20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقى  حداکثرشصت 
ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود. ضمنا اولویت با 

پیشنهاد نقدى است.
8-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد 
انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت 
وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در 
صورت نیاز به اصالحات اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ،

 تجمیع ، دریافت ســند ششــدانگ ، رفع مغایرت و 
غیره و طی کلیه مراحل آن بعهــده و هزینه خریدار 
مــی باشــد و بانــک هیچگونــه هزینــه اي
 از این بابــت پرداخت نمی نمایــد و بانک هر گونه 

مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید .
9-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاي مربوطه در صورت 

دارا بودن شــرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار 
خواهد بود. 

10-کل هزینه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمی 
و شهردارى و دارایى و غیره که به ملک تعلق خواهد 

گرفت به عهده برنده مزایده خواهد بود . 
11-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه 
قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان 
در مزایده الزامی می باشــد و امضاي اوراق مزایده و 
شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه 
مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و 

هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد . 
12-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشــددر 
صورت بروز مشــکالت در خصوص تفکیک و قطعی 
شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي 
عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه 
ادعایی نخواهد داشــت در اینصورت وجوه واریزي 

شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود .

13-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي 
ایران ( تهران ) می باشد . 

14-براي شــرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به 
میزان 5 درصد قیمت پایه  امــالك  به صورت نقدى  
نزد بانک کشاورزي شعبه محل وقوع ملک یا هر یک 
از شعب بانک کشاورزي در استان اصفهان به حساب 
بستانکاران بابت مزایده ، الزامی است . هر گاه نفرات 
اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده 

آنها ضبط خواهد شد .
15-شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد 
شده با ارائه کارت شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید 
تحویل پاکت مزایده ، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در 

مزایده در جلسه شرکت نمایند . 
16-بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده 
در جلسه مذکور ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از 
موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشــایی 

پاکتها نخواهد بود .

شصت و دو سهم از 96 سهم گلپایگان جاده شرکت زراعىگلپایگان13
ششدانگ مرغدارىمشاعششدانگ پالك 3/281

تخلیه و در تصرف 630001857/55,675,373,825
بانک نیست

شهرضا روستاى وشارهشهرضا14
تمامیت 84 سهم مشاع از 

275 سهم از ششدانگ پالك 
62/244

گلخانهمشاع
ششدانگ 
 4752/72
متر مربع

تخلیه و در تصرف 967,899,927-
بانک نیست

مزرعه واقع در مهر آباد چغا شهرضا15
جوش مبارکه

یکصد و هشتاد وشش پنج هزارم 
از شش هشتم سه ربع مشاع از 72 

حبه شش دانگ 1/216
ششدانگ زراعىمشاع

تخلیه و در تصرف 6,754,500,000-40 هکتار
بانک نیست

شهرضا دشت مهیارشهرضا16

تمامیت هشتصد و هشتاد 
وهفت سهم و هفتصد و پنجاه و 
یک هزارم سهم مشاع از 1450 

سهم ششدانگ پالك ثبتى 
181/12

باغمشاع
مساحت 

ششدانگ 
بیست و یک 

هکتار
تخلیه و در تصرف 7,688,700,000-

بانک نیست

خیابان آتشگاه خیابان اصفهان17
بهشت روبروى کوچه صفا

یک و نیم دانگ مشاع از 
تخلیه و در تصرف 1,013,175,000-1500زمینمشاعششدانگ پالك 733

بانک نیست

اصفهان18
اصفهان-برآن جنوبى-

روستاى روران-دنبال بلوار 
زاینده رود-بن بست
 ابن سینا- پالك 267

تخلیه و در تصرف 355225463,500,000خانهششدانگششدانگ پالك 456/4
بانک نیست

اصفهان-بران جنوبى-روستاى اصفهان19
تخلیه و در تصرف 265191391,500,000خانهششدانگششدانگ پالك 4/289راران-کوچه زاینده رود

بانک نیست

تخلیه و در تصرف 652,500,000-189/86خانهششدانگششدانگ پالك 159/7489بادرود- خیابان شهید رجائىاردستان20
بانک نیست

بوستان 21
سعدي

حضرت  آباد سجزى بخش 19 
باغچه و ساختمان ششدانگششدانگ پالك 669 اصلىثبت اصفهان

تخلیه و در تصرف 1861160439,366,500مسکونى
بانک نیست

بوستان 22
سعدي

دو قطعه زمین مزروعى واقع 
در اراضى حضرت آباد سجزى 

بخش 19 ثبت اصفهان
سه دانگ مشاع 

تخلیه و در تصرف 6566580219,683,250مسکونىمشاعپالك671/1و 671 اصلى
بانک نیست

کاشان روستاى استرك جنب کاشان23
قبرستان

یک و چهل و شش هزارم 
دانگ مشاع از ششدانگ 

پالك 667/1
تخلیه و در تصرف 13061547/601,072,038,078مرغدارىمشاع

بانک نیست

4/862دانگ مشاع از کاشان بلوار قطب راوندىکاشان24
تخلیه و در تصرف 14,805,365,112-4489/814باغمشاعششدانگ پالك 3515/1

بانک نیست

کاشان جاده برزك جنب کاشان25
کارخانه سیمان

یک و هشتصد و پنجاه و 
هفت هزارم دانگ مشاع از 

ششدانگ پالك 241/1
تخلیه و در تصرف 1,057,097,250-10000مرغدارىمشاع

بانک نیست

امالك براى مزایده  (مرداد ماه96)
وضعیت ملکقیمت پایهاعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتىآدرس ملکنام شعبهردیف

اصفهان1
کارگاه برنج کوبى واقع 
در بران جنوبى کیلومتر 
30 روستاى پیله وران

تخلیه و در تصرف 3,434,876,000-282/13کارگاهششدانگ98/538
بانک نیست

اصفهان2
روستاى پیله وران 

روستاى روران نبش 
میدان ورودى بن بست 

امام خمینى
18/4

بیست و چهار 
حبه از هفتاد 
ودو حبه

تخلیه و در تصرف 314/57200304,666,666مسکونى
بانک نیست

اصفهان3
خیابان آتشگاه خیابان 
بهشت روبروى کوچه 

صفا
33/7

یک و نیم 
دانگ مشاع از 
ششدانگ

زمین و 
تخلیه و در تصرف 316015001,185,000,000گلخانه

بانک نیست

کوهپایه4
خیابان کاوه خیابان 
ابوریحان بیرونى 

پالك 20
470/15177/6400

نوزده حبه 
مشاع از هفتاد و 

دو حبه
تخلیه و در تصرف 265/023442,718,055,555مسکونى

بانک نیست

بوئین5
آپارتمان مسکونى واقع 
در خیابان سروش کوچه 
23(شهید سعید لطفى) 

پالك 9
تخلیه و در تصرف 180/425,400,000,000-مسکونىششدانگ15190/33224

بانک نیست

خمینى شهر بخش 14 شهرضا6
تخلیه و در تصرف 1,984,000,000-320زمینششدانگ167/65ثبت اصفهان

بانک نیست
خمینى شهر بخش 14 شهرضا7

تخلیه و در تصرف 3,635,250,000-655زمینششدانگ167/1330ثبت اصفهان
بانک نیست

خمینى شهر بخش 14 شهرضا8
تخلیه و در تصرف 2,179,992,360-370/5زمینششدانگ167/66ثبت اصفهان

بانک نیست
خمینى شهر بخش 14 شهرضا9

تخلیه و در تصرف 2,529,199,744-379/55زمینششدانگ167/77ثبت اصفهان
بانک نیست

خمینى شهر بخش 14 شهرضا10
تخلیه و در تصرف 3,696,840,000-828زمینششدانگ167/132ثبت اصفهان

بانک نیست

شهرك صنعتى خوانسار خوانسار11
کارخانه آبلیمو

سى و هفت شعیر 
مشاع از 96 شعیر 
مشاع از ششدانگ 

پالك 24/29
تخلیه و در تصرف 38507901,966,588,541کارخانهمشاع

بانک نیست

روستاى قلعه شاهرخ چادگان12
شهرستان چادگان

چهار دانگ و هشتاد 
و شش صدم دانگ 
ازششدانگ پالك 

101/8/30
120000 متر زمینمشاع

تخلیه و در تصرف 3,209,999,994-مربع
بانک نیست

م الف:71131
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 «پاوربانک» را بخریم؟

در اندیشه تکرار 
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قربانى: قربانى: 
آرزویم بازى درآرزویم بازى در

 فیلم اصغر فرهادى  فیلم اصغر فرهادى 
است است 

کرانچار
 جبران مى کند

11

10

14

تا مى توانید
 «سیب گالب» بخورید

درگیرى در غـرب تهـران منجر
 به قتل شد 

فروش اقساطى ویژه 207 دستى
با پیش پرداخت 21/000/000 تومان و بازپرداخت 2 ساله
موعد تحویل

 30 روزه

فروش استثنایى رانا تنها با پیش پرداخت 
13/800/000 تومان و بازپرداخت 3 ساله

ظرفیت محدود 
موعد تحویل 20 روزه

آدرس: اصفهان- خیابان کاشانى شمالى- ضلع غربى- نمایندگى 2012 قنادیان
تلفن: 031-35012 

     telegram.me/irankhodroghanadian :لینک تلگرام
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«فیلمنامه 
«مارمولک» کامًال 
متعلق به من بود 

و فکر مى کنم آقاى 
پرستویى در آن 

نقش تألیفى داشت. 
دیالوگ هایى در 

فیلم مى بینید که در 
فیلمنامه وجود ندارد. 
او نقش را به گونه اى 
مال خودش کرد

پیمان قاسم خانى در جدیدترین گفتگویش از فعالیت هایش 
به عنوان فیلمنامه نویس و کارگردان و شرایط سینما کمدى 

ایران گفت.
نویسنده و بازیگر فیلم «ســن پترزبورگ» در پاسخ به این 
پرسش که ســینماى کمدى چقدر نیاز به فضاى آزاد دارد، 
گفت: «سینماى کمدى به اندازه سایر ژانرها نیاز به آزادى 
دارد اما ما محدودیت زیادى براى شوخى با اقوام، اصناف و 
شغل هاى مختلف را هم در کنار سانسورهاى رایج و خطوط 
قرمزى که مى شناسیم و سعى مى کنیم به طرف آنها نرویم، 
داریم. تعمیم یک شخص یا کاراکتر در یک فیلم به یک قوم 

و صنف یکى از مشکالتى است که ما داریم.»
نویســنده فیلمنامه «ورود آقایان ممنوع» در ادامه درباره 
مسئله اى با عنوان کمدى مبتذل گفت: «من اعتقاد دارم که 
کمدى مبتذل وجود دارد؛ نوعى از کمدى که به هر قیمت 
مى خواهد تماشاگر را بخنداند که به نظرم خنده ارزشمندى 
نیست و حاوى شوخى هاى چرك است که نمونه آن را در 
سینماى آمریکا هم داریم. معیار براى تشخیص اینکه یک 
کمدى مبتذل است یا نیست طبیعتاً مردم هستند، اگر مردم 
این کمدى را دوســت نداشته باشــند خود به خود حذف 
مى شود؛ کما اینکه چند سال پیش جنسى از کمدى 

مى دیدم که االن کمتر وجود دارد.»
او در ادامه درباره ورودش به ســینما، گفت: 
«رشته تحصیلى من آمار بود. از نوجوانى 
و با دیدن فیلم "جنگ ســتارگان" در 
ســینما آزادى عاشق ســینما شدم. 
ســینما زمانى برایم جدى شد که 
فیلم "نیش" را دیدم. "نیش" را 
در ویدئو دیدم.  به هر حال 
ما نســل ویدئو هستیم. 
ما بسیارى از فیلم ها را 
در شرایط خاصى 

دیدیم. 

همیشه به ســینما عالقه مند بودم و مجله "فیلم" برایم راه 
فرارى از دنیاى ریاضــى و آمار بود. البتــه هیچ وقت فکر 
نمى کردم که بخواهم وارد این حرفه شوم و بیشتر عالقه مند 
بودم که فیلم ببینــم. یک روز در مجلــه "فیلم" دیدم که 
یک دوره فیلمنامه نویســى حرفه اى برگزار مى شود که هر 
لیسانسى را قبول مى کند. وسط سربازى و با لباس سربازى 
رفتم امتحان فیلمنامه نویسى دوره باغ فردوس را دادم. حتى 
خودکار همراهم نبود و آنجــا از آقایى خودکار گرفتم که او 
شادمهر راستین بود. استادم مرحوم ســیف ا... داد بود، فرد 

بسیار تأثیرگذارى که به او مدیونم.»
نویسنده فیلم «من زمین را دوست دارم»  که براى اولین بار 
در سال 74 در فیلم «عاشقانه» علیرضا داودنژاد به عنوان 
بازیگر جلوى دوربین رفت، دربــاره حضورش در این فیلم 
ســینمایى مى گوید: «وقتى وارد کار فیلمنامه نویسى شدم 
روى این حرفه خیلى متعصب شــدم و همیشــه در مقابل 
پیشــنهاد برخى افراد که مى گفتند بازى کن، مى گفتم من 
بازیگر نیستم فیلمنامه نویس هستم. آقاى داودنژاد بهاره را 
در فیلم دیگرى دیده بود و قرار بود در فیلم "عاشقانه" بازى 
کند. ما آن زمان نامزد بودیم. آقــاى داودنژاد خیلى اصرار 
کرد که نقش مقابل بهاره را خــودم بازى کنم اما من قبول 
نمى کردم تا اینکه پس از حدود دو هفته به من گفت این فیلم 
یک فیلم بسیار عاشقانه است و هر پسرى جایت بازى کند 
کلى دیالوگ عاشقانه به نامزدت مى گوید و همین حرفش 
باعث شد که بازى در فیلم «عاشقانه» را پذیرفتم و با پول آن 

هم عروسى گرفتیم.»
قاسم خانى در پاسخ به این پرسش که کار با مهران مدیرى 
چه دستاوردى براى اوداشته و از او چه آموخته، گفت: «بارها 
گفته ام که بهترین شــوخى هایى که من نوشته ام مهران 
اجرا و آن را بهتر کرده اســت. مهران شــوخى هایى که ما 
مى نوشتیم را بیشتر و بهتر مى کرد و ما هر دو با هم داشتیم 
رشد مى کردیم، اما فضاى ذهنى فانتزى که او دارد و همیشه 
یک فاصله گذارى که در اکثر کارهایش با تماشــاگر وجود 
دارد، سبکى نیست که من بخواهم دنبال کنم. گاهى اوقات 
جذاب است مثل "شــب هاى برره" و "پاورچین" ولى یک 
زمان هایى من کار رئال تر را مى پسندم. مهران مدیرى در 

فضاى خاص خودش با متن خوب بى رقیب بود.»
او درباره اختالفش با مهران مدیــرى بیان کرد: «اختالف 
من و مهران از آنجایى شروع شد که دیگر حرف مشترك با 

هم نداشتیم و جنس کارهایى که انجام مى دادیم نزدیک هم 
نبود. من دوست داشتم در سینما کار کنم و از سریال خسته 
شده بودم. بارها پیشنهاد کردم که به سمت سینما برویم اما 
آن تیم عالقه اى نداشتند. زمانى که من از آنها جدا شدم و 
به سمت سینما آمدم آنها کار در شــبکه نمایش خانگى را 
با "قهوه تلخ" آغاز کردند. مهران دوســت داشت من بمانم 
و خودم هم در یک مقطعى دوست داشــتم که برگردم اما 
بعدها اختالفات و مسائلى پیش آمد که ترجیح دادیم دوست 
بمانیم اما با هم کار نکنیم، اتفاق خاصى هم نیافتاده هنوز هم 
سالم و علیکمان را داریم و همه چیز خوب و خوش است.»

قاسم خانى درباره مصاحبه اى که چندى پیش انجام داده و 
گفته بود شماره مهران مدیرى را ندارد، توضیح داد: «واقعًا 
شماره مهران مدیرى را ندارم. بى تعارف ما دوست صمیمى 
هم نیســتیم و ارتباطى با هم نداریم. منظور و لحن خاصى 

نداشتم.» 
سرپرست نویسندگان سریال «شب هاى برره» در پاسخ به 
این پرسش که آیا مدیرى معتقد نبود که برایش مؤثر بودى و 
نبودت مى تواند ضعف ایجاد کند، گفت: «اسم مهران همیشه 
روى پیشانى من هست و هر جا مى روم مجبورم توضیحاتى 
درباره او بدهم. واقعــًا برایش آرزوهاى خــوب مى کنم و 
امیدوارم فیلمش خیلى زیاد بفروشد. به هر حال او صاحب 

سبک است و به گردن کمدى ما حق دارد.»
پیمان قاسم خانى نویسنده فیلم «مارمولک» در ادامه درباره 
این فیلم نیز گفت: «فیلمنامه "مارمولک" کامًال متعلق به من 
بود و فکر مى کنم آقاى پرستویى در آن نقش تألیفى داشت. 
دیالوگ هایى در فیلم مى بینید که در فیلمنامه وجود ندارد. 
او نقش را به گونه اى مال خودش کرد که دیالوگ هایى که 
مى گفت از نظر من هم خیلــى خوب بود. "مارمولک" جزو 
کارهایى بود که من خیلى کم سر صحنه فیلمبردارى رفتم 
و تنها موردى که من با "مارمولک" دارم این است که پایانى 
که من برایش نوشته بودم به نظرم خیلى بهتر از پایانى است 

که برایش گذاشتند.»
پیمان قاســم خانى به عنوان سرپرست نویسندگان سریال 
«ســاختمان پزشــکان» در پایان درباره بازیگران سریال 
جدیدش ضمن بیان اینکه دوست دارد عطاران در کارهایش 
بازى کند زیرا او بازیگر درجه یکى است، گفت: «بازیگران 
سریال جدیدم همان بازیگران فیلم "خوب، بد، جلف" همراه 

با چهره هاى مشهور دیگرى هستند.»

«فیلمنامه 
«مارمولک» کامًال 
متعلق به من بود

و فکر مى کنم آقاى 
پرستویى در آن 

نقش تألیفى داشت. 
در دیالوگ هایى

که در مى بینید فیلم
فیلمنامه وجود ندارد. 
گونه اى را به نقش او
کرد مال خودش

ایرانگفت.
نویسنده و بازیگر فیلم «ســن پترزبورگ» در پاسخ به این 
پرسش که ســینماى کمدى چقدر نیاز به فضاى آزاد دارد، 
گفت: «سینماى کمدى به اندازه سایر ژانرها نیاز به آزادى 
دارد اما ما محدودیت زیادى براى شوخى با اقوام، اصناف و 
شغل هاى مختلف را هم در کنار سانسورهاىرایج و خطوط

قرمزى که مى شناسیم و سعى مى کنیم به طرف آنها نرویم، 
داریم. تعمیم یک شخص یا کاراکتر در یک فیلم به یک قوم 

و صنف یکى از مشکالتى است که ما داریم.»
نویســنده فیلمنامه «ورود آقایان ممنوع» در ادامه درباره 
مسئله اى با عنوان کمدى مبتذل گفت: «من اعتقاد دارم که 
کمدى مبتذل وجود دارد؛ نوعى از کمدى که به هر قیمت 
مى خواهد تماشاگر را بخنداند که به نظرم خنده ارزشمندى 
نیست و حاوى شوخى هاى چرك است که نمونه آن را در 
سینماى آمریکا هم داریم. معیار براى تشخیص اینکه یک 
کمدى مبتذل است یا نیست طبیعتاً مردم هستند، اگر مردم 
حذف  خود این کمدىرا دوســت نداشته باشــند خود به
مىشود؛ کما اینکه چند سال پیش جنسى از کمدى 

مى دیدم که االن کمتر وجود دارد.»
او در ادامه درباره ورودش به ســینما، گفت: 
«رشته تحصیلى من آمار بود. از نوجوانى 
"و با دیدن فیلم "جنگ ســتارگان" در

ســینما آزادى عاشق ســینما شدم. 
ســینما زمانى برایم جدى شد که 
" را دیدم. "نیش" را  "فیلم"نیش"
حال  در ویدئو دیدم.  به هر
ما نســل ویدئو هستیم. 
ما بسیارى از فیلم ها را 
در شرایط خاصى 

دیدیم.

اسم مهران روى پیشانى من است 

صبا کمالى در تازه ترین گفتگوى خود دســت به یک 
افشــاگرى بزرگ علیه برخى تهیه کنندگان ســینما 

زده است. 
وى در گفتگوهاى اخیر خود بــا یکى از خبرگزارى ها 
گفته بود: چند سالى است که دیگر کارهاى سینمایى 
انجام نمى دهم این را هم باید بگویم که من از حدود 
شــش ســال پیش فوق لیســانس خودم را در رشته 
مدیریــت بیزینس گرفتــم و از آن زمــان از عرصه 
ســینما و تئاتر فاصله گرفتم و در واقــع مى خواهم

فعالیت هایم را به سمت کارهاى تجارى سوق دهم و 
خیلى از این موضوع خوشحال هستم. االن هم مدتى 
اســت که مجوز یک شــرکت تبلیغاتى را گرفته ام و

مى خواهم در این زمینــه فعالیت کنم. من وقتى وارد 
عرصه هنر شدم شرایط خیلى محترمانه تر بود اوضاع
هنر نســبت به چند ســال اخیر چه از نظــر مالى و 
چه از نظر اخالقــى خیلى بهتر بود ولى چند ســالى

 اســت که شــرایط  به گونه اى دیگرى است. یک 
مقدار شرایط کارى وقیحانه شده است و من در شأن 
خودم نمى بینم که به ســمت بازیگــرى پیش بروم
مگر اینکه فضا خوب شــود و کیفیت کارها افزایش 
پیدا کند در غیر ایــن صورت من اجبــار مالى براى 
کار بازیگرى ندارم مضاف بر اینکه کار تئاتر را ســالى 
یک بار انجام مى دهم یعنــى در زمانى که مخاطبان

 مــرا در تلویزیــون نمــى بیننــد در تئاتــر حضور 
دارم.

کمالى با انتقاد از برخى تهیــه کنندگان تصریح کرد: 
تا یکجایى مى توانم با آنها کار کنــم یکجایى با آنها 
مقابله کردم حتى وکیل هم گرفتم حقم را هم گرفتم 
اما باید بگویم بازیگــرى که از این روش اســتفاده
 مى کنــد او را حــذف مى کننــد و اجــازه کار به او 

نمى دهند.
این بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه افشاگرى هایش 
در مورد فساد کالن در سینما اشاره مى کند که برخى 
تهیه کنندگان سینما بارها او را تهدید کرده اند که اگر با 
آنها راه نیاید او را بیچاره و حذف مى کنند. بازیگر فیلم 
سینمایى «متولد ماه مهر» در ادامه اشاره مى کند ما به 
بهانه ارزشمندى آمدیم، نیامدیم که تن به هزار و یک 
چیز بدهیم. این عرصه براى من بسیار اهمیت دارد ولى 
چون اهمیت دارد ترجیح مى دهم فعًال خودم را کنار 
بکشم تا شرایط در شأن هنرمند قرار بگیرد آن موقع با 

کمال میل شروع به کار کنم. 
وى افزود: مــن یک مقــدار گرفتار دشــمنى هاى 
شخصى شــدم، که به علت «نه» شــنیدن از جانب 
من بوده اســت. هر «نــه» اى که گفتم پنج ســال 
مرا به یک ســمتى شــوت کردند. مثًال چه بگویم...

فالن تهیه کننده اى که خودش را منتســب به فالن 

وزارتخانه مى کند، ســاعت 3 صبح به زور مى خواهد 
وارد خانه من بشــود و من با فحش ناموس بیرونش 
کــردم. از ایــن مــوارد هــزاران مــدل وجــود 
دارد. آنقــدر زیــاد اســت کــه هفتادمــن مثنوى 
مــى شــود. هنرپیشــه هاى مــا صرفــًا ملعبــه
هســتند اصًال تصمیم گیرنده نیســتند. تصمیمات را 
آدم هاى فاســد دیگرى مى گیرند. ما فکر مى کنیم 
هنرپیشه ها بد هستند. خانم ها بد هستند. خیر اینگونه 
نیست. کسانى را انتخاب مى کنند به دردشان بخورد. 
این کاره باشند. جسم و روحشان کشش این مسائل را 

داشته باشد و هرکسى نتواند.
کمالى ادامه داد: من ترجیح مــى دهم از تحصیالتم 
از تجربیاتــم و از خالقیت (اگر داشــته باشــم) در 
شاخه هاى دیگر هنرى استفاده کنم پول هم از جاى 
دیگرى دربیاورم. امیــدوار بمانم تا موقعى که مدیر یا 
مدیرانــى پیــدا بشــوند دلســوز باشــند و تصمیم
 بگیرند که سر و ســامانى به این وضعیت خراب هنر 
بدهند. این به این معنى نیســت که همه کسانى که 
کار مى کنند فســاد دارند. من به همه این توهین را 
نمى کنم اما 70 درصد متأســفانه هســتند. من واقعًا 
امیدوارم این شــرایط تغییر کند و من اعتقاد دارم که 

زمین فساد را تحمل نمى کند.

مهدى قربانى با بازى در نقــش «نوید» در فیلم «ابد و 
یک روز » توانست توجه ها را به خود جلب کند. قربانى 
بعد از آن در فیلم «21 روز بعد» به کارگردانى محمدرضا 
خردمندان نقش آفرینى کرد و توانست جایزه جشنواره 

فیلم کودکان و نوجوانان را از آن خود کند.
او درباره بازى در فیلم «21 روز بعد» گفت: «کار کردن 
با محمدرضا خردمندان از این جهت حائز اهمیت بود که 
به فضاى قصه مسلط بود و در زمینه تجربیات شخصیت 
داســتان مى توانســت من را کمک کند. همین باعث 
شــد ارتباط خوبى با نقش برقرار کنم. آقاى خردمندان 
براســاس تجربیات خود تالش کرد مــن را به نقش 

نزدیک کند.»
او ادامــه داد: «تجربه همکارى با ســاره بیات بى نظیر 
بود. گاهى خنده ام مى گرفت زیرا مثل یک مادر با من 
رفتار مى کرد. حسین شرفى هم که نقش مهران را بازى 
مى کرد مثل برادر بود براى من، با هم شوخى مى کردیم 
و شب هاى زیادى پیش مى آمد که با هم تا صبح بیدار 

مى ماندیم و حرف مى زدیم.»
او درباره فضاى کار در «21 روز بعد» گفت: «صمیمیت 
عجیبى در میان ما وجود داشت. حس خانواده بودن را با 
حضور در کنار این دوستان به خوبى فهمیدم. محمدرضا 
خردمندان من را از طریق "ابد و یک روز" شناخته بود. 
قطعًا "ابدو یک روز" سکوى پرتابى براى من بود. البته 

من براى حضور در فیلم "21 روز بعد" تست دادم و بعد 
قبول شدم.»

بازیگر فیلم «ابدو یک روز» درباره همکارى با ســعید 
روســتایى اضافه کرد: «مــن از آموزشــگاه کودك و 
نوجوانان پانیز شروع کردم و "ابد و یک روز" اولین کارم 
بود. سعید روستایى خیلى به من کمک کرد. خیلى باید 
خوش شانس باشید که اولین فیلمتان "ابد و یک روز" 

باشد. به نظرم هزار شب را در یک شب طى کردم.»
این بازیگر نوجوان درباره جایزه هایى که در جشــنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان کســب کرده بود اضافه کرد: 
«دو جایزه کســب کردم. هر دو جایزه مربوط به بازیگر 
نوجوان برتر بود. یکى از نگاه داوران کودك و نوجوان 
بود و جایزه دیگر هم از دستان داوران اصلى بود. به نظرم 
سینماى کودك و نوجوان نسبت به سینماى بزرگسال 
داراى تفاوت هایى است. سینماى کودکان شیرین است 
اما سینماى بزرگسال تلخ است، فضاى سنگینى دارد.»

قربانى درباره تازه ترین کارهاى خود گفت: «اکنون در 
حال بازى در فیلمى جدید هستم. اما نمى توانم تا دو هفته 
دیگر اسمى از آن بیاورم. اما مطمئنم کار جالبى خواهد 
شد. آرزویم این است در فیلم اصغر فرهادى بازى کنم در 
میان بازیگران هم دوست دارم دوباره با نوید محمدزاده 
بازى کنم. اکنون یک کار تئاتر هم بــا نام "اتلو" بازى 

مى کنم.»

همزمانى انتشــار خبــر ســقوط مرگبار 
خواهــر بازیگرى معــروف از یک برج در 
شهرك غرب با انتشار خبر درگذشت صنم 
قربان زاده بــراى بســیارى از مخاطبان 
فضاى مجازى، این پرسش را پیش آورده 
که آیا این خواهر على قربان زاده بوده که 

سقوط کرده است؟
صبح روز شــنبه 14 مردادمــاه مأموران 
کالنترى 134 شــهرك غرب در تماس با 
بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر سقوط  
مرگبار دختر جوانــى را اعالم کردند. بنابر 
اظهارات مأموران دختر 35 ساله اى از طبقه 
ششــم یکى از برج هاى مجتمع آتى ساز 
به پایین ســقوط کرده و جــان خودش را 
از دســت داده بود. در تحقیقــات تکمیلى 
مأموران مشــخص شــد متوفى خواهر 
بازیگر معروف سینما و تلویزیون بوده است 
همچنین تحقیقات نشان داد وى در یکى 
از واحدهاى طبقه ششــم برج به صورت 

مجردى زندگى مى کرده است.
ساعاتى پس از انتشار این خبر، درگذشت 
صنم قربان زاده رســانه اى شد و برخى از 
سینماگران هم درگذشــت وى را به على 
قربان زاده تســلیت گفتند؛ همین مسئله 
باعث شد براى بســیارى از مخاطبان این 
پرسش پیش آید که آیا خواهرعلى قربان 
زاده بازیگر نقش روحانى «نهنگ عنبر» و 
رفیق نزدیک سامان مقدم، دچار سقوط از 

برج شده است؟

معصومه آقاجانى بازیگر سینما و تلویزیون ، در خصوص حضورش در سریال «لژیونر» گفت: حضورم در این سریال تنها 
یک دلیل دارد و آن حضور مسعود آب پرور اســت. من در این سریال فقط به نگاه مسعود آب پرور تکیه کردم .براى هر 
بازیگرى افتخار است که با چند کارگردان همکارى داشته باشد و مسعود آب پرور یکى از گزینه هاى قطعى است. آب 

پرور کار بلد است واخالق کارى خوبى دارد. مشکالت و مسائل شخصى خود را وارد کار نمى کند.
وى در خصوص نقش و درونمایه سریال «لژیونر» نیز گفت: کار با درونمایه طنز همراه است و من نقش 

مادر لژیونر ایرانى را بازى مى کنم.
«لژیونر» جدیدترین سریال مسعود آب پرور است که در این سریال به حواشى ورزش پرداخته است 

و «اشپیتیم آرفى» بازیکن سابق پرسپولیس نیز در این  سریال حضور دارد.
محمدرضا شریفى نیا، حســن پورشیرازى، زهیر یارى، ســاغر عزیزى، اتابک نادرى، حامد 

آهنگى و... بازیگران اصلى این سریال هستند.

قربانى: آرزویم بازى در فیلم اصغر فرهادى است 

سعید سهیلى که آخرین ساخته اش «گشت2» 
جزو پرفروش ترین فیلم هاى تاریخ ســینماى 
ایران بوده است قصد ســاخت فیلمى با عنوان 
«حرومى» را دارد؛ فیلمى کمدى-اجتماعى که 

مضمونى درباره موسیقى دارد.
سعید سهیلى که به سیاق سال هاى اخیر خودش 
تهیه فیلــم جدیدش را برعهده گرفته اســت با 
اشاره به اینکه ظرف یک ماه آینده براى دریافت 
پروانه ساخت «حرومى» اقدام خواهد کرد گفت: 
«حرومى» نام موقت فیلمى است که مضمونى 
اجتماعى با رگه هاى کمدى دارد. فیلم به موسیقى 
در کشور مى پردازد و بر این اساس قصد داریم از 
بازیگرانى اســتفاده کنیم که دستى در موسیقى 

دارند.
سهیلى ادامه داد: «حرومى» فیلمى است پربازیگر 
و البته داراى تعدد لوکیشن. فیلمبردارى به طور 
کامل در تهران انجام مى شود و فضاهاى مختلفى 

از مناطق شهرى را دربرمى گیرد.
سعید ســهیلى که درنظر دارد «حرومى» را به 
جشــنواره بیاورد هرچند پیش از ایــن به طور 
مستقیم موسیقى را زیربناى آثارش قرار نداده بود 
اما 16 سال قبل، قبل از یک خواننده-موزیسین 
محبوب یعنى شــادمهر عقیلى به عنوان نقش 
اصلى یک درام حادثه اى به نام «شــب برهنه» 

استفاده کرده بود.

شب برهنه 2 

هفتمیــن قســمت فصل دوم ســریال 
رونمایــى از  پــس  «شــهرزاد» 

 در پردیس کورش در تهران، صبح دیروز 
دوشنبه 16 مرداد در سراسر کشور عرضه 

شد.
هفتمیــن قســمت از فصــل دوم این 
ســریال، با حضــور مهدى ســلطانى، 
رؤیا نونهالى، فریبــا متخصص و نهال 
دشتى در پردیس ســینمایى کورش به 

نمایش در آمد. ایــن نمایش که به نوعى 
رونمایى از قسمت جدید بود با استقبال 
قابل توجهى از ســوى مخاطبان مواجه

شد.
 همچنین بازیگران ســریال «شهرزاد» 
درحالــى کــه شــاخه گل هــاى رز 
از هدیــه گرفتنــد، در کنار مــردم به
 تماشاى قســمت جدید این مجموعه 

نشستند.

قسمت هفتم «شهرزاد» عرضه شد 

سقوط مرگبار 
خواهر بازیگر معروف

ساعت 3 صبح  
در خانه
 خانم بازیگر! 

ت کردند. مثال چه بگویم...
خودش را منتســب به فالن 

زمین فساد را تحمل نمى کند.

نر» گفت: حضورم در این سریال تنها 
 مسعود آب پرور تکیه کردم .براى هر 
یکى از گزینه هاى قطعى است. آب 

کار نمى کند. د
 همراه است و من نقش 

شپرداخته است 

درى، حامد 

فقط به نگاه مسعود آب پرور تکیه کردم 
بازیگر« لژیونر»: 
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بین جوش هایى که در نقاط مختلف بدن ظاهر مى شود، جوش کف 
سر خیلى شایع نیست ولى هستند کسانى که به آن دچار مى شوند. این 
جوش دردناك، آزاردهنده و با خارش همراه است. گاهى این جوش ها 
سال ها روى سر مى مانند و به یک عامل آزاردهنده قوى براى فرد 

تبدیل مى شوند. خارش، ســوزش، زخم شدن پوست 
ســر و حتى ریزش مو از عوارض جوش 

سر هستند. 
دلیل اصلى ایجاد جوش 

سر، بسته و مسدود 
منافذ  شــدن 

سر  پوست 
به دالیل 

مختلف ازجمله رعایت نکردن بهداشــت پوست سر، برهم خوردن 
تعادل هورمونى، اســترس زیاد، تغییرات فصلى و آلرژیک، واکنش 
به برخى داروها، مصرف زیاد  کافئین، استفاده از برخى محصوالت 

مراقبت از مو و عرق کردن بیش از حد است. 
در واقع انباشته شدن سلول هاى مرده پوست 
و چربى روى پوســت سر، منبع 
غذایى مناســبى را براى 
رشــد باکترى ها 
ایجاد مى کند 
که بعد از 
مدتى 

سبب ایجاد آکنه یا جوش مى شود. اولین و مهمترین موضوعى که 
درباره ایجاد جوش روى پوست باید به آن پرداخته شود مسئله نظافت 
و بهداشت فردى اســت. وقتى افراد بهداشت را رعایت نمى کنند و 
پوســت به اندازه کافى تمیز و الیه بردارى نمى شود، منافذ پوستى 
(فولیکول ها) بسته شــده، چربى  نمى تواند از طریق سطح پوست 
خارج شود. در این شرایط  باکترى ها به فولیکول هاى مسدود نفوذ 
کرده و عفونتى را ایجاد مى کنند که اگر این عفونت زیر پوست بماند 
باعث التهاب و تورم مى شود و اگر روى پوست برسد تبدیل به جوش 
مى شــود. این موضوع وقتى در سطح پوست کف سر اتفاق مى افتد 
به دلیل اینکه این قسمت از پوست، ضخامت بیشترى دارد، جوش ها 
بزرگ تر و با عوارض ســوزش و خارش و حتى درد همراه مى شوند. 
از آنجا که این جوش ها زیر مو قرار گرفته اند درمانشــان دشوارتر از 
جوش  هاى روى سطح پوست است و با شانه کشیدن یا خاراندن هم 

وضعیت بدتر مى شود. 
مصرف مداوم شامپوهاى مخصوص موهاى چرب که چربى پوست 
را برطرف مى کنند راهکار پیشگیرانه  مناسبى براى افرادى است که 
پوست سرشان چرب است و امکان تجمع چربى در پوست سرشان 
وجود دارد. البته استفاده از این شامپو ها نباید بیش از حد نیاز باشد 
چراکه پوست وقتى بیش از اندازه خشک مى شود هم به دلیل 

نیاز به ترشح چربى بیش از قبل چربى ترشح مى کند.  

شاید شوره ها مقصر باشند
یک دلیــل دیگر براى به وجــود آمدن جوش 
کف ســر وجود شوره سر اســت. پوست سر 
به طــور طبیعى در حال الیه الیه شــدن و 
پوست اندازى است. ســلول  هاى قدیمى 
پوست جدا شده و جاى خود را به سلول هاى 
جــوان مى دهنــد. در حالت عــادى این 
ســلول ها ظرف 20 تا 30 روز مراحل رشد 

خود را طى کرده و از سطح پوست به صورت سلول هاى مرده خارج 
مى شوند. اگر این دوره زمانى به شکلى غیرعادى سرعت بگیرد، تعداد 
سلول هاى مرده پوســت افزایش یافته و همراه با چربى و ترشحات 

دیگر پوست معضل «شوره سر» را به وجود مى آورند.  
دو نوع شوره سر خشک و چرب هست. در نوع شوره خشک پوسته ها 
به صورت الیه هاى نازك روى سر، شــانه ها و اطراف گردن دیده 
مى شوند و ظاهر ناخوشایندى ایجاد مى کنند. اما در نوع شوره چرب 
پوسته ها بزرگ تر و چرب هستند، به هم مى چسبند و نمى ریزند بلکه 
یک حالت متراکم و چرب در پوست سر به وجود مى آورند. وقتى شوره 
سر شدت پیدا کند به شکل مرضى ایجاد مى شود که به آن «درماتیت 
سبورئیک» مى گویند. درماتیت سبورئیک معموًال با ظهور جوش هاى 
چرکى و دانه هاى قرمز روى سطح پوست سر همراه است و به دلیل 

مقاومت به درمان، معموًال تا سال ها باقى مى ماند.  
متخصصان پوست و مو براى درمان شوره سر استفاده از شامپوهاى 
مخصوص ضدشــوره مثل کتوکنازول و زینک پریتینیوم را تجویز 
مى کنند. فرد مبتال به شوره سر باید هفته اى یکبار با شستشوى سر 
با این شامپوها این عارضه را کنترل کند. بهتر است این شستشو در 
هر حمام گرفتن دو بار باشد و در هر بار شامپو سه تا چهار دقیقه روى 

سر بماند.

جوش ها چه عوارضى دارند
مسئله جوش کف سر شاید خیلى معضل حادى به شمار نرود اما غافل 
شدن از آن و به تأخیر انداختن درمان آن مى تواند منجر به پیشرفت 
این بیمارى شود تا جایى که تعداد جوش ها و عمق شان زیاد شود و 
منجر به بیمارى فولیکولیت ریزنده شود. فولیکولیت ریزنده عفونت 
منافذ پوست سر است که به دلیل تنگ یا بسته شدن منافذ پوست و 
رشد برخى باکترى ها در این فضاها به وجود مى آید. این عفونت ریشه 
مو را از بین مى برد و منجر به ریزش دایمى موى سر بیمار مى شود. به 
همین علت به فولیکولیت ریزنده شهرت دارد. براى درمان این بیمارى 

حتماً باید متخصص مرتبط داروهاى قوى را تجویز کند و درمان آن 
طوالنى مدت انجام شود. در مواقعى هم الزم است که از باکترى عامل 
بیمارى نمونه بردارى شــود تا نوع آن و روش درمان تشخیص داده 
شود. افرادى که دچار حساسیت هاى فصلى مى شوند گروه دیگرى 
هستند که به همین دلیل آلرژیک ممکن است دچار جوش سر شوند. 
براى درمان این نوع التهاب هم باید از داروهاى ضدحساسیت استفاده 

شود. عامل وراثت هم گاهى در بروز جوش کف سر دخالت دارد.

این احتمال را هم بررسى کنید
شپش عامل دیگرى است که منجر به بروز جوش کف سر مى شود. 
این انگل که به ســرعت به افراد همجوار سرایت مى کند کف سر و 
البه الى موها را براى زندگى  انگلى انتخاب مى کند و از خون بدن 
انســان از طریق پوست سر تغذیه مى کند. شــیوع شپش بیشتر در 
مدارس و سربازخانه  ها اتفاق مى افتد و دلیل آن هم رعایت نکردن 
بهداشت فردى و موى سر و استفاده کردن از وسایل شخصى دیگران 
مثل برس و شانه است. شپش  انگلى است که مى تواند در سر باعث 
ایجاد جوش هاى چرکى همراه با خارش شود. براى درمان شپش سر 

باید به پزشک متخصص پوست مراجعه کرد. 
معموًال شامپوى پرمترین براى رفع شپش سر تجویز مى شود. براى 
استفاده از این شامپو ابتدا باید موها را با آب مرطوب کرد، سپس موها 
را کامًال با شامپوى پرمترین آغشته کرد تا شامپو، به تمام قسمت هاى 
مو از سر تا ساقه موها برسد، پس از 15 دقیقه باید سر را با آب فـراوان 

شست تا شامپو کامًال از بین برود.
 بعد با سشوار موها را خشک کرده با یک شانه چوبى مو را شانه بکشید 
تا شپش ها از البه الى مو جدا شوند.  این شستشو را هفته اى یک بار و 
به مدت دو تا سه ماه، باید ادامه داد تا شپش  و تخم هاى آن کامًال از 
بین بروند و پس از آن جوش هاى کف سر هم کم کم برطرف خواهند 
شد. این عمل بهتر است براى سایر افراد خانواده هم انجام شود، چون 

احتمال سرایت بسیار باالست.

در مطالعه جدیدى ثابت شــد ترکیبى در گل کلم و کلم 
بروکلى وجود دارد که بدون آسیب رساندن به سلول هاى 
ســالم به نابودى تومورهاى مالنــوم کمک مى کنند. 

دانشــمندان در بررسى هایشــان روى موش هاى 
آزمایشگاهى رشد ســلول هاى ناسالم را در 

این بیمارى 69 درصد مشاهده کردند.
آنــان امیدوارنــد ایــن موفقیت به 
تولید داروى جدیدى بــراى نابودى 
سلول هاى بدخیم مالنوم بدون آسیب 

رساندن به ســلول هاى ســالم مجاور 
بیانجامد.

مالنوم که وخیم ترین و رایج ترین شکل سرطان 
پوست اســت، به علت قرار گرفتن در معرض نور 

خورشید ایجاد مى شود.
هنگامى که مالنوم زود تشخیص داده شود به آسانى با 
جراحى قابل درمان است، اما اگر در سراسر اعضاى بدن 

گسترش یابد عمًال درمان ناپذیر است.
همچنین شــیمى درمانى و داروهاى دیگر در صورت 
پیشــرفت بیمارى بى اثر خواهند بود و حدود سه چهارم 

مرگ ومیرهاى مرتبط با پوست در اثر مالنوم  است.
گروهــى از محققــان ترکیبى را بــر پایه  
ایزوتیوسیانات هاى طبیعى به وجود 
آوردند که به داشتن خاصیت 
ضدســرطانى معــروف 
شــدند. این ترکیب در 
خانــواده کلم ها از جمله 
کلم بروکلــى، گل کلم، 
کریپــورس، جوانه هــاى 

بروکسل و تربچه یافت مى شود.
نتایج این مطالعه نشان داد این ترکیب پروتئین فاکتور القا 
شونده هیپوکسى را که عامل رشد تومورهاى سرطانى 

است، مسدود مى کند.

براى پیشگیرى از این عوارض جانبى و اطمینان ازتأمین 
نیاز روزانه بدن به موادمغذى، گیالس و سایر میوه ها را 

به اندازه توصیه شده مصرف کنید.

عوارض جانبى مرتبط با فیبر
گیالس حاوى مقدار باالیى فیبر اســت، به طورى که 
در هر فنجان 3 گرم فیبر وجود دارد. اگرچه بعید به نظر 
مى رسد این مقدار فیبر باعث بروز عوارض جانبى شود 
اما اگر این میوه به عنوان بخشى از یک رژیم غذایى با 
درصد فیبر باال مصرف شــود، به ویژه زمانى که مقدار 
فیبر دریافتى به ســرعت افزایش یابد؛ عالئمى مانند 
گاز روده، کرامپ هاى شکمى و نفخ را به دنبال خواهد 
داشت. براساس مرکز پزشکى دانشگاه کالیفرنیا در سان 
فرانسیسکو، رژیم غذایى با درصد فیبر باال حاوى 25 تا 
30 گرم فیبر در روز است. مواد غذایى حاوى فیبر عالوه 
بر گیالس شامل انواع میوه، سبزیجات، غالت، آجیل، 

دانه ها و حبوبات مى شود.

کمبودهاى تغذیه اى
اگرچه گیالس حاوى مواد مغذى اســت اما درصورتى 
که به جاى سایر مواد مغذى ضرورى بدن مصرف شود 
کمبودهاى تغذیه اى را به دنبال خواهد داشت. گیالس 
غنى از منابع کربوهیدرات مانند قند طبیعى، فیبر، ویتامین 
C و پتاسیم است اما فاقد میزان کافى از ویتامین ها، مواد 
معدنى، پروتئین غذایى و چربى هاى اشباع نشده است. 
با وجود این در صورتى که گیالس بــه میزان توصیه 
شده در یک رژیم غذایى متعادل مصرف شود منجر به 

کمبودهاى تغذیه اى نخواهد شد.

آلرژى
در صورت آلرژى به گیــالس، احتمال عوارض جانبى 
ناخوشــایند یا حتى در مواردى، خطرنــاك وجود دارد. 
براساس آکادمى آســم، آلرژى و ایمونولوژى آمریکا، 
آلرژى به گیالس به صورت حس بســته شدن راه گلو، 
تنگى نفس و کهیر ظاهر مى شود. درصورت مشاهده هر 

کدام از این عالئم بعد از مصرف گیالس، از خوردن این 
میوه اجتناب کرده و به پزشک مراجعه کنید. الزم به ذکر 
است در صورت داشتن آلرژى به گیالس ممکن است به 

سایر میوه ها نیز آلرژى داشته باشید.

میزان توصیه شده
در صورتى که حتى بــه گیالس آلــرژى ندارید، این 
میوه را براســاس میزان توصیه شــده روزانه به عنوان 
بخشــى از یک رژیم غذایى متعادل مصرف کنید تا از 
عــوارض جانبى ناشــى از مصــرف زیــاد گیالس و 
کمبودهاى تغذیه اى پیشگیرى شــود. براساس یک 
دستورالعمل غذایى، در یک رژیم غذایى روزانه با 1600 
کالرى انرژى، مــى توان یک و نیــم فنجان گیالس 
دریافت کرد. همچنین در یــک رژیم غذایى با مصرف 
روزانــه  2000 کالرى انــرژى و در رژیم غذایى 2800 
کالرى، به ترتیب میزان توصیه شده مصرف گیالس دو 

فنجان و دو فنجان و نیم است.

جوش هاى کف سر نشانه  چیست؟جوش هاى کف سر نشانه  چیست؟

سر هستند. 
دلیل اصلى ایجاد جوش 

سر، بسته و مسدود 
منافذ  شــدن 

سر  پوست 
به دالیل 

غذایى مناســبى را براى 
رشــد باکترى ها 
ایجاد مى کند 
که بعد از

مدتى 

پ کرده و عفونتى را ایجاد مى کنند که اگر این عفونت زیر
باعث التهاب و تورم مى شود و اگر روى پوست برسد تبدی
مى شــود. این موضوع وقتى در سطح پوست کف سر اتف
به دلیل اینکه این قسمت از پوست، ضخامت بیشترى دار
بزرگ تر و با عوارض ســوزش و خارش و حتى درد همر
گرفته اند درمانشــان مو قرار از آنجا که این جوش ها زیر
خ جوش هاى روى سطح پوست است و با شانه کشیدن یا

وضعیت بدتر مى شود. 
مصرف مداوم شامپوهاى مخصوص موهاى چرب که چ
را برطرف مى کنند راهکار پیشگیرانه  مناسبى براى افراد
پوست سرشان چرب است و امکان تجمع چربى در پوس
بیشاز ح البته استفاده از این شامپو ها نباید وجود دارد.
اندازه خشک مى شود چراکه پوست وقتىبیشاز
نیاز به ترشح چربى بیش از قبل چربى ترشح م

شاید شوره ها مقصر باشند
یک دلیــل دیگر براى به وجــود آ
کف ســر وجود شوره سر اســت
حالالیه الی به طــور طبیعى در
پوست اندازى است. ســلول  ه
پوست جدا شده و جاى خود را به
جــوان مى دهنــد. در حالت ع
م ســلول ها ظرف 20 تا 30 روز

آب لوله کشى را نخورید

شیرین حســنى رنجبر، فوق تخصص غدد و معاون 
پژوهشــى مرکز تحقیقات چاقى گفت: در ســمینار 
تازه هــاى چاقــى و دیابــت در ارتباط بــا بیمارى 
چاقــى و عوارضى کــه مى تواند ایجــاد کند، بحث 

مى شود. 
چاقى یک بیمارى متابولیک است که با تجمع بیش 
از حد چربــى بیمارى هایى همچــون دیابت،  انواع 
ســرطان، بیمارى هاى کلیوى و مشکالت تنفسى را 

ایجاد مى کند.
وى افزود: عوامل محیطــى، ژنتیک و غدد درون ریز 
موجب چاقى در افراد مى شــود اما مهمترین علت به 
وجود آمد چاقى، مسائل محیطى است. یعنى زمانى 
که فردى رژیم غذایى پرکالــرى دریافت مى کند اما 
به همان میزان تحرك و فعالیت بدنى ندارد، ســبب 

اضافه وزن در فرد مى شود.
رنجبر گفت: عوامل ژنتیک و مسائلى همچون غدد 
درون ریز، مشکالت هیپوتاالموس، مشکالت کلیوى 

مى تواند موجب اضافه وزن در افراد شود.
معــاون پژوهشــى مرکــز تحقیقات چاقــى ادامه 

داد: هم اکنــون 500 تــا 700 میلیون نفــر در دنیا 
مبتــال به چاقــى هســتند و در ایــران نیــز چاقى 
در بین مردم 50 درصــد و در بین زنــان 63 درصد

است.
وى در خصوص تفاوت چاقى و اضافه وزن گفت: براى 
محاسبه چاقى و اضافه وزن باید وزن هر فرد را تقسیم 
بر قد کرد و قد را به توان 2 رساند. اگر عدد به دست آمده 
باالى 25 بود، فرد به اضافه وزن مبتالست و اگر این 
عدد باالى 30 بود، فرد چاق محســوب مى شود. به 

عبارت دیگر اضافه وزن خفیف تر از چاقى است.
 رنجبر افزود: مطالعات نشــان داده که در استان هاى 
شمالى کشــور،  افراد بیشــتر به اضافه وزن و چاقى 
دچار هستند و استان هاى جنوب شرقى چاقى شیوع 
کمترى دارد. از آنجا که چاقــى باعث بیمارى دیابت 
مى شود، بســیار مورداهمیت است. هم اکنون دیابت 
بین 6 تا 8 درصد در کشور شــیوع دارد و شیوع آن در 
استان یزد بسیار باالست. 80 درصد افراد دیابتى چاق 
هستند به همین دلیل براى درمان دیابت، باید چاقى 

را درمان کرد.

آیا محل
 زندگى ما 
عامل چاقى ماست؟

مصرف سیب شیرین و رسیده به خصوص 
انواع معطر و خوشــبوى آن همچون سیب 
گالب و گلشاهى، با تقویت دستگاه گوارش، 
سیســتم عصبى مرکزى و قلب، به میزان 
زیــادى از خســتگى، ضعف، بیقــرارى و 

تحریکات عصبى مى کاهد.
سیب هاى عطرى و شــیرین به ویژه سیب 
گالب از بهترین تقویت کننده هاى دستگاه 
گوارش است و مصرف آن مى تواند از برخى 
ناراحتى  هاى معده از قبیل ریفالکس، ترش 

کردن و تهوع جلوگیرى کند.
این نوع ســیب از عطش و التهاب معده در 
طول روزهاى گرم تابســتان مــى کاهد و 
مصرف فالــوده آن همراه با قدرى عســل 
و گالب و زعفــران، حــدود یک ســاعت 
پیش از غذا یا دو تا سه ســاعت پس از غذا 
یا هنگام خســتگى از کار روزانــه و قبل از 
خواب شــبانه، ضعف نیروى ذهنى و بدنى 
را کمتر کرده، واکنش شدید قلب و سیستم 
عصبى بــه تحریکات هیجانــى را کاهش 

مى دهد.
توصیه متخصصان طب سنتى بر این است 
که هنگام آبگیرى ســیب گالب، مقادیرى 
از پوســت و پوره آن را با همدیگر مخلوط 
کنید تا از خواص بى شمار این میوه بى بهره

 نمانید.
ســیب به خصوص انواع شیرین و معطر آن 
با هر مزاجى سازگار اســت و به بدن گرمى 
و ترى معتدل مى بخشد و مصرف آن براى 
افراد مبتال به سردى و خشکى بدن و اعضاى 
عصبى سودمند اســت اما در مقابل، سیب 
ترش، طبیعتى مایل به سردى و خشکى دارد 
و مصرف آن براى افراد دچار MS و خشکى 
و ضعف عمومى بدن و مبتالیان به افسردگى 

مناسب نیست.
متخصصان بر این باورند که مصرف سیب 
گالب در فواصل وعده هــاى غذایى براى 
مبتالیان به پسوریازیس جلدى نیز، به ویژه 
اگر همراه با عالیمى چون التهاب و خارش 

زیاد باشد، بسیار مفید است.

تا مى توانید 
«سیب گالب» بخورید

کشف یک خاصیت جدید از کلم بروکلى و گل  کلم 

مراقب خطرات گیالس باشید

نوشیدن آب به خصوص در فصل گرما کمک بسیارى به بهبود کیفیت کارکرد بدن 
مى کند و از بروز چندین بیمارى پیشگیرى به عمل مى آورد. اما وقتى بدانید آبى که

 مى نوشید آنچنان که باید سالم و بهداشتى نیست قضیه کمى متفاوت تر از قبل خواهد 
شد.مراحل تصفیه آب و تبدیل آن به یک نوشیدنى گوارا در بیشتر کشورها یکسان 
است ولى باز هم با این همه آب شیرین مملو از مواد شیمیایى بسیارى است که براى 

بدن مضرات فوق العاده خطرناك و بدى دارد.
دانشمندان با تحقیقاتى که به تازگى داشته اند دریافته اند، بعد از تصفیه آب موادى مضر 
مانند کروم همچنان در آب آشامیدنى بسیارى از کشورها باقى خواهد ماند که این

 مى تواند از تهدیدات نوشیدن آب باشد.
کروم تنها عنصرى نیســت که پس از بررسى هاى آژانس حفاظت از محیط زیست 

کشف شده است. بیش از نیمى از آب هاى تصفیه شده روى کره زمین 
دچار آلودگى هاى مختلفى هستند که در روند تصفیه از محدودیت هاى قانونى 

سرپیچى داشته اند.
طى تحقیقات به عمل آمده مواد سمى و شیمیایى که پس از تصفیه آب حاصل شد، 
موادى بودند که مشکالتى در عملکرد تیروئید، بروز سرطان و ایجاد اختالل و آسیب 

به رشد و نمو جنین خواهند شد.
آرسنیک، سرب، پرکلرات تنها تعداد انگشت شــمارى از صدها آالینده اى 
هستند که سازمان حفاظت از محیط زیســت در سیستم هاى آب شیرین 

کشف کرده است.
میکرو ارگانیســم ها، ضد عفونى کننده هــا، مواد غیر آلــى و ارگانیک و 
رادیونوکلئیدهاى الزم و صحیح در این واحدها به طور استاندارد و صحیح 

استفاده نمى شود و این سبب بروز این مشکل بزرگ مى شود.

محافظت از خود در برابر آب هاى آلوده
فیلترهاى آب که چند سالى است در بیشــتر منازل و محل کارها مورد استفاده قرار

 مى گیرد تا حدى مى تواند نگرانى شما نسبت به آالینده ها را کاهش دهد.
استفاده از فیلترهاى استاندارد و مورد تأیید که داراى گواهینامه هاى معتبر مى باشد 

در تصفیه آب از این مواد شیمیایى بسیار کارآمد است.
آب هاى معدنى نیز به شــما کمک مى کند تا از مضرات آب شیرین در امان بمانید. 
هرچند هزینه خرید این آبها کمى براى شما گران تمام خواهد شد ولى در صورتى که از 

فیلتر هاى آب استفاده نمى کنید این گزینه نیز به شما کمک خواهد کرد.

ى وم و و
ررسى هایشــان روى موش هاى 

ســلول هاى ناسالم را در 
صد مشاهده کردند
د ایــن موفقیت

ى بــراى نابودى
مالنوم بدون آسی
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رین و رایج ترین ش
ف گ ا ق ل
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نصف جهان یحیــى گل محمدى مــى خواهد با 
همکاران خود پروژه اى که در ذوب آهن اصفهان 

پیاده کرد را حاال در تبریز اجرا کند.  
 پس از دیدار تراکتور – پرسپولیس، با وجود شکست 
قرمزهــاى تبریز بســیارى از روزنامه نــگاران و 
رسانه ها از نمایش تیم گل محمدى تمجید کردند.

در یکى از این گزارش ها آمده است: 
سرمربى این فصل سرخ هاى تبریز را مى توان یکى 
از فنى ترین و موفق ترین مربیان فوتبال ایران در 
سال هاى اخیر به حساب آورد. گل محمدى امسال 
در حالى هدایت تراکتورســازى را به عهده گرفت 
که بسیارى از کارشناســان این کار را یک ریسک 
بزرگ در کارنامه کارى او تلقى کردند.گل محمدى 
هدایت تیمى را به عهده گرفت که برخى از بازیکنان 
سرشناسش را از دست داده است و در نقل و انتقاالت 
تابستانى برخالف سال هاى قبل کمترین سر و صدا 
را داشت. او اما کم ستاره ترین تراکتورسازى چند 
سال اخیر را تبدیل به تیمى کرده است که در هفته 
دوم رقابت ها کارشناســان و اهالــى فوتبال را به 

تمجید وا داشته است.
 به گزارش نصف جهان، مطالــب دیگرى نیز در 
ستایش از  تیم کم ستاره یحیى منتشر شده است 

که نشان مى دهد  عزم این مربى جوان براى تکرار 
برنامه هایى که در اصفهان و با شــگاه ذوب آهن 

داشت بسیار باالست:
تیم یحیى فصل را با شکست آغاز کرد، اما در همان 
اولین بازى که در اهواز و مقابل استقالل خوزستان 
انجام داد عبدا... ویسى سرمربى حریف اعتراف کرد 
که تراکتورسازى نمایش بهترى داشته و شایسته 
پیروزى بوده است.اما بشنوید از برانکو ایوانکوویچ 
که سرانجام در هفته دوم توانست طلسم شکست 
ناپذیرى یحیى مقابل تیم هایش را بشکند. برانکو 
که همواره مقابل تیم هایى با ســرمربیگرى گل 
محمدى مشکل داشــت و هرگز طعم پیروزى را 
نچشــیده بود این بار نیز در تبریز براى به دســت 
آوردن 3 امتیاز سختى زیادى را متحمل شد. برانکو 
اما بعد از بازى در گفتگو با اطرافیانش اعتراف کرد 
که تیم گل محمدى بازى خوبى ارائه کرده و خط 
هجومى این تیم متشکل از فرزاد حاتمى، مهدى 
شریفى، محمد ابراهیمى و محمد نورى بسیار قوى 
و خطرناك بوده و باعث آزار خط دفاعى و هافبک 

پرسپولیس شده اند.
برخى از کارشناسان نیز در مصاحبه هاى مختلف به 
تمجید از عملکرد تراکتورسازى مدل گل محمدى 

پرداختند و نمایش این تیم مقابل پرســپولیس را 
یک نمایش فنى و کامــًال تاکتیکى قلمداد کردند. 
محمد پنجعلى او را یک مربى بزرگ مى داند و ناصر 
ابراهیمى معتقد است تراکتورسازى در طول فصل 

یکى از تیم هاى خوب لیگ برتر امسال است. 
تراکتورسازى را مى توان یکى از معدود تیم هایى 
دانست که به معناى واقعى کلمه، پرسپولیس برانکو 
را تحت فشار گذاشت و شاید این یکى از دشوارترین 
پیروزى هاى مرد کروات در دو سال اخیر در فوتبال 

ایران بوده است.
یحیــى گل محمدى کــه زود کارش را در عرصه 
مربیگرى و به عنوان دســتیار على دایى آغاز کرد 
به همان سرعت تبدیل به ســرمربى تیم فوتبال 
صباى قم شد و از همان زمان نامش به عنوان یکى 
از بهترین ها مطرح بوده اســت. گل محمدى بعد 
از جدایى ژوزه از پرســپولیس نیز با تیم محبوبش 
درمجموع عملکرد بدى نداشت و تنها دو شکست در 
کارنامه  اش ثبت شد. اما او بزرگ ترین اشتباهش را 
هم در همین تیم انجام داد و آنجایى بود که در فینال 
جام حذفى و روز خداحافظــى مهدى مهدوى کیا 
محبوب پرسپولیسى ها را به میدان نفرستاد. اشک 
هاى مهدوى کیا و هواداران پرسپولیس مى تواند در 
کنار آن ضربه پنالتى چیپ فینال جام ملت هاى آسیا 
برابر چین بدترین تصمیمات زندگى فوتبالى یحیى 

گل محمدى لقب بگیرد.
او بعــد از موفقیت در نفت تهران و کســب عنوان 
بهترین مربى فصل، دو فصــل پیاپى ذوب آهن را 
به مقام قهرمانى جام حذفى رساند و با این تیم در 
فصل94-93به مقام چهارم لیگ برتر دست یافت.
یحیــى گل محمدى بعــد از جدایــى عجیب از

 ذوب آهن در فصل گذشــته حــاال باردیگر روى 
نیمکت تیمى پرطرفدار نشسته است و این یعنى گل 
محمدى این بار ابزار مناسب براى کسب افتخارات 
بزرگ تر را هم دارد. او مى تواند برنامه ها و پروژه 
موفقى که در اصفهان و ذوب آهن اجرا کرد را حاال 

در تبریز عملیاتى کند. 
هرچند تیم او در دو هفته اول لیــگ نتایج خوبى 
نگرفته و بدون امتیاز قعر نشــین اســت و با توجه 
به جدول بازى ها و دیدار تراکتور با اســتقالل در 
تهران در هفته سوم، شاید در پایان هفته سوم هم 
امتیازى دشت نکند اما روند حرکتى تراکتورسازى و 
بازى هاى این تیم نشان مى دهد که امسال هم باید 
تراکتورسازى را با مربى موفقش جدى گرفت. باید  
دید او مى تواند روزهاى خوبش در اصفهان را این بار 

در تبریز تکرار کند.

در اندیشه تکرار پروژه ذوب آهن در تبریز

هافبک ذوب آهن اعتقــاد دارد تیمش مى تواند 
در لیگ برتــر هفدهم جام قهرمانى را به دســت

 بیاورد.
حمیــد بوحمــدان در گفتگویى دربــاره پیروزى
 ذوب آهن مقابل گسترش فوالد اظهار داشت: با 
اینکه تیم گسترش فوالد را شکست دادیم اما تیم 
ما هنوز به شرایط آرمانى نرســیده است. قطعًا در 
هفته هاى آینده شــرایط بهترى پیــدا مى کنیم.
بى تردید باید نقاط ضعفمان را با تمرین بیشــتر 

برطرف کنیم و بهتر از این ظاهر شویم. 
وى ادامه داد: بســیار خوشحال هستم که افتخار 
شــاگردى امیر قلعه نویى نصیبم شده است. کار 

کردن با قلعه نویى بــه این معنى 
است که شما باید فقط به برد فکر 
کنید. ما همیشــه انگیزه بردن 

در وجودمان وجــود دارد. این 
موضوع بســیار ارزشمند 

اســت و امیــدوارم 
شاگرد خوبى براى 

امیرخان باشم.
هافبک ذوب آهن 
دربــاره اینکــه 

با بازگشــت قاســم 
حدادى فر ممکن است نیمکت نشین شود، بیان 
کرد: حدادى فــر بازیکن بزرگى اســت و تجربه 
باالیى دارد. خداراشکر مى کنم که کنار او و مهدى 
پور هســتم. بازى کردن من یــا بازیکن دیگر در 
ذوب آهن چندان مهم نیســت. چیزى که اهمیت 
دارد، موفقیت تیمى اســت و همــه بازیکنان در 

ذوب آهن به دنبال موفقیت تیمى هستند.
بوحمدان در پایان افزود: شک نکنید تیم ما مدعى 
قهرمانى اســت. فکر مى کنم ذوب آهن یکى از 
تیم هاى خوب لیگ برتر در سال هاى گذشته بوده 

و امسال هم با حفظ اسکلت اصلى تیم و اضافه 
شدن چند بازیکن همه با هم براى موفقیت 

تالش مى کنیم. اگر همدل بوده و الیق باشــیم 
مى توانیم با درایت امیر قلعه نویى، قهرمان لیگ 

برتر شویم.

 فریدون اصفهانیــان، رئیس کمیته داوران فدراســیون فوتبال در 
گفتگویى ادعاهاى جالبى را مطرح کرده و البته گاف عجیبى هم داده 
است. او درباره اشتباهات مهم داورى در بازى هاى این هفته لیگ برتر 
مدعى شده که عدم اعالم پنالتى به سود استقالل در بازى با استقالل 
خوزستان تنها اشتباه داوران در دو هفته اول لیگ هفدهم بوده است! 
او البته در تعداد بازى هاى برگزار شده در این دو هفته هم اشتباه کرده 
و تعداد بازى ها را 18 اعالم کرده است. این در حالى است که لیگ 
برتر با شرکت 16 تیم برگزار مى شود و در این دو هفته 16 بازى برگزار 
شده است! ضمن اینکه به نظر مى رسد ادعاى فقط یک اشتباه در دو 
هفته اصًال ادعاى درستى نباشد. در هفته اول هم چند اشتباه از سوى 
داوران دیده شده بود که اعالم پنالتى اشتباه براى پارس جم در بازى 
با گسترش فوالد یکى از مهمترین آنها بود. بر سر گل اول پرسپولیس 

به فوالد هم بحث هاى زیادى مطرح شــد و تعدادى از 
کارشناسان هنوز معتقدند که آن گل آفساید بود.  

در هفته دوم هم اعتراضــات زیادى به داورى چند 
بازى مطرح شده است. تراکتورسازى به خطایى 
که منجر به گل اول پرســپولیس شد اعتراض 
دارد. فراز کمالوند هم داورى را عامل شکست 

تیمش مقابل ســایپا مى دانــد و همه این 
بحث ها و اعتراضات در حالى رخ داده اند که 

اصفهانیان مدعى است تنها اشتباه داورى 
دو هفته اول لیــگ هفدهم مربوط به 
بازى استقالل و استقالل خوزستان 

است! 

بعضى از بازیکنان پرسپولیس در پستى مشترك که در صفحه اینستاگرام شخصى 
به اشتراك گذاشته اند نسبت به اجرایى نشدن تعهدات مدیران باشگاه انتقاد کردند 
و به هواداران اعالم کردند که مشکالت موردنظرشان حل نشده است اما همچنان 
با قدرت ادامه مى دهند. ســیدجالل حســینى، حســین ماهینى و مهدى طارمى 
کاپیتان هاى اول تا ســوم پرســپولیس، به همراه بازیکنانى مثل علیرضا بیرانوند، 
کمال کامیابى نیا، فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان و... بازیکنانى هستند که با جمله 
«مشکالتمان حل نشــده اما ما با قدرت به راهمان ادامه مى دهیم.» سعى کردند 
صداى اعتراض خود را به گوش هواداران و البته مدیریت باشگاه برسانند. اتفاقى که 
خبر از آتش زیر خاکستر پرســپولیس مى دهد و گویا تنش هاى درونى این باشگاه 
قصد خاتمه ندارد. باید دید واکنش مسئوالن باشگاه به این اعتراضات چه خواهد بود.

 

دروازه بان ذوب آهن درخشش در فصلى را که امیدوار اســت براى او به شرکت در جام جهانى روسیه منتهى شود به طور 
مشخص از دیدار با گسترش فوالد آغاز کرد.دومین هفته از لیگ هفدهم با عبور 25 توپ از خط دروازه ها از هفته اول این 
مسابقات که خود هفته ُپرگلى بود هم ُپرگل تر از آب درآمد.در هفته دوم تنها چهار دروازه بان شامل شهاب گردان (پدیده)، 
رشید مظاهرى (ذوب آهن)، مهدى رحمتى (استقالل تهران) و وحید شیخ ویسى (استقالل خوزستان) موفق به بسته نگه 
داشتن دروازه هاى خود شدند.آنچه مظاهرى را به یکى از بهترین (و شاید هم بهترین) دروازه بانان هفته دوم لیگ برتر بدل 
کرد تنها ثبت کلین شیت نبود بلکه چند واکنش این سنگربان ملى پوش در جریان دیدار با گسترش فوالد هم او را مستحق 
این عنوان کرد.دروازه بان 28 ســاله ذوب آهن که انگیزه زیادى براى قرار گرفتن در جمع مسافران نهایى روسیه و حتى 
بازى براى تیم ملى در جام جهانى دارد عزم خود را جزم کرده است تا با عملکرد مناسب در لیگ برتر کارلوس کى روش 
را در این باره مجاب کند. او در اولین بازى موفق به بسته نگه داشتن دروازه اش نشد اما با کلین شیت برابر گسترش فوالد 

روند درخشش خود در فصل جدید را آغاز کرد. 

هنوز معلوم نیســت که فدراســیون فوتبال چه تصمیمى در قبال احســان 
حاج صفى و مســعود شــجاعى مى گیرد و آنهــا را محروم مى کنــد یا نه.

 با این همه مطرح شدن شایعه محروم شــدن دو بازیکن ایرانى پانیونیوس از 
حضور در تیم ملى، باعث خوشحالى کره اى ها شده که حریف بعدى تیم ملى 

هستند. 
ایسنا از قول رسانه هاى کره اى نوشته که مســئوالن فدراسیون فوتبال این 
کشور به دقت اخبار مربوط به این موضوع را پیگیرى مى کنند و امیدوارند این 
اتفاق رخ دهد چرا که شــجاعى یکى از بازیکنان با تجربه و محورى تیم   ملى 
فوتبال ایران است و غیبت او در بازى برگشت مى تواند به کلى تاکتیک تیم   ملى 

فوتبال ایران را تغییر دهد.

پروژه جهانى رشید کلید خوردپروژه جهانى رشید کلید خورد کره اى ها در انتظار کره اى ها در انتظار 
محرومیت مسعود و احسانمحرومیت مسعود و احسان

انتقاد کاپیتان هاى انتقاد کاپیتان هاى 
پرسپولیسپرسپولیس

انتشار خبر درگیرى لفظى و توهین مهدى طارمى به محمود خوردبین یک بار دیگر مهاجم 
جنجالى پرسپولیس را در صدر اخبار حاشیه اى قرار داد. گفته مى شد طارمى در اعتراض 
به راه ندادن دو کودك خردسال به تمرین پرسپولیس به خوردبین توهین کرده و گفته:  از 

فردا اگر کسى را کنار زمین ببینم من مى دانم و شما. 
اما  محمود خوردبین در مصاحبه با فارس توهین طارمى به خودش را تکذیب کرد و مدعى 
شد که طارمى فقط اعتراض داشته. خوردبین در این مصاحبه گفته:  چنین چیزى مطرح 
نیست که طارمى به من بى احترامى کرده یا حرف خاصى زده باشد. او فقط به این موضوع 
معترض شد که چرا اجازه نمى دهند دو دختربچه خردسال براى دیدن تمرین کنار زمین 
بیایند که من گفتم حراست مجموعه این اجازه را نمى دهد. مطمئن باشید اگر طارمى به 
من توهینى کرده بود این موضوع را خودم عنوان مى کردم اما ما با هم رابطه خوبى داریم و 
او حرف بدى به من نزد فقط معترض بود که چرا این دو کودك به کنار زمین نیامدند و هیچ 

بحث دیگرى در میان نبود. 

تکذیب خوردبین

ذوب آهن با قلعه نویى
 قهرمان مى شود

.
تتهران و کســب عنوان 
 فصــل پیاپى ذوب آهن را 
ذفى رساند و با این تیم در 
هارم لیگ برتر دست یافت.
عــد از جدایــى عجیب از
شــته حــاال باردیگر روى 
شسته است و این یعنى گل 
سب براى کسب افتخارات 
تواند برنامه ها و پروژه  مى
ذوبآهناجرا کرد را حاال 

ه اول لیــگ نتایج خوبى 
ر نشــین اســت و با توجه 
ر تراکتور با اســتقالل در 
هفته سوم هم ید در پایان

وندحرکتى تراکتورسازى و 
مى دهد که امسالهم باید

 موفقش جدى گرفت. باید  
خوبش در اصفهان را این بار 

ریز

بل گسترش فوالد اظهار داشت: با 
رش فوالد را شکست دادیم اما تیم 
یط آرمانى نرســیده است. قطعًا در 
ه شــرایط بهترى پیــدا مى کنیم.
نقاط ضعفمان را با تمرین بیشــتر 

 بهتر از این ظاهر شویم. 
ســیار خوشحال هستم که افتخار 
ر قلعه نویى نصیبم شده است. کار 

ویى بــه این معنى 
ید فقط به برد فکر 
ــه انگیزه بردن 

جــود دارد. این 
ار ارزشمند 

ـدوارم 
ىىراى

ن
ـه 

قاســم 
کن است نیمکت نشین شود، بیان 
ــر بازیکن بزرگى اســت و تجربه 
اراشکر مى کنم که کنار او و مهدى 
زى کردن من یــا بازیکن دیگر در 
ن مهم نیســت. چیزى که اهمیتت
تیمى اســت و همــه بازیکنان در در

بال موفقیت تیمى هستند.
ان افزود: شک نکنید تیم ما مدعى 
ت. فکر مى کنم ذوب آهن یکى از 
 لیگ برتر در سال هاى گذشته بوده 

 حفظ اسکلت اصلى تیم و اضافه 
کن همه با هم براى موفقیت 

ر بازى هاى این هفته لیگ برتر 
ود استقالل در بازى با استقالل 
ته اوللیگهفدهم بوده است! 
 در این دو هفته هم اشتباه کرده 
ت. این در حالى است که لیگ 
6و در این دو هفته 16 بازى برگزار

سد ادعاىفقط یک اشتباه در دو 
فته اول هم چند اشتباه از سوى 
 اشتباه براى پارس جم در بازى 
ها بود. بر سر گل اول پرسپولیس 

ح شــد و تعدادى از 
فساید بود.  

 به داورى چند 
ى به خطایى 
شد اعتراض
ل شکست 

همه این 
ند که 

رى 
ه
ن

ى؟!
باز

 18
ه در 

یک اشتبا

تجربه مجاهد خذیراوى براى استقاللى ها 
تجربه تلخى بود. بااســتعدادترین بازیکنى 
که در 20 ســال اخیر به استقالل آمد و مثل 
آب خوردن زندگى فوتبالى اش نابود شــد. 
آنها حاال مهدى قائدى را دارند. ترس بزرگ 
اســتقاللى ها اما ترس تکرار تجربه مجاهد 

خذیراوى است. 
زندگى فوتبالى قائدى پیش از ایــن او را از 

خانواده اش جدا نکرده بود. او در ایران جوان 
بود و همراه خانواده اش در بوشــهر زندگى 
مى کرد. اســتقاللى ها اما بندى در قرارداد او 

گنجانده اند که او در تهران هم تنها نماند . 
خانواده قائدى هم او را تنها نگذاشته اند و براى 
زندگى به تهران آمده اند. قائدى، استعدادى 
است که نیاز به مراقبت دارد و با حضور خانواده 

احتماًال این مراقبت ها بهتر خواهند بود.

در تهران تنها نماند!

کارشناسان از عملکرد تیم یحیى تمجید مى کنند
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نصف جهــان  کرانچار به اطمینانى که به خود و تیمش 
دارد مى داند که چهار گلى که به ســپاهان در مشهد 
تحمیل شد اتفاقى بیش نبود و دیگر تکرار نمى شود. 
خیلى ها پس از باخت ســنگین زردها در مقابل پدیده 
موضوع اولتیماتوم به وى را مطــرح کردند که به نظر 

مى رسد در این مقطع، موضوعى خنده دار باشد.
سرمربى سپاهان در نشســت مطبوعاتى بیشتر از حد 
انتظار روزنامه نگارهاى مشــهدى به خودش مسلط 
بود؛ در حالى که انتظار مى رفت بعد از شکست 4 بر صفر 
مقابل پدیده در هم ریخته و عصبانى باشد. او به همه 

وعده داد سپاهان مد نظرش را به زودى خواهیم دید.
سرمربى اهل کرواسى سپاهان در پایان لیگ شانزدهم 
برنامه ها و لیســت بازیکنان مورد نیاز خود براى لیگ 
هفدهم را به مدیران باشگاه سپاهان داد و در تاریخ 24 
خردادماه اولین تمرین طالیى پوشان در مجموعه باغ 
فردوس آغاز شد. روزهاى ابتدایى براى سپاهان خیلى 
خوب پیش رفت و این تیم موفق شــد با شش گزینه 
شاخص داخلى مورد نظر کرانچار به توافق دست یابد. 
ساسان انصارى، حسن جعفرى، سیاوش یزدانى، عزت 
ا... پورقاز، شاهین ثاقبى و سعید آقایى شش گزینه اى 
بودند که در همان روزهاى ابتدایى به تیم اضافه شدند تا 

فرصت کافى نیز براى هماهنگى داشته باشند.

اما مشــکل کرانچار از زمانى آغاز شد که آنها براى به 
خدمت گرفتن چند مهره مورد نظر خــود با مانع روبه 
رو شــدند؛ طوالنى شــدن روند مذاکرات با جپاروف 
و عالقه کرانچار به ســبک این بازیکن ســبب شــد 
انتخاب جایگزین بــراى او زمانبر شــود و در نهایت 
هم کریوالروى برزیلى دو روز پیش از شــروع رقابت 
ها به تیم اضافه شد تا زمانى براى حضور در کنار سایر 
بازیکنان نداشته باشد. ژایرو تنها خارجى سپاهان است 
که نزدیک به دو هفته کنار تیم بوده و در دو بازى اول 
در ترکیب اصلى تیم قرار گرفته است و مروان حسین 
عراقى هم هنوز به ایران نیامده و تاکنون بازى در کنار 

سایر بازیکنان تیم را تجربه نکرده است.
شروع سپاهان با تمام امیدهایى که در میان هواداران 
به این تیم وجود داشــت خوب نبوده است؛ آنها مقابل 
سایپا به نتیجه اى بهتر از تساوى یک بر یک در نقش 
جهان دست نیافتند و در مقابل پدیده هم در روزى تلخ 
و فراموش نشدنى با چهار گل، سنگین ترین شکست 

تاریخ باشگاه در مسابقات لیگ برتر را تجربه کردند. 
با این وصف قهرمانى کرانچــار در لیگ یازدهم که با 
هت تریک سپاهانى ها در قهرمانى لیگ برتر همراه شد 
و رسیدن به رکورد آنها توسط سایر تیم ها را دشوار کرد، 
همینطور خاطره شیرین قهرمانى مقابل رقیب دیرینه 
در جام حذفى و در روز خداحافظى مهدى مهدوى کیا 
از دنیاى فوتبال همچنان هــواداران طالیى پوش را 

وفادار نگه داشــته و آنها علیرغم 
باخت سنگین تیمشــان مقابل پدیده، 
همچنان پرچم حمایت از کرانچار و تیمش 

را باال نگه داشته اند.
البته ســنگین ترین شکســت تاریخ لیگ برتر براى 
کرانچار بــدون تبعات هم نبوده و محســن طاهرى 
مدیرعامل ســپاهان در مورد نتیجه به دست آمده در 
گفتگو با رسانه ها عنوان کرد: «به هر صورت باخت 4 بر 
صفر، هم براى ما و هم براى هواداران ناراحت کننده و 
البته نگران کننده است. اگرچه مى شود توجیه کرد که 
هنوز تیم ما جا نیافتاده چون تغییرات زیادى داشته ایم. 
به خصوص در خط دفاعى ترکیب جدیدى را در فصل 
جدید تجربه مى کنیم و اولین بار این بازیکنان در لیگ 
در کنار هم قرار گرفته اند. اینها همه تأثیرگذار است، ما 
به این قضیه به دو شکل نگاه مى کنیم اول اینکه باید 
جلسه اى با آقاى کرانچار داشته باشیم تا هرچه سریع 
تر نواقص موجود رفع شــود. فکر مى کنم توان بچه 
هاى ما خیلى بیشتر از اینهاســت دوم اینکه شاید اگر 
در این بازى گل اول دقیقه یک رقم نمى خورد چنین 
نتیجه اى به دســت نمى آمد و باعث شد بازیکنان از 
فرم خودشان خارج شوند. امیدوارم در بازى هاى آینده 
این نتیجه جبران شود چون هواداران و جامعه ورزشى 
ایران، ســپاهان را به عنوان تیمى منسجم و پرافتخار 

مى شناسد.»
با همه این تفاســیر و صحبت هاى مدیرعامل زردها 
بحث اولتیماتــوم به کرانچار را در ایــن مقطع باید در 
حد یک شوخى دانست، چرا که حاال حاالها طرح این 

موضوع زود اســت. کرانچار در حال حاضر خونسرد و 
مطمئن به فکر جبران است و با توجه به کارنامه خوبى 

که دارد مى تواند این کار را انجام دهد.
 زردپوشان این هفته در دیدارى حساس 
مقابل پارس جم قــرار خواهند گرفت، 
صدرنشین ناخوانده لیگ که  شاید پرچم 
شگفتى سازى را در اصفهان به 

زمین بگذارد.

کرانچار جبران مى کند

هافبک تیم ذوب آهن اصفهان اعالم کرد این تیم 
باید روند خوب خود را ادامه دهد تا بتواند نامش را 

بیشتر سر زبان ها بیاندازد. 
یکى از بازیکنانى که در دو هفته گذشــته توانسته 
عملکرد خوبى در ترکیب ذوب آهن داشــته باشد، 
ربیع عطایا، هافبک چپ پاى لبنانى اســت. عطایا 
که سال گذشته در ذوب آهن فرصت زیادى براى 
بازى کردن پیدا نکرد، امســال با حضور امیر قلعه 
نویى به یکى از نفرات ثابت این تیم تبدیل شــده و 
توانسته پاسخ اعتماد کادرفنى را بدهد. ربیع عطایا در 
گفتگویى درباره عملکرد خوبش در دو بازى ابتدایى 
لیگ هفدهم، اتفاقاتى که سال گذشته برایش رخ 
داد، کار کردن با امیر قلعه نویى، آینده ذوب آهن و 
برخى مســائل دیگر صحبت هایى را انجام داد که 

ماحصل آن را در ادامه مى خوانید:
 *خوشحالم که توانستم دو بازى خوب براى تیمم 
انجام دهم و مثمرثمر باشم. با این حال اعتقاد دارم 
هنوز اتفاق خاصى رخ نداده است. من دوست دارم در 
ادامه مسابقات هم با کیفیت خوب در خدمت ذوب 

آهن باشم و براى تیمم بدرخشم.
 *سال گذشته در ذوب آهن فرصت زیادى نداشتم 
تا خودم را نشان دهم. زمان زیادى براى بازى کردن 
به من نرسید اما امسال به من اعتماد شد و خوشحالم 
که توانستم توانایى هایم را نشان دهم. االن هم به 
اتفاقات پارسال و گذشته فکر نمى کنم. توجهم به 

آینده است و اینکه بتوانم براى تیمم مفید باشم. 
*باید بتوانم این رونــد را تا پایان فصل ادامه دهم. 
اینکه در دو بازى موفق باشم، راضى کننده نیست. 
باید گل بزنم، پاس گل بدهم و به چشــم بیایم تا 

بتوانم نام خودم را موفق بگذارم.
 *سطح لیگ برتر فوتبال ایران بسیار باالست. بازى 
هایى که در لیگ ایران انجام مى شــود، 90 دقیقه 
پرفشار است که همه تیم ها پرس روى توپ را به 
خوبى انجام مى دهند. این نشــان مى دهد فوتبال 
ایران به فوتبال روز جهان نزدیک شده است. لیگ 
ایران از همه لیگ هاى کشورهاى اطراف بهتر است 
اما ژاپن و کره جنوبى کمى لیگ بهترى نسبت به 

ایران دارند. 

تیم فوتبال پارس جنوبــى در اولین 
ســال حضورش در لیگ برتر فوتبال 
ایران توانســت بــا دوبرد بــا ارزش 

در دو هفتــه اول به صدر جــدول رده بندى 
برسد. 

محســن فروزان، دروازه بان پارس جنوبى که توانسته 
نقش مهمى در موفقیت هــاى تیمش در ابتداى فصل 
ایفا کند درباره شرایط این روزهاى پارس جنوبى گفت:   
شــرایط تیم درحال حاضر خیلى خوب اســت. ما دوتا 
بازى یکى خارج از خانه و دیگــرى در زمین خودمان 
انجام دادیــم و در هر دو بــازى هم توانســتیم برنده 

شویم.  
کمتر کسى فکرش را مى کرد که پارس جنوبى در اولین 
سال حضورش در لیگ برتر بتواند با 6 امتیاز از دو بازى 
صدرنشین شود. محســن فروزان با تأیید این موضوع 
گفت: بلــه این واقعیــت دارد که خیلى هــا فکرش را 
نمى کردند که ما اینقدر قوى کارمان را شروع کنیم. بعد 
از بازى هاى دوستانه اى که قبل از فصل انجام دادیم 
از گوشه و کنار مى شنیدیم که مى گفتند پارس جنوبى 
کاندیداى سقوط اســت اما ما ثابت کردیم که آسانسور 
لیگ برتر نیستیم و جایگاهمان در لیگ برتر یک جایگاه 

مناسب و در رده هاى  باالست. 
محســن فروزان درباره بازى روزجمعــه تیمش برابر 
ســپاهان گفت: بازى با ســپاهان که شیر زخمى است 
آن هم در اصفهان کار خیلى ســختى اســت. درواقع 

باخت ســپاهان به پدیده با چهار گل بسیار 
کار ما را براى این بازى سخت کرده 
است. اما باید از این بازى 
هم  ســخت 

امتیاز بگیریم 
و صدرجدول را حفظ 

کنیم. مى دانیم کار ســختى 
داریــم اما ایــن را هم مــى دانیم که 

تیممان توانایــى انجام کارهاى دشــوار را 
دارد. 

پارس جنوبى در دو بــازى اول لیگ برتر هفت گل 
به ثمر رسانده و البته سه بار هم دروازه این تیم باز شده 
اســت. فروزان در این باره گفت:  بازیکنان تیم پارس 
جنوبى بازیکنان جوان اما سطح باالیى هستند و امسال 
همه خواهند دید که این بازیکنان خوب چقدر توانایى 
دارند. مطمئنم که فصل آینده بسیارى از تیم ها دنبال 

جذب بازیکنان ما خواهندبود.  
او ادامه داد: امــا این جوانــى پیامدهایــى هم براى 
تیم دارد. تیمى که جوان اســت مى توانــد 90 دقیقه 
فوتبــال خــوب بــازى کند  امــا ممکن اســت یک 
اشــتباه یا یک بــى تجربگى باعث گل خــوردن تیم

شود. 
 محسن فروزان با اشــاره به اهداف و انگیزه هایش در 
سال منتهى به جام جهانى گفت:  امسال سال فوق العاده 

سختى است به خصوص براى 
دروازه بانان. همه سعى دارند 
در این فصل بهترین عملکرد 
را داشــته باشــند تا بتوانند به 
پیراهن تیــم ملى و جام جهانى

برسند. 

مدافع عراقى عضو باشگاه ریزه اسپور ترکیه خبر داد که پیشنهاد سپاهانى ها را رد 
کرده است.

«على فائز»، مدافع تیم ملى عراق و عضو باشــگاه ریزه اسپور ترکیه در مصاحبه 
تفصیلى با روزنامه «المالعب» عراق از پیشنهاد سپاهانى ها به خودش پرده برداشت 

و عنوان کرد که پیشنهاد اصفهانى ها را رد کرده است.
فائز در مصاحبه با ایــن روزنامه عراقى گفــت: در مدت اخیر پیشــنهادهایى را 
از باشــگاه هاى قبــرس و بــه صــورت مشــخص از باشــگاه ســپاهان 
اصفهــان و الرائــد عربســتان داشــتم ولى تصمیــم گرفتــم که دوبــاره به 
لیــگ عــراق برگردم و بــا تمرکــز و تجدیــد قــوا در آینــده دوبــاره لژیونر

شوم.

لى اولیویرا و حسین پاپى، دو بازیکن مصدوم سپاهان به احتمال زیاد به دیدار هفته بعدى این تیم خواهند رسید.
سپاهان جمعه هفته گذشته در شرایطى برابر پدیده قرار گرفت که اولیویرا براى دومین هفته پیاپى مصدوم بود و زالتکو کرانچار 
از مهدى صدقیانى در چارچوب دروازه استفاده کرد. البته عدم حضور سنگربان برزیلى سپاهان براى این تیم تاوان سنگینى 

داشت و آنها در روزى که صدقیانى عملکرد قابل قبولى نداشت، با نتیجه4 بر صفر از میزبان خود شکست خوردند.
عالوه بر اولیویرا، حسین پاپى دیگر مصدوم سپاهان در این دیدار بود.

عباس ربیعى، پزشک باشگاه ســپاهان در خصوص آخرین وضعیت این دو بازیکن در گفتگویى عنوان کرد: مجدداً از اندام 
آسیب دیده اولیویرا MRI گرفتیم و خوشبختانه بیش از 90 درصد عالئم حذف شده و شرایط بالینى او هم مطلوب است. با این 

وصف، به احتمال زیاد اولیویرا مى تواند در بازى روز جمعه همراه تیم باشد. 
پزشک باشگاه سپاهان در مورد حسین پاپى مى گوید :  حسین پاپى هم  معاینه شد و دوباره از او MRI  گرفتیم؛ خوشبختانه این 

بازیکن هم شرایط خوبى دارد و براى دیدار هفته آینده آماده خواهد شد. 

تیم فوتبال نیروى هوایى عراق مقابل الکرخ به تســاوى رســید تا در آستانه 
قهرمانى لیگ عراق قرار داشته باشد.

در ادامه هفته سى و پنجم لیگ عراق تیم فوتبال پلیس با نتیجه 3 بر 2 نجف را 
شکست داد.  یکى از گل هاى پلیس را «مروان حسین» بازیکن جدید عراقى 
سپاهان به ثمر رساند.  با این پیروزى، پلیس احتمال قهرمانى خود در لیگ برتر 
عراق را افزایش داده است. مروان حسین به زودى با سفر به ایران به سپاهان 
ملحق خواهد شد.  در دیگر بازى برگزار شده یاران «بشار رسن» در تیم نیروى 
هوایى مقابل الکرخ به تساوى 2 بر 2 رســیدند.  در صورتى که نیروهوایى به 
برترى مى رسید مى توانست عنوان قهرمانى لیگ عراق را در یک هفته مانده 

به پایان مسابقات از آن خود کند.

سپاهان امیدوار به بازگشت مصدومان   برد پلیس عراق با گلزنى 
بازیکن سپاهان

 پیشنهاد سپاهان به 
مدافع تیم ملى عراق

کاپیتان دوم ذوب آهن در کنار اهالى هنر در شب پایانى اجراى نمایش «تتراکرومات» حاضر شد.
مجموعه فرهنگى- هنرى فرشچیان اصفهان از یکم تا پانزدهم مردادماه میزبان نمایش «تتراکرومات» به تهیه کنندگى، نویسندگى 

و کارگردانى محمدجواد صرامى بود.
اجراى اخیر که در واقع شب پایانى این نمایش هم بود، یک مهمان فوتبالى هم داشت. قاسم حدادى فر که در کنار اهالى هنر نظاره گر 

این نمایش شده بود، در پایان روى صحنه هم حاضر شد و تماشاگران از حضور کاپیتان دوم ذوب آهن استقبال کردند.
موضوع نمایش «تتراکرومات» حول محور عشق است و برداشتى آزاد از نمایشنامه مشهور «مکبث» اثر ویلیام شکسپیر به شمار مى آید 

که توسط محمدجواد صرامى نمایشنامه نویس اصفهانى نوشته شده است.
سال گذشته نمایش «چرخه سودایى» او نامزد دریافت چند جایزه در بخش هاى مختلف جشنواره بین المللى تئاتر فجر شده بود و در 

نهایت موفق به دریافت جوایزى از جشنواره سراسرى تئاتر تجربه شد.

 حدادى فر مهمان اهالى هنر شد 

هافبک تیم ذوب آهن اصفهان: 

لیگ ایران از همه لیگ هاى 
کشورهاى اطراف بهتر است

سپاهان را مى بریم و در صدر مى مانیم محسن فروزان: 

 خونسرد و مطمئن

که دارد مى تواند این کار را انجام دهد.
ا زردپوشا

براى به  نها
 مانع روبه 
ا جپاروف 
ب شــد 
 نهایت 
 رقابت 
 سایر 
ست
اول
ین
ار

وفادار نگه داشــته و آنها علیرغم 
باخت سنگین تیمشــان مقابل پدیده، 
همچنان پرچم حمایت از کرانچار و تیمش 

را باال نگه داشته اند.
البته ســنگین ترین شکســت تاریخ لیگ برتر براى 
کرانچار بــدون تبعات هم نبوده و محســن طاهرى 
مدیرعامل ســپاهان در مورد نتیجه به دست آمده در 
4گفتگو با رسانه ها عنوان کرد: «به هر صورت باخت 4 بر

صفر، هم براى ما و هم براى هواداران ناراحت کننده و 
البته نگران کننده است. اگرچه مى شود توجیه کرد که 
هنوز تیم ما جا نیافتاده چون تغییرات زیادى داشته ایم.

به خصوص در خط دفاعى ترکیب جدیدى را در فصل 
جدید تجربه مى کنیم و اولین بار این بازیکنان در لیگ 
کنار هم قرار گرفته اند. اینها همه تأثیرگذار است، ما  در
به این قضیه به دو شکل نگاه مى کنیم اول اینکه باید 
جلسه اى با آقاى کرانچار داشته باشیم تا هرچه سریع 
تر نواقص موجود رفع شــود. فکر مى کنم توان بچه 
هاى ما خیلى بیشتر از اینهاســت دوم اینکه شاید اگر

در این بازى گل اول دقیقه یک رقم نمى خورد چنین 
نتیجه اى به دســت نمى آمد و باعث شد بازیکنان از 
فرم خودشان خارج شوند. امیدوارم در بازى هاى آینده 
این نتیجه جبران شود چون هواداران و جامعه ورزشى

ایران، ســپاهان را به عنوان تیمى منسجم و پرافتخار 
مى شناسد.»

 همه این تفاســیر و صحبت هاى مدیرعامل زردها 
حث اولتیماتــوم به کرانچار را در ایــن مقطع باید در 
یک شوخى دانست، چرا که حاال حاالها طرح این 

ر انجامدهد. ر
هفته در دیدارى حساس  این  زردپوشان
مقابل پارس جم قــرار خواهند گرفت، 
صدرنشین ناخوانده لیگ که  شاید پرچم 
شگفتى سازى را در اصفهان به 

زمین بگذارد.
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رد و 
ىوبى

فراز کمالوند، ســرمربى جوان صنعت نفت آبادان 
که در این هفته، تیمش مقابل ســایپا به شــکل 
عجیبى شکســت را پذیرفت، با حضــور در یک 
برنامه ورزشــى، به تعریف و تمجید از «جاســم 
کــرار»، هافبــک عراقــى امــا پرحاشــیه خود

 پرداخت. 
کمالونــد در بین حــرف هایش گفت: «جاســم 
چــون شــیعه اســت، عالقــه خاصى بــه امام 
علــى(ع) دارد و حتــى شــماره 13 را بخاطــر 
روز 13 رجــب  کــه میــالد حضــرت اســت، 

مى پوشد.» 
او در بخش دیگرى از صحبت هایش نیز گفت:  
«جاسم کرار یک فرزند دارد به نام حیدر که 

فوتبالش از جاسم هم بهتر است و...»  
با این حساب باید منتظر حضور فرزند 
جاسم کرار در فوتبال ایران باشیم، آن 
هم در شرایطى که حاشیه هاى جاسم 
کرار در فوتبال ایران تمامى نداشت 
اما حاال فراز صحبــت از آن مى کند 
که فرزند این بازیکن عراقى نیز یک 
فوتبالیست قابل است و این تعریف ها 
شاید کار را به جایى بکشاند که شاهد 
حضور پسر ارشد جاسم کرار در فوتبال 

کشورمان باشیم!  

کرار کم بود؛ 
پسرش هم در راه 

است! وتبال پارس جنوبــى در اولین 
لیگ برتر فوتبال ل حضورش در

 توانســت بــا دوبرد بــا ارزش 
هفتــه اول به صدر جــدول رده بندى 

 
ــن فروزان، دروازه بان پارس جنوبى که توانسته 
مهمى در موفقیت هــاى تیمش در ابتداى فصل 
د درباره شرایط این روزهاى پارس جنوبى گفت:   
یط تیم درحال حاضر خیلى خوب اســت. ما دوتا 
یکى خارج از خانه و دیگــرى در زمین خودمان 
 دادیــم و در هر دو بــازى هم توانســتیم برنده 

  
کسى فکرش را مى کرد که پارس جنوبى در اولین

6حضورش در لیگ برتر بتواند با 6 امتیاز از دو بازى 
شین شود. محســن فروزان با تأیید این موضوع 
 بلــه این واقعیــت دارد که خیلى هــا فکرش را 
کردند که ما اینقدر قوى کارمان را شروع کنیم. بعد 
ى هاى دوستانه اى که قبل از فصل انجام دادیم 
شه و کنار مى شنیدیم که مى گفتند پارس جنوبى 
داى سقوط اســت اما ما ثابت کردیم که آسانسور 
رتر نیستیم و جایگاهمان در لیگ برتر یک جایگاه 

ب و در رده هاى  باالست. 
ــن فروزان درباره بازى روزجمعــه تیمش برابر 
هان گفت: بازى با ســپاهانکه شیر زخمىاست 
م در اصفهان کار خیلى ســختى اســت. درواقع 

باخت ســپاهان به پدیده با چهار گل بسیار 
کار ما را براى این بازى سخت کرده
است. اما باید از این بازى 
هم  ســخت 

امتیاز بگیریم 
و صدرجدول را حفظ 

کنیم. مى دانیم کار ســختى 
داریــم اما ایــن را هم مــى دانیم که 

تیممان توانایــى انجام کارهاى دشــوار را 
دارد. 

پارس جنوبى در دو بــازى اول لیگ برتر هفت گل 
شده  باز تیم این رسانده و البته سه بار هم دروازه به ثمر
اســت. فروزان در این باره گفت:  بازیکنان تیم پارس 
جنوبى بازیکنان جوان اما سطح باالیى هستند و امسال 
همه خواهند دید که این بازیکنان خوب چقدر توانایى 
دارند. مطمئنم که فصل آینده بسیارى از تیم ها دنبال 

جذب بازیکنان ما خواهندبود.  
او ادامه داد: امــا این جوانــى پیامدهایــى هم براى 
تیم دارد. تیمى که جوان اســت مى توانــد 90 دقیقه 
فوتبــال خــوب بــازى کند  امــا ممکن اســت یک 
اشــتباه یا یک بــى تجربگى باعث گل خــوردن تیم

شود. 
هایش در  فروزان با اشــاره به اهداف و انگیزه  محسن
سال منتهى به جام جهانى گفت:  امسال سال فوق العاده 

سختى است به خصوص براى 
دروازه بانان. همه سعى دارند

در این فصل بهترین عملکرد 
را داشــته باشــند تا بتوانند به 
پیراهن تیــم ملى و جام جهانى

برسند. 

پیشنهاد سپاهان به سپاهان امیدوار به بازگشت مصدومان  
مدافعتیمملى عراق

شد هن اهال مهمان حدادىف

و در صدر مى مانیممحسن فروزان:  سپاهان را مى بریم

فراز کمالوند، ســرمربى جوان صنعت نفت آبادان 
که در این هفته، تیمش مقابل ســایپا به شــکل 
عجیبى شکســت را پذیرفت، با حضــور در یک 
برنامه ورزشــى، به تعریف و تمجید از «جاســم 
کــرار»، هافبــک عراقــى امــا پرحاشــیه خود

 پرداخت. 
کمالونــد در بینحــرف هایش گفت: «جاســم

چــون شــیعه اســت، عالقــه خاصى بــه امام 
3علــى(ع) دارد و حتــى شــماره 13 را بخاطــر 
3روز 13 رجــب  کــه میــالد حضــرت اســت، 

مى پوشد.»
او در بخش دیگرى از صحبت هایش نیز گفت:  
«جاسم کرار یک فرزند دارد به نام حیدر که 

فوتبالش از جاسم هم بهتر است و...»  
با این حساب باید منتظر حضور فرزند 
جاسم کرار در فوتبال ایران باشیم، آن 
هم در شرایطى که حاشیه هاى جاسم 
تمامى نداشت  در فوتبال ایران کرار
اما حاال فراز صحبــت از آن مى کند 
که فرزند این بازیکن عراقى نیز یک 
فوتبالیست قابل است و این تعریف ها 
شاید کار را به جایى بکشاند که شاهد 
حضور پسر ارشد جاسم کرار در فوتبال 

کشورمان باشیم! 

کرار کم بود؛
پسرش هم در راه 

است!
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چهل تکه

مدل بریتانیایى از فروشگاهى در میالن ربوده شده و پس از خوراندن 
مواد مخدر مدت 2 ساعت و نیم در چمدان قرار داده شده و به مزرعه اى 
در 120 مایلى «تورین » ایتالیا که متهم مد نظر داشته منتقل شده است.
بنا بر گزارش هاى پلیس، متهم «لوکاشــن هربا» که انگلیســى – 
لهستانى اســت براى ربودن مدل از چند نفر کمک گرفته است. وى 
سعى داشــته مدل بریتانیایى را به صورت آنالین به قیمت 270 هزار 
پوند به فروش برساند.مأموران پلیس میالن توانسته اند محل اختفاى 
این متهم و مدل را پیدا کنند و از طریق کنسولرگى انگلستان وارد عمل 
شوند و متهم را دستگیر کنند.ســخنگوى پلیس میالن در کنفرانس 
مطبوعاتى اعالم کرد که هنگامى که مأموران پلیس هربا را بازداشت 
کرده اند عکس هاى زیادى از قربانى در دست داشته که برخى از آنها 

را در یک وبسایت به مشتریانش نشان داده است.

نخستین جنایت «جیسون مارشال» در ســال 2013 رخ داد که 
درجریان آن یک مهندس رایانه به نام «پیتر فاســولى» 58 ساله 
کشته شد. این مرد که به عنوان مأمور قالبى به خانه مقتول رفته 
بود پس از قتل، کارت هاى بانکى و پول هاى او را به سرقت برده و 

به شهر رم درایتالیا گریخته بود. 
قاتل حرفه اى صحنه جنایت را هــم طورى طراحى کرده بود که 
تا دو ســال مأموران آن را یک حادثه مى دانستند. اما با پیدا شدن 
مدارك جدید در خانه مقتول، جستجو براى یافتن مارشال آغاز شد. 
این مرد پس از سفر به رم نیز با معرفى خود به عنوان یک دیپلمات، 
مردى را کشته و پول و کارت هاى بانکى اش را به سرقت برده بود. 
پلیس ایتالیا این قاتل خطرناك را هنگام سرقت و جنایت دیگرى 

دستگیر کرد.

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ از دســتگیرى دو سارق 
حرفه اى منزل خبر داد و گفت: یکى از سارقان در زندان به  سر مى برد.

سرهنگ سعد ا... گزافى اظهار داشت: چندى پیش یکى از شهروندان، 
سرقت تعدادى اموال منزل مسکونى اش مانند گوشى تلفن همراه، 
طال و وجه نقد را به کالنترى 118 ستارخان اطالع داد و پرونده طرح 
شده براى دستگیرى ســارقان به این پایگاه ارجاع شد. در تحقیقات 
پلیسى به دست آمد که گوشى مسروقه توسط یکى از شهروندان که 
در نسیم شهر زندگى مى کند مورد استفاده قرار گرفته است که طى 
بررسى هاى انجام شده، مشخص شــد که برادر وى یکى از سارقان 

حرفه اى سرقت منزل است. 
سرهنگ گزافى افزود: با توجه به پایش هاى صورت گرفته مخفیگاه 

متهم اصلى شناسایى  و سارق دستگیر شد.

دستگیرى دزدان پایتخت قاتل سریالى در نقش دیپلمات  فروش آنالین  مدل بریتانیایى  030201

اواخر مرداد ماه سال 84 مرد جوانى به پلیس آگاهى رفت و 
از ناپدید شدن برادر 30 ساله اش به نام «ابراهیم» خبر داد.
وى به مأموران گفت: «زن برادرم مى گوید ابراهیم براى 
سفر به عراق رفته است. اما حاال مدتى است هیچ خبرى از 
او نداریم و وقتى پیگیر پرونده شده ام متوجه شدم او هرگز 
از کشور خارج نشده اســت.» تالش پلیس در این زمینه 
آغاز شده بود که جنازه مثله شده یک مرد جوان در حاشیه 
بیابان هاى ورامین پیدا شد. شواهد نشان مى داد این مرد 
در محل دیگرى به قتل رسیده و سپس جنازه اش نیمه 
شب به بیابان منتقل شده است. پلیس به بررسى پرداخت 

و دریافت جنازه متعلق به ابراهیم است.
مأموران در نخستین گام از تحقیقات به بازجویى از همسر 
ابراهیــم پرداختند. این زن که خودش را غمزده نشــان 

مى داد به مأموران گفت: «همسرم چند روز پیش براى 
سفر به عراق از خانه خارج شد. من خبرى از او نداشتم تا 

اینکه برادرم همسرم پیگیر ماجرا شد.»
در این بین برادر قربانى بار دیگر به پلیس آگاهى رفت و 
گفت: «از وقتى برادرم ناپدید شــده بود یک نفر مدام به 
خانه او زنگ مى زد. من به همسر برادرم به نام "شهال" 

مشکوك هستم.»
اظهارات این مرد نخستین سرنخ را به پلیس داد و شهال 
بار دیگر تحت بازجویى قرار گرفت. این زن پرده از قتل 
شوهرش برداشت و به اجیر کردن دو مرد اعتراف کرد. به 
این ترتیب دو مرد جوان به نام هاى «داود» و «شــاپور» 
بازداشت شدند. آنها که پسردایى و پسرعمه هستند به قتل 

اعتراف کردند.

زن جوان پس از محاکمه به 15سال زندان و دو متهم اجیر 
شده به جرم مشارکت در قتل به قصاص محکوم شدند.

حکم صادره در دیوان عالى کشور تأیید شده بود که داوود و 
شاپور توانستند با پرداخت دیه 90 میلیون تومانى رضایت 
دو فرزند قربانى را جلب کنند اما پدر و مادر مقتول پیگیر 
پرونده نشدند و دو متهم جوان 12 سال بالتکلیف در زندان 
ماندند. آنها طبق قانون جدید نامه اى به دادگاه نوشتند و 

خواستار تعیین تکلیف شدند.
آنها در شــعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران پاى 
میز محاکمه ایستادند. در این جلسه داود گفت: «مدتى 
بود با شهال آشنا شــده بودم. او با من درد دل مى کرد و 
از بد رفتارى هاى شــوهرش مى گفت. به همین دلیل 
براى قتل شــوهرش از من کمک گرفــت. من که خام 

حرف هاى او شــده بودم ماجرا را با پسر دایى ام در میان 
گذاشتم. طبق نقشه، شهال نیمه شب در خانه را برایمان باز 
کرد و ما وارد شدیم. شهال خودش اولین ضربه را با چوب 
به سر شوهرش زد که بیهوش شــد. سپس من و شاپور 
با چاقو به جان شــوهرش افتادیم و سپس جنازه را مثله 
کردیم. ما اشتباه کردیم و به همین علت هم تا یک قدمى 
چوبه دار رفتیم. اما حاال عدم پیگیرى خانواده قربانى باعث 
شده 12ســال بالتکلیف در زندان بمانیم. حاال از قضات 

دادگاه تقاضا داریم تا به ما کمک کنند.»
شاپور نیز گفت: «براى جلب رضایت فرزندان قربانى پولى 
نداشتیم. به همین دلیل 90 میلیون تومان ر ا قرض گرفتیم. 
حاال هم پولى براى جلب پدر و مادر قربانى نداریم و آنها 
حتى براى پیگیرى پرونده هم حاضر نمى شوند و ما را در 
زندان بالتکلیف رها کرده اند. از قضات دادگاه تقاضاى 

کمک داریم.»
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

ردیابى هاى پلیس براى دستگیرى ســارق افیونى از 
اردیبهشت سال 93 و به دنبال سرقت از خانه هاى اعیانى 
شهر کرج در دستور کار قرار گرفت. سرانجام کارآگاهان 
با بررســى تصاویر دوربین هاى مداربســته توانستند 
چهره این سارق را شناسایى کنند و با استفاده از بانک 

اطالعاتى مجرمان وى را به دام بیاندازند. 
«ارســالن» 25ســاله کــه از شــدت مصــرف 
مواد مخدرصنعتى چهره اى تکیده و استخوانى داشت، 
در بازجویى هاى مقدماتى به پنج فقره سرقت اعتراف 
کرد و سپس با قرار بازداشــت و صدور کیفرخواست از 

سوى نماینده دادستان به زندان منتقل شد.
ســارق جوان به شــعبه یازدهم دادگاه کیفرى تهران 
انتقال یافت و در جلسه اى به ریاســت قاضى ابراهیم 
اسالمى و با حضور قاضى حسینى-مستشار- محاکمه 

شد.
در ابتدا نماینده دادستان با اشاره به سرقت هاى انجام 
شده توســط متهم گفت: با توجه به نحوه سرقت ها و 
شکســتن قفل درخانه ها و آپارتمان ها، متهم مشمول 

مجازات قطع دست است.
در ادامه جلسه دادگاه شاکى ها به طرح شکایت پرداختند.
آنگاه متهم به دستور قاضى اسالمى در جایگاه متهمان 

ایستاد تا به سئواالت پاســخ دهد. وى در پاسخ به این 
ســئوال که آیا مى دانى با توجه به تعداد ســرقت هایى 
که+ انجام داده اى و سابقه کیفرى ات قرار است حکم 
قطع دســتان تو را بدهیم؟ گفت: بله. من مستحق این 
مجازات هستم. بهتر است دســت هایم را قطع کنید.  
اعتیاد زندگى ام را ســیاه کرده، بهتر است دست نداشته 

باشم که چیزى بدزدم و مواد مصرف کنم.
پس از اظهارات متهم، قضات وارد شــور شدند و قرار 

است به زودى حکمشان را صادر کنند.

درگیرى 10 نفر در شهرســتان قــدس منجر به قتل 
هولناکى در این شهرســتان شــد کــه کارآگاهان با 

سرنخ هاى موجود قاتل را زمینگیر کردند.
رئیس پلیس شهرستان قدس در تشریح این خبر گفت: 
به دنبال اعالم مرکز پلیــس 110 مبنى بر وقوع یک 
مورد نزاع دسته جمعى منجر به جراحت شدید بالفاصله 
عوامل کالنترى 13 بررســى موضوع را در دستور کار 

خود قرار دادند. 
سرهنگ شاهپور فالحى، افزود: مأموران با حضور در 
محل درگیرى مشاهده کردند، تعداد 10 نفر با یکدیگر 
درگیر شــده اند که پیش از حضور عوامــل انتظامى 
عوامل درگیــرى از محل متوارى و ســه نفر مجروح 
به مرکز درمانى منتقل شــدند که یکى از مجروحان 
به علت جراحات وارده به نقاط حســاس بدن و شدت 

خونریزى جان باخت. 
وى بیان کرد: به دلیل حساســیت موضــوع مراتب 
به صورت ویژه در دســتور کار عوامــل پلیس آگاهى 
شهرســتان قرار گرفت و پس از هماهنگى قضائى با 
بررسى هاى فنى و اقدامات پلیسى و نیز اخذ اظهارات 
شــاهدان و مجروحان در بیمارستان، عوامل حاضر در 
این نزاع دسته جمعى شناسایى شدند و دستگیرى این 

افراد در دستور کار عوامل انتظامى قرار گرفت. 
سرهنگ فالحى با اشاره به اهمیت موضوع و انعکاس 
وسیع آن در بین شــهروندان و افکار عمومى تصریح 
کرد: با پیگیرى عوامــل انتظامى مخفیگاه متهمان در 
شهرستان قدس شناســایى و در یک اقدام مشترك 
و هماهنگ شده در کمتر از دو ســاعت از وقوع قتل، 
تمامــى متهمان و نیز قاتل دســتگیر کــه بالفاصله 

نامبردگان جهت تحقیقات اولیه به پلیس آگاهى منتقل
 شدند. 

رئیس پلیس شهرستان قدس در پایان گفت: متهمان در 
بازجویى هاى فنى و پلیسى به جرم خود اعتراف کرده 
و پس از تکمیل پرونده مقدماتى به دادســرا ارجاع شد 
و تمامى نفرات تا تکمیل پرونده قضائى با صدور قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شدند.  

چوپان میمندى که سال گذشته یک پلنگ را در 
کوه سپیدار واقع در استان فارس از پاى درآورده 
و تصاویر این تخلف را در فضاى مجازى منتشر 
کرده بود سرانجام شناسایى شد و مورد پیگرد 

قانونى قرار گرفت.
هوشــنگ على پور، رئیس اداره محیط زیست 
فیروزآباد با اعالم این خبر گفت: تصاویرى که 
از کشتار پلنگ کوه سپیدار در فضاى مجازى 
منتشر شده مربوط به سال گذشته است. متهم 
شناسایى شده و پرونده، مورد پیگیرى مقامات 
قضائى گرفته اســت که جزئیــات آن متعاقبًا 

اعالم خواهد شد.

 مادر فریبکار براى اینکه دخترش را بیمار سرطانى نشان دهد دسیسه شومى 
را طراحى کرد اما نقشه اش با مرگ دختر 9 ساله اش پایان گرفت. رسیدگى 
به این پرونده مرموزبا شکایت پدربزرگ دختربچه در دستورکار تیم قضائى، 

پلیسى کرمان قرارگرفت.
این مرد به بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب شهر کرمان گفت: 
«پسرم و همسرش چند ســال قبل به دلیل مشکالت شدید خانوادگى ازهم 
طالق گرفتند. سرپرستى نوه ام «ساناز» تا شش سالگى به مادرش سپرده 
شــده بود. اما پس ازآن با حکم دادگاه، حضانت نوه ام به من ســپرده شد. 

همزمان با شروع تابستان، نوه ام براى مدتى نزد مادرش رفت تا اینکه چندى 
بعد عروس سابقم تماس گرفت و از ابتالى نوه ام به سرطان بدخیم خبرداد. 
وقتى به دیدن ساناز رفتم دیدم موهاى سرش تراشیده شده و حال خوبى هم 
ندارد. تا اینکه پس از چند هفته خبردار شدم که اوجان سپرده است. اما با توجه 
به اینکه مرگ نوه ام مشکوك است تقاضاى رسیدگى به این موضوع را دارم.»

دادخدا ساالرى، دادستان عمومى و انقالب کرمان دراین باره گفت: با توجه به 
مشکوك بودن ماجرا، بالفاصله دستور تحقیق از مادر دخترك صادر شد و در 
تحقیقات پلیسى مشخص شد این زن به شدت گرفتار اعتیاد است. همچنین 

تیم جنایى که تحت نظربازپرس شعبه سوم دادسرا سرگرم تحقیق دراین 
باره بودند پس از اعالم نظریه پزشکى قانونى دریافتند دخترك به هیچ عنوان 

بیمار نبوده و سرطان هم نداشته است.
حال آنکه مادرش براى اینکه نقشه شیطانى اش فاش نشود، موهاى دختر را 
تراشیده و به وى داروهاى ترامادول و متادون خورانده که موجب مسمومیت 
کودك و در نهایت مرگ دخترك شده است. به گفته دادستان کرمان، عامل 
جنایت هم اکنون دربازداشت است وتحقیقات تخصصى دراین باره همچنان 

ادامه دارد. 

12 سال بالتکلیفى در زندان

«مدتى بود با شهال 
آشنا شده بودم. او با 
من درد دل مى کرد 
و از بد رفتارى هاى 
شوهرش مى گفت. 
به همین دلیل براى 

قتل شوهرش از 
من کمک گرفت. من 
که خام حرف هاى او 
شده بودم ماجرا را با 
پسر دایى ام در میان 

گذاشتم

قاتل دو نوجوان 16 ساله گنبدى که جمعه دو هفته پیش 
در جنگل هاى مینودشت مفقود شده بودند و اجساد آنها 
پس از یک هفته در روستاى حاجى قوشان گنبدکاووس 

کشف شده بود، دستگیر شد.
 رئیس پلیس استان گلستان درخصوص این پرونده 
گفت: در پــى اعالم اهالى روســتا حاجى قوشــان 
گنبدکاووس مبنى بر کشــف دو جســد در زیر تپه 
ماهورهاى اطراف روستا بالفاصله عوامل انتظامى و 

قضائى به محل مورد نظر اعزام شدند.
ســردار على اکبر جاویدان در ادامه بیان کرد: صحنه 
توسط عوامل بررسى صحنه جرم و بازپرس ویژه قتل 
مورد بررسى قرار گرفت و اجساد جهت بررسى علت 

مرگ به پزشکى قانونى منتقل شدند.
وى افزود: پس از اعالم پزشکى قانونى مبنى بر علت 
مرگ ناشى از ضربات چاقو مراتب دستگیرى قاتل این 
جنایت به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامى 

قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامى استان گلستان اظهار داشت: 
پس از 48 ساعت کار اطالعاتى و تخصصى و تالش 
شبانه روزى عوامل پلیس آگاهى، دخالت دو نفر در قتل 
این دو نوجوان براى مأموران محرز و تالش در جهت 

دستگیرى آنان آغاز شد.
ســردار جاویدان تصریح کرد: بــا هماهنگى مراجع 
قضائى سرانجام قاتل اصلى در مخفیگاه خود دستگیر و 
همدست وى نیز ساعتى بعد دستگیر شد و جهت انجام 

تحقیقات به پلیس آگاهى منتقل شدند.

رئیس کل دادگسترى گلستان نیز در ارتباط با پرونده 
قتل این دو نوجوان 16 ساله گفت: با شناسایى متهمان 
قتل دو نوجوان گنبدى، رسیدگى ویژه به این پرونده 

در دادسراى عمومى و انقالب گنبد کاووس آغاز شد.
هادى هاشمیان، با تأکید بر رسیدگى ویژه و خارج از 
نوبت پرونده این قتل ها گفت: قاتل و یکى از همدستان 
او دستگیر شده اند و تالش براى دستگیرى همدست 

دیگر قاتل ادامه دارد.
هاشمیان افزود: یکى از دستگیر شــدگان، به قتل و 
جزئیات آن اعتراف کرده است که در بازرسى از صحنه  
قتل، خــودروى انتقال پیکر مقتــوالن و خانه  قاتل، 
شــواهد و مدارك مانند خون مقتولین و چاقوى آلت 

قتل کشف شد.
رئیس کل دادگسترى گلســتان گفت: قاتل، انتقام را 
انگیزه  قتل عنوان کرده و گفته، با «عدنان»، یکى از 
دو نوجوان مقتول، بر سر موضوعى مجادله داشتیم که 
براى حل این مسئله 6 مرداد (روز مفقود شدن این دو 
نوجوان) بیرون از شهر قرار گذاشتیم، اما پس از آنکه به 
توافق نرسیدیم با چاقو او را کشتم و از ترس فاش شدن 

موضوع، دوست عدنان را هم به قتل رساندم.
هاشمیان خاطرنشان کرد: قاتل و همدستان او پیکر 
بى جــان این دو نوجــوان را در بیابان هــاى اطراف 
روستاى حاجى قوشان گنبد کاووس دفن کردند که 
بارندگى هاى اخیر بخشى از اجساد آنها را آشکار کرد و 
به این ترتیب ابهام در پرونده ى مفقودى این دو نوجوان 

برطرف شد. قاتالن 21 ساله و 23 ساله هستند.

دستگیرى قاتل 2 نوجوان گنبدى 

دست هایم را قطع کنید تا دزدى نکنم

چوپان میمندى 
قاتل پلنگ سپیدار

درگیرى در غرب تهران منجر به قتل شد 

قتل ساناز
 دختر خردسال 
در کرمان 
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پاوربانک هــا 
درواقــع باترى هــاى 
خاصى هستند که در یک مدار خاص با شارژ الکتریکى 
مشخص، فشرده  شده اند. آنها به شما اجازه مى دهند 
که انرژى الکتریکى را ذخیــره کنید و در زمان الزم از 
انرژى موجود براى شارژ موبایل یا تبلت استفاده کنید. 
امروزه اســتفاده از پاوربانک تقریبــاً به امرى معمول 

تبدیل  شده است.
پاوربانک ها براى تمامى وســایلى کــه داراى پورت 
USB هستند قابل  اســتفاده بوده و کاربردى هستند. 

از این دستگاه ها مى توان به عنوان  مثال اسپیکرهاى 
پرتابل، سیستم هاى GPS، پلیرهاى MP3، تلفن هاى 
هوشــمند و تبلت ها را نــام برد. به طــور خالصه هر 
دستگاهى که به کمک پورت USB شارژ مى کنید را 

مى توانید با پاوربانک شارژ کنید.
یکى از مهمترین معیارهاى انتخاب پاوربانک ظرفیت 
آن اســت. ظرفیت پاوربانک در واقع به میزان توانایى 
آن در ذخیره انرژى الکتریکى در مقیاس میلى آمپر را 
گویند. بنابر ظرفیت پاوربانک ها مى توان دستگاه  هاى 
متفاوتى را با آنها شارژ کرد، به طور مثال یک پاوربانک 
1500 میلى آمپر جهت شــارژ یک موبایل هوشمند با 
صفحه اى متوسط مناسب است اما این دستگاه براى 

وسایل بزرگ تر مانند تبلت ها و گوشى هاى هوشمند 
بزرگ ضعیف بوده و براى شارژ کردن چنین وسایلى 

باید چندین بار پاوربانک را بدان متصل کرد.
همانطور که در باال اشاره کردیم براى شارژ دستگاه هایى 
که نیاز به شارژ بیشــترى دارند باید از پاوربانک هاى 
قوى تر که داراى ظرفیت هاى باالترى هستند، استفاده 
کنیم. براى این خصوص باید از پاوربانک هایى نظیر 
8000 ،10000 یا 12000 میلى آمپر ســاعت یا بیشتر 

استفاده کرد.
هرکســى براى خرید یک پاوربانک به دنبال هدفى 
خاص بوده و طبق نیاز خــود قصد خرید دارد. در اینجا 
فرمولى ارائه مى کنیم که بر اساس آن مى توانید متناسب 

با نیاز خود بهترین پاوربانک را انتخاب کنید.
«ظرفیت پاور بانک * درصد شارژ و تخلیه به توان 2 / 

ظرفیت باترى گوشى.»
عدد به دست آمده طبق فرمول باال در واقع تعداد دفعاتى 
است که مى بایست از پاوربانک استفاده کنید تا گوشى 
شما به صورت کامل شارژ شــود. براى مثال گوشى با 
باترى 1500 میلى آمپر را در نظر بگیرید، که قرار است با 
یک پاور بانک 600 میلى آمپرى با درصد شارژ و تخلیه 

80 شارژ شود.
6000 × 0.8 × 0.8 /1500 =2/5

پس 2/5 بار باید از آن براى شــارژ 
کامل گوشــى خود اســتفاده کنید. این 
محصوالت بر اســاس ظرفیت ها و قیمت هاى خود 
رنج گوناگونى را تشکیل مى دهند که کاربر کمى گیج 
مى شود اما باید در نظر بگیرید که دو عامل مهم براى 
خرید یــک پاوربانک قیمت آن و ظرفیتى اســت که 

برحسب میلى آمپر به شما ارائه مى دهد.
توصیه مى شــود که همواره، یک پاوربانک با ظرفیت 
بیشترى در مقایسه با ظرفیت باترى گوشى هوشمند 
یا تبلت خود خریدارى کنید. براى مثال، درصورتى که 
ظرفیت باترى گوشى هوشمند شما 2000 میلى آمپر 
ساعت اســت؛ توصیه مى شــود که یک پاور بانک با 
حداقل ظرفیت 2500 میلى آمپر ساعت خریدارى کنید.

باترى ها مى توانند منفجر شــوند و یکــى از عواملى 
که مى تواند از این موضوع جلوگیــرى کند، انتخاب 
یــک پاوربانک از یک برنــد معتبر اســت. عالوه بر 
این، پاوربانکى را خریدارى کنید کــه در برابر اتصال 
کوتاه و افزایش دما مقاومت داشــته باشد. براى این 
منظور حتمــًا پاوربانک خــود را از یــک برند معتبر

 بخرید.
برندهاى مختلفى از این محصول در کشورمان وجود 
دارد. در این میــان کمپانى هاى شــیائومى، اى دیتا، 
سامسونگ، ســونى، ریمکس، راموس و... مى توانند 
برندهاى معتبرى در این زمینه باشــند. پاوربانک ها از 
قیمت هاى بسیار پایین شروع  مى شوند  و تا حدود 400 

هزار تومان ادامه پیدا مى کنند.

پیام رســان تلگــرام در آخرین بروز رســانى خود
 (تلگرام 4,2)، ویژگى هاى جدیدى از جمله ارســال 
تصاویر و ویدئوهاى ناپدید شــونده را به خود اضافه 
کرده اســت. اما براى برخى از کاربران سئوال وجود 
دارد که این ویژگى چــه کاربــردى دارد و چگونه 

مى توان از آن استفاده کرد.
پیش از اضافه شــدن قابلیــت ارســال تصاویر و 
ویدئوهاى ناپدید شونده به چت هاى عادى تلگرام، 
این ویژگــى و قابلیت هاى دیگر مانند ارســال پیام 
ناپدید شــونده در حالت Secret chat وجود داشت 

و دارد.
قابلیت ارسال تصاویر و ویدئوهاى ناپدید شونده این 
امکان را به کاربران مى دهد تا بتوانند براى تصاویر و 
ویدئوهاى خود زمان مشخص کنند تا پس از گذشت 
آن زمان معین، تصاویر و ویدئوها به صورت خودکار 
حذف شود. حال تلگرام سعى داشته تا با اضافه کردن 

این قابلیت در چت هاى معمولى، امنیت کاربران را 
افزایش دهد و کابران نیز با استفاده از قابلیت  ارسال 
تصاویر و ویدئوهاى ناپدید شونده نگرانى کمترى در 
ذخیره کردن بدون اجازه عکس هاى خصوصى خود 
خواهند داشت. براى استفاده از این قابلیت به طریق 

زیر عمل کنید:
ابتدا در محیط چت، آیکن گیره را لمس کنید.

سپس بر روى آیکن گالرى تپ کنید.
عکس، ویدئو و یا گیف مورد نظــر خود را در گالرى 

انتخاب کنید.
آیکن تایمر که در زیر صفحه قرار گرفته را لمس کنید.
زمان مورد نظر خود را از 1 ثانیــه تا 1 دقیقه انتخاب 

کنید. 
 Done پــس از انتخاب زمــان مد نظــر، گزینــه
را لمــس و در نهایــت روى دکمــه ارســال تپ 

کنید.

تصاویر و ویدئوهاى ناپدید شونده را در تلگرام 
ارسال کنید

به تازگى محققان امنیتى توانســته اند تا به یک حفره 
امنیتى پى ببرند که نشــان مى دهد که سیستم عامل 
اندروید به طور بسیار جدى در معرض خطر قرار دارند و 
دلیل این امر نیز یک حفره موجود در ساختار ارتباطى 
واى فاى این سیســتم عامل اســت. محققان امنیتى 
مدعى شــده اند که میلیون ها تلفن همراه هوشمند در 
سراسر جهان ممکن اســت به دلیلى نقص امنیتى و 
آســیب پذیرى مربوط به آن در سیستم واى فاى مورد 

حمله قرار گرفته باشند.
گفتنى اســت مطابق جزئیات، پردازنده هاى واى فاى 
متعلق به کمپانى Broadcom نقصى را در خود جاى 
داده اند که مى تواند منجر به حمله هکرها به میلیاردها 

دستگاه اندرویدى و یا حتى iOS شود.
 Black البته این نقص امنیتى -که اخیراً در کنفرانس
Hat توسط محققى به نام «نیتاى آرتنستین» 

کشف شده بود- با استفاده از وصله هاى 
امنیتى برطرف شده است.

آرتنســتین با ساخت کدى 

که از طریق هوا منتقل مى شــد توانست دستگاه هاى 
اطراف خود را تحــت تأثیر قرار دهــد. حتى این کد 
مى توانســت فرم ویر کنترل کننده پردازنده یاد شده 
را از نو بنویســد و بدین ترتیب، عملیــات حمله آغاز

 شود.
این نقص موجب حمله کامًال از راه دور به پردازنده هاى 
 Broadcom کمپانى BCM۴۳xx واى فاى خانــواده
مى شود که موجب اجراى کد یاد شده در کاربرى اصلى 
پردازنده در هر دو سیستم هاى اندروید و iOS مى شود.

این نقص بــه دلیل این امــر به وجود آمــده بود که 
پردازنده هــاى Broadcom برخالف هســته هاى 
 DEP و ASLR توســط هیچ کدام از iOS اندروید و

محافظت نمى شوند.
همچنین چیزى که شــرایط را براى آرتنســتین 

آسان تر ســاخته بود این بود که او نیازى به 
شخصى سازى کد یاد شــده براى هر 

فرم ویرى را نداشت و این کد براى 
همه آنها کار مى کرد.

میلیون ها همراه اندرویدى در معرض خطر امنیتى

حافظه داخلى گوشى همیشــه مشخصه اى است که 
پیش از خرید یک اســمارتفون باید در نظر گرفت. به 
نظر شــما چه مقدار حافظه داخلى براى ذخیره سازى 

اطالعات نیاز است؟
برخى ســازندگان تلفن همراه، نهایت سخاوت را در 
مقدار حافظه داخلى محصوالتشان به خرج مى دهند 
که وان پالس نمونه اى از آنهاست. برخى دیگر نیز به 
 ،microSD کاربر اجازه مى دهند تا با استفاده از کارت
حافظه داخلى گوشى را افزایش دهد. اما دسته سومى 
هم هستند که فضاى ذخیره سازى اطالعات را محدود 
کرده و بدین ترتیب، محصوالتشان را با سطوح قیمتى 

متفاوت به فروش مى رسانند.
نمونه بارز دسته ســوم، کمپانى آمریکایى اپل است. 
در گذشته، سیاســت اپل به گونه اى بود که مدل پایه 
پرچمدارانش را با ظرفیــت 16 گیگابایتى روانه بازار 

مى کرد. البته این رویکرد تا ســال 2016 ادامه داشت 
تا ســرانجام این میزان به 32 گیگابایت ارتقا یافت. 
گوگل نیز هر یک از پرچمداران سرى پیکسل خود را با 
ظرفیت هاى 32 و 128 گیگابایتى به فروش مى رساند 
و اختالف قیمتى صد دالرى بیــن آنها در نظر گرفته 
است تا کاربران به استفاده از مدل هاى مختلف ترغیب 

شوند.
شما نیز ممکن است در هنگام خرید اسمارتفون فعلى 
خود با این چالش مواجه شده باشید؛ چه میزان فضاى 
ذخیره سازى براى من مناسب اســت؟ قطعًا عوامل 
مهمى در خرید یک موبایل دخالــت دارند که میزان 
حافظه داخلى گوشــى یکى از آنهاست. حال سئوال 
اینجاست؛ آیا این فضاى ذخیره سازى اطالعات براى 
شما کافى  ا ست؟ به نظر شما حافظه داخلى گوشى باید 

چقدر باشد؟

حافظه داخلى گوشى باید چه میزان باشد؟ 

با نزدیک شدن به عرضه اندروید O، براى ما بسیار عادى 
اســت که اخبار خوبى حول این موضوع بشنویم که چه 
دســتگاه هاى اندرویدى این آپگرید ضرورى را دریافت 

مى کنند.
براساس اطالعاتى که اخیراً منتشر شده، 9 دستگاه از میان 
گوشى هاى سونى اکســپریا این به روزرسانى را دریافت 

خواهند کرد که در ادامه با آنها آشنا مى شویم.
1-سونى اکسپریا XZ پریمیوم

XZs 2-سونى اکسپریا
XA1 3-سونى اکسپریا

L1 4-سونى اکسپریا
5-سونى اکسپریا X کامپکت

XZ 6-سونى اکسپریا
7-سونى اکسپریا X پرفورمنس

X 8-سونى اکسپریا
9-سونى اکسپریا XA1 اولترا

براى دوســتانى که ممکن اســت با اندروید O آشنایى 
نداشته باشــند باید بگوییم که اندروید O نسخه بعدى 
سیســتم عامل موبایلى گــوگل بوده که براى انتشــار 
در تابســتان برنامه ریزى شده اســت. اگر شما یکى از 
 5X 6، نکسوسP گوشى هاى گوگل پیکسل، نکسوس
و یا تبلت Pixel C را داشته باشــید، مى توانید به صورت 
آزمایشى از سیســتم عامل اندروید O استفاده کنید. این 

به روزرسانى در Google IO 2017 رونمایى شد.
درمجموع، فهرســتى که در باال مشاهده مى کنید نمونه 
گوشى هاى حال حاضر سونى هســتند که این فهرست 
شامل پرچم داران، محدوده متوســط و حتى مدل هاى 

سطح پایین است.

 سونى هایى که در انتظار « اندروید O» هستند

کاربران امــروز راحت تر و بهتر از قبل دســت 
به اشــتراك گذارى مى زنند اما مهمتر از همه 
تعداد فالوور است که با برخى تریک ها و رعایت 
نکات فنى مى توان تعداد آنها را به طور قانونى 

افزایش داد.
در اینجا نــکات کلیدى کمک کننــده به این 

فرآیند معرفى مى شوند:
1-  اســتفاده از فیلترهــاى مناســب ماننــد 
Clarendon، Hudson،Lo-Fi و... مى تواند 

به تصاویر به اشــتراك گذاشــته شده و جذب 
مخاطب کمک کند. نکته قابل توجه اینکه نباید 
 Clarendon در یک عکس از فیلتــرى مانند
اســتفاده کرد و بالفاصله عکــس بعدى را به 
صورت تاریک به اشــتراك گذاشــت که این 
نکته منفــى مى تواند در کاهــش فالوور مؤثر

 باشد.
2-  اغلــب اینســتاگرامرهاى حرفــه اى از 
 Facetune، اپیکیشــن هاى واســط (مانند
 VSCO،SKRWT، TouchRetouch، Um

Un) قبل از به اشتراك گذارى استفاده مى کنند  

که مى تواند در جذب مخاطب و افزایش فالوور 
کمک زیادى کند.

3-  براى خالقیت بیشــتر، اینستاگرام سه آپ 
 Layout، Boomerang مســتقل به نام هاى
و Hyperlapse را ایجاد کرده است که تجربه 
کار با آنها ارزش دارد. به عنوان مثال، بومرنگ 

ده عکس را تبدیل به ویدئو مى کند.
4-  به کاربردن هشــتگ بیشتر به معناى دیده 
شدن بیشتر در اینستاگرام است. اگر از هشتگ 
استفاده نکنید، فقط فالوورها شــما را خواهند 
دید. اما اگر استفاده کنید ســایر مخاطبین نیز 
پست هاى شما را مشاهده کرده و باعث افزایش 

فالوورها مى شود.
5-  قابلیت استورى / Your story را اینستاگرام 
از اســنپ چت کپى کرد. از طریق آن پست ها 

زودتــر و تازه تر دیده شــده و همیشــه اولین 
استورى به اشتراك گذاشته شده پربازدیدترین 
مى شــود. مردم معمــوًال به دنبــال قطعاتى 
از زندگى روزمره کاربر هســتند که اســتوریز 
مى تواند کمــک واقعى به این امــر کند. رفتن 
به ســوى واقعگرایى باعث افزایــش فالوورها 

مى شود.
6-  استفاده مناسب از اســتیکر براى پست ها 
مى تواند کمک کننده باشــد. تغییر چهره خود 
به اســتیکر نیز در برخى پروفایل ها و پست ها 
مى تواند جذابیت داشته باشــد.(براى کاربران 

غیر جدى)
7-  برادکست ویدئو در سطح جهانى مى تواند 
براى کاربران جدى، منجر به افزایش فالوورها 

شود و پرستیژ بین المللى شما را افزایش دهد.
8-  شاید از خود پرسیده باشید که چرا تصاویر 
برخى بهتر از بقیه اســت و این مى تواند مربوط 
به دوربین باشــد که هر چــه کیفیت باالترى 
داشته باشــد، تعداد فالوورها نیز بیشتر خواهند 
شد. اســتفاده از شــات هاى واید خیلى کمک 
کننده اســت. اخیراً نیز از هلى شــات استفاده 

مى کنند.
9-  داستان عمومى کردن یا خصوصى کردن 
حســاب کاربرى نیز مى تواند اهداف بلندمدت 
شــما در افزایش یا کاهش فالوورهــا را تعیین 
کند. بســتن کامنت، دو مرحله اى کردن ورود 
به اکانت، آرشــیوکردن پســت ها و... هرکدام 
به شــما اجــازه مدیریــت بهتر بــر اکانت را 

مى دهد.
10-  ســوئیچ کــردن بین دو اکانــت قابلیت 
جدیدى است که از 2016 به اینستاگرام افزوده 
شده اســت و یکى مى تواند براى عموم باشد 
و دیگرى براى کاربــران خصوصى. به همین 
دلیل اســت که ممکن اســت برخى به سوى 

Finstagram بروند!

پاوربانک هــا 
باترى هــاى درواقــع

مانند تبلت ها و گوشى هاى هوشمند  وسایل بزرگ تر
چنینوسایل کردن براىشارژ و بزرگضعیفبوده

5پس 2/5 بار باید از آن براى شــارژ 
این اســتفاده کنید. خود کامل گوشــى
محصوالت بر اســاسظرفیت ها و قیمت هاى خود

رنج گوناگونى را تشکیل مى دهند که کاربر کمى گیج 
مى شود اما باید در نظر بگیرید که دو عامل مهم براى
ظرفیتى اســتکه یــک پاوربانک قیمت آن و خرید

کدام کدام 
«پاوربانک» «پاوربانک» 
را بخریم؟را بخریم؟

یکى از مهمترین 
معیارهاى انتخاب 
پاوربانک ظرفیت 
آن است. ظرفیت 
پاوربانک در واقع 
به میزان توانایى 

آن در ذخیره 
انرژى الکتریکى در 
مقیاس میلى آمپر را 
گویند. بنابر ظرفیت 
پاوربانک ها مى توان 
دستگاه  هاى متفاوتى 

را با آنها شارژ 
کرد

با  10 نکته کلیدى در اینستاگرام، استاد شوید

بدون شــک زمانى کــه صحبت از بازى هاى ســبک 
مســابقه آن هم از نوع اتومبیلرانى شــود نمى توان از 
«گیم الفت» سخن نگفت. از سال ها پیش شرکت گیم 
الفت با عرضه نسخه هاى مختلف بازى آسفالت براى 
سیستم عامل هاى موبایل توانست توانایى هاى خود را 
به رخ رقبا بکشد. بازى «آســفالت 8» بى شک یکى از 
محبوب ترین بازى هاى این ســبک است. در این بازى 

شما در خیابان ها مســابقه خواهید داد.گرافیک عالى، 
صداگذارى هیجان انگیز و امکان رقابت به صورت آنالین 

ازویژگى هاى مثبت این بازى است.
 بــازى جدیدتر یعنــى xtreme نیز تجربــه متفاوتى 
از رانندگى براى شــما رقم خواهــد زد و هر دوى این 
بازى هــا جــزو بهترین بازى هــاى رایــگان اندروید 

هستند.

« آسفالت 8» بازى کنید



1616آگهىآگهى 3006 سال چهاردهمسه شنبه 17 مرداد  ماه   1396

آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم چاپ  دوم

على منتظرالقائم- شهردار طرق رود 

شهردارى طرق رود در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/1629 مورخ 96/3/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر جهت تأمین نیروى خدماتى خود جهت مشاغل تنظیف معابر و جمع آورى و حمل 
زباله- نگهدارى و توسعه فضاى سبز در حد حجم کارى حداکثر 10 نفر نیروى کارگرى به پیمانکار 

واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- پیمانکار مى بایستى داراى ظرفیت کارى و نیز صالحیت فنى باشد و توان مالى جهت پرداخت 

ضمانت هاى معتبر بانکى را داشته باشد.
2- متقاضیان واجد شرایط مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 96/05/24 به واحد خدمات 

شهرى شهردارى طرق رود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مناقصه و مشخصات کاراقدام نماید.
3- سپرده ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 5٪ مبلغ پیشنهادى ساالنه به صورت ضمانت نامه بانکى 
در وجه شهردارى طرق رودیا واریز وجه نقد به حساب سپرده جارى شماره 0104629754001 نزد 

بانک صادرات به نام شهردارى طرق رود.
4- سوابق کارى و مستندات شرکت شامل اساسنامه، آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان 
امضاء به همراه اصل ضمانت نامه بانکى یافیش سپرده در پاکت الف به همراه نامه سربرگ دار شرکت 

جهت معرفى نماینده و اعالم شماره حساب بانک ملى شرکت ارائه شود. 
5- متقاضیان باید پیشنهادات خود را براساس آنالیز قیمت حجم کارى (حقوق و مزایاى کامل سال 
96) برحسب 10 نفر نیروى کارگرى در هر ماه تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1396/05/28 به طور 
جداگانه در برگ پیشنهاد قیمت درج و بدون قلم خوردگى در پاکت (ب) قرار داده و ممهور به مهر 

شرکت به دبیرخانه شهردارى طرق رود تحویل و رسید دریافت نمایند.
6- پیشنهاددهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 96/05/29 در کمیسیونى که بدین منظور 
در دفتر کار آقاى شهردار تشکیل مى گردد رسیدگى و پس از بررسى مدارك ارسال شده نتیجه 

اعالم مى گردد.
8- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

9- به پیشنهاداتى که قبل از موعد مقرر اعالم شده در شرایط آگهى برسد یا مخدوش یا بدون 
سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- سپرده نفرات اول، دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهردارى باقى خواهد ماند، 
چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى ظرف یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید 
در این صورت سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و چنانچه 
نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود ســپرده او به نفع شهردارى ضبط و کمیسیون مجدداً 

تصمیم گیرى خواهد نمود.
11- کسورات قانونى اعم از بیمه، مالیات و... به عهده پیمانکار مى باشد که از صورت وضعیت کسر 

خواهد گردید.
12- کلیه هزینه هاى متعلقه شامل آگهى روزنامه و... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

سه شنبه  روستاهاى کاشان و آران و بیدگل آبى شد
به منظور نهادینه سازي فرهنگ صرفه جوبی در مصرف آب، شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان، طرح فرهنگی  آموزشی سه شنبه هاي آبی را در روستاهاي استان اصفهان برگزار می کند.

این هفته مساجد روستایی شهرستان هاي کاشان و آران و بیدگل میزبان سه شنبه هاي آبی بوده اند .
آموزش روش هاي صرفه جویی در مصرف آب به عموم مردم و به ویژه بانوان، برگزاري مسابقات فرهنگی و تقدیر از مشترکین کم مصرف آب از جمله اقدامات صورت گرفته در این طرح می باشد.


