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جزئیات جلسات شورا براى معرفى  شهردار

«پارك = پنچرى» بار حقوقى دارد بهره برداري از خط یک مترو تا پایان هفتهاجتماع افت فشار آب در کالنشهرهااستان اقتصاد
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آشنایى
 با خواص هل و 

کاربردهاى دارویى آن

7000 منافق عفو 
و از زندان آزاد شدند

شیرینى خامه اى 
آلوده به

 رنگ هاى شیمیایى است

 کوپن
 تریاك برمى گردد؟

فرماندار: ما آب را 
آلوده کرده ایم؟!

17

رتبه اول استان
 در مبارزه با قاچاق کاال

نخلستان هاى خور و بیابانک
 در محاصره آفت

اصفهان، چشم انتظار سال جدید چینىاصفهان، چشم انتظار سال جدید چینى
مدیر کل میراث فرهنگى استان: آماده پذیرایى از گردشگران چینى همزمان با سال نو چینى هستیممدیر کل میراث فرهنگى استان: آماده پذیرایى از گردشگران چینى همزمان با سال نو چینى هستیم

6

با حج VIP آشنا شوید! جهان نما

3 اثر تاریخى 
اصفهان در 
نوبت ثبت 
جهانى

17

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر مثلث طالیى گردشگرى 
بین سه استان اصفهان، یزد و فارس 

ایجاد شده است و با ثبت جهانى 
یزد، این مثلث مى تواند 
قوى تر در گردشگرى 

جهان حضور یابد.

سخنگوى وزارت امور خارجه گفت: سفیر 
جمهورى اسالمى ایران در کویت همچنان 

در این کشور حضور خواهد داشت و 
سفارتخانه در سطح سفیر فعال خواهد بود 
و مشکلى در این زمینه وجود ندارد.بهرام 

قاسمى در نشست خبرى 
با خبرنگاران در پاسخ به 

سئوالى درمورد...

2

سفیر ایران 
در کویت 
همچنان در 
آن کشور 
است

155

حاال بهترین فرصت براى دو طرف است که  امسال 
دست به کارى بزرگ بزنند. هم براى قلعه نویى  که 

به عنوان پر افتخارترین مربى لیگ برتر چند سال در 
حسرت جام بوده و هم براى ذوب آهنى که علیرغم 

داشتن پتانسیل و امکانات خوب هنوز کاپ لیگ برتر را 
در موزه افتخارات خود نمى بیند.

امیر قلعه نویى یکى از مربیانى است که در طول دوران 
کارى اش کارنامه موفقى از خود به جا گذاشته و به 

عنوان سرمربى همراه با تیم هاى مختلف توانسته پنج 
عنوان قهرمانى در لیگ برتر و دو قهرمانى در 

جام حذفى به دست آورد...

گمانه زنى براى انتخاب کلیددار شهر اصفهان ادامه دارد

نگاهى به مانیتور گیمینگ نگاهى به مانیتور گیمینگ 
AsusAsus  ROGROG  SWIFTSWIFT  PG258Q

ر

ژنرال-ذوب آهن  

 فرصتى طالیى
 براى جام خواهى

13

سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت را تبریک مى گوییم

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه 

عمومى دو مرحله اى خریدارى نماید

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/05/03 تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 
96/05/07 در قبال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جارى سپهر صادرات 

به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات: از روز یکشنبه مورخ 96/05/08 لغایت ساعت 7/30 صبح روز سه شنبه 

مورخ 96/05/17
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان- چهارباغ بــاال- خیابان شریعتى- دبیرخانه شرکت توزیع برق 

استان اصفهان
تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت 
ضمانت نامه بانکى معتبر یا فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 
بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده هاى 

کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلــى روزنامه هاى سیاست روز و نصف جهان به عهده 
برندگان مناقصه مى باشد.

2- مناقصه گران بایستى داراى تأییدیه فنى از توانیر باشند.
3- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلى 4275 

واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.
4- اســناد و مدارك و اطالعات کامل این مناقصه در ســایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسى مى باشد. همچنین آگهى این مناقصات در سایت 
پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و ســایت شرکت توزیع برق استان 

اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.
5- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك 
گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقًا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان

امور تدارکات و انبارها

ف
تاریخ بازگشایى شماره مناقصهموضوع مناقصهردی

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

مناقصه خرید انواع 1
8/30504/591/250 صبح1558/9696/05/17یراق آالت (2) 

آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذار

(نوبت اول)

چاپ  دومچاپ  دوم

شهردارى شاهین شهر بر اســاس مصوبه شوراى محترم  اسالمى شــهر به شــماره 1076 /ش مورخ 96/4/17 و به استناد مجوز شماره 
95/38974/د مورخه 96/3/27 هیأت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین کنار خیابانى(حاشیه گذار) واقع 
در ضلع شرقى بلوار شهید منتظرى بعد از شهرك میالد و ضلع جنوبى بلوار امام خمینى(ره) حدفاصل پل شهداى گرگاب و میدان سمبلیک، 

مجاور محله بانک استان را از طریق سرمایه گذارى و ساخت به روش B.O.L.T اقدام نماید.
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از دفتر  طرح، برنامه و سرمایه گذارى شهردارى شاهین شهر واقع در میدان فاطمیه ساختمان 

نگارستان طبقه دوم به شماره تماس 45233567-031 دریافت نمایند.
- متقاضیان مى بایست پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 96/5/12 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 

شاهین شهر تسلیم نمایند.
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

حسین امیرى – شهردار شاهین شهر

مساحت آدرس محل پروژهنام پروژهردیف
عرصه(مترمربع)

مدت زمان 
اجراى 
پروژه

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

نوع 
مشارکت

1
پمپ بنزین کنار 

خیابانى
(حاشیه گذار)

ضلع شرقى بلوار شهید منتظرى بعد از 
شهرك میالد و ضلع جنوبى بلوار امام 

خمینى(ره) حدفاصل پل شهداى گرگاب و 
میدان سمبلیک، مجاور محله بانک استان

حدود 480 
45 روزمترمربع

زمین و 
عوارض 
شهردارى

طراحى و 
ساخت و 
تجهیز

B.O.L.T

آگهى مزایده نوبت  اولنوبت  اول

شهردارى زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره 4/149/ش 
مورخ 96/4/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش اقالم و کاالهاى 
اســقاطى با قیمت کارشناســى به صورت تفکیکى سرعت گیر هر 
کیلوگرم 9000 ریال، فنس هر کیلوگــرم 12000 ریال، پایه فنس هر 
کیلوگرم 11000 ریال و درب و پنجره هر کیلوگرم 8000 ریال از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اسناد 
مزایده تا تاریخ 96/5/11 به شهردارى واقع در میدان امام حسین (ع) 

مراجعه نمایند.
فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر

فاجعه بیکارى در اصفهان استان
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رئیس شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه اظهار داشت: ائمه 
جمعه حقوق بگیر نیستند و شهریه اى که رهبرى به آنان 

مى دهد حدود 200 هزار تومان است.
به گزارش فارس، حجت االســالم والمسلمین سیدرضا 
تقوى رئیس شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه صبح دیروز 
در نشست خبرى خود با بیان اینکه نماز جمعه تریبون نظام 
و متعلق به حاکمیت است، گفت: متولى اصلى نماز جمعه 
متعلق به امام معصوم(ع) است و ولى فقیه  که زمام امور را به 

دست دارد در زمان غیبت، متولى نماز جمعه است.
رئیس شوراى سیاست گذارى ائمه جمعه کشور خاطرنشان 
کرد: رسانه نماز جمعه، رســانه اى چهره به چهره است و 

بدون فاصله با مردم مطالب خود را منتقل مى کند.
حجت االسالم والمســلمین تقوى با تأکید بر اینکه ائمه 
جمعه حقوق بگیر نیســتند و شــهریه اى که رهبرى به 
آنان مى دهد حدود 200 هزار تومان است، افزود: بخشى 
از هزینه هــاى زندگى آنان از طریق مــردم، تدریس در 
دانشگاه و بخشــى هم از طریق موقوفات مساجد تأمین

 مى شود.
رئیس شوراى سیاست گذارى ائمه جمعه  اظهار داشت: 
رهبر انقالب اجازه داده اند که ائمه جمعه مى توانند از ثلث 
سهم امام و وجوه شــرعى براى هزینه هاى زندگى شان 

استفاده کنند.

ســخنگوى وزارت امور خارجه گفت: سفیر جمهورى 
اسالمى ایران در کویت همچنان در این کشور حضور 
خواهد داشت و سفارتخانه در سطح سفیر فعال خواهد 

بود و مشکلى در این زمینه وجود ندارد.
بهرام قاسمى در نشست خبرى با خبرنگاران در پاسخ به 
سئوالى درمورد مناسبات ایران و کویت و مهلت خروج 
به دیپلمات هاى ایرانى از این کشــور، اظهار داشــت: 
مواضع وزارت خارجه در این خصوص اعالم شده است 
و دیپلمات ها اخراج نشده اند. وى ادامه داد: در سفارت 
ایران در کویت شاهد کاهش تعداد کارکنان هستیم که 

نه عنصر نامطلوب اعالم شده و نه اخراج بوده است.

ســخنگوى وزارت امور خارجه یادآور شد: سفیر ایران 
در دیدارى که روز پنج شــنبه با مقامات وزارت خارجه 
کویت انجام داد به او اطالع مى دهند که بهتر اســت 
کارکنــان نمایندگى ایــران کاهش یابــد و در مدت 
یک ماه و نیم به اختیار خــود نمایندگى این کاهش را 

انجام دهد.
قاسمى ادامه داد: چنین انتظارى از کویت وجود نداشت، 
فکر مى کنم گاهى باید برخى از شرایط و مشکالتى که 

براى برخى از کشورها به وجود آمده است را درك کرد.
سخنگوى وزارت امور خارجه افزود: ما حق اقدام متقابل 

را براى خود محفوظ مى دانیم.

شهریه ائمه جمعه 
200 هزار تومان در ماه است

سفیر ایران در کویت 
همچنان در آن کشور است

رقابت ایران و روسیه 
  انتخاب| «ژنرال جوزف دانفورد» رئیس ستاد 
مشترك نیروهاى مســلح آمریکا، گفته   است ایران و 
روسیه «اهداف سیاســى بلندمدت متفاوتى» در قبال 
دولت «بشار اسد» دارند و هر چه از بحران فعلى مى گذرد، 
این تفاوت ها نیز نمود بیشترى پیدا مى کند. به گفته ژنرال 
دانفورد، در نهایت نزدیکى «حکومت سوریه، فدراسیون 

روسیه و ایران، چیزى نیست که دوام بیاورد».

رحمانى فضلى انصراف دهد 
  انتخاب| غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى عضو 
هیئت رئیسه فراکسیون مســتقلین مجلس در آستانه 
معرفى کابینه دوازدهم به مجلس در توییتر خود نوشت: 
«به آقاى رحمانى فضلى توصیه مى کنم حتى اگر آقاى 
روحانى تحت فشارهاى خاص مجبور شود ایشان را به 
عنوان عضو کابینه آن هم در کســوت وزارت کشور به 
مجلس معرفى کند شخصاً انصراف دهند و مانع این کار 
شوند! در غیر اینصورت از بابت قصور و عدم امضاى حکم 
خانم مینو خالقى و ناتوانى در اخذ حدود پنج میلیون رأى 
آقاى دکتر روحانى و انتصاب فرمانداران و اســتانداران 
ضعیف و غیرهمسو... شک نکنند که از این مجلس رأى 

اعتماد تحت هیچ عنوان نخواهند گرفت!»

مرعشى، رقیب نجفى نیست
  ایسنا| غالمحسین کرباسچى دبیر کل حزب 
کارگزاران سازندگى ضمن رد برخى اخبار منتشر شده 
مبنى بر انصراف حسین مرعشــى از شهردارى تهران، 
گفت:  آقاى مرعشى در مجموع بناى رقابت با آقاى نجفى 
را ندارد و اگر آقاى نجفى نهایتاً در دولت دوازدهم یا جاى 
دیگر مشغول نشوند و تصمیم شوراى شهر نیز انتخاب 
ایشان باشد، آقاى مرعشــى کنار خواهد رفت اما فعًال 

چنین اتفاقى نیافتاده است.

مردم هم مسئولند 
  انتخاب| حجت االسالم والمسلمین سعیدى 
نماینده ولى فقیه در سپاه  ابراز کرد: اگر قوانین وضع شده 
از سوى ماکیاول و نیچه در انتخابات ما نیز دخیل شوند 
در واقع از چارچوب مردم ساالرى دینى خروج کرده ایم. 
مردمى که به یک نماینده و یــا رئیس جمهورى رأى 
مى دهند در برابر تمام کارها و سخنان او که ممکن است 

در مسیر تضعیف دین و نظام باشد مسئول هستند.

ناطق نورى: در جریان نیستم
روزنامه جمهورى اسالمى از پاسخ ناطق     الف |
نورى در باره تغییرات مدیریتى دانشــگاه آزاد خبر داد 
و نوشــت: «بنده از عضویت در هیئت مؤسس استعفا 
کرده ام و اصًال در جریان آنچه در دانشگاه آزاد مى گذرد 
نیســتم و به هیچ وجه در امور دانشگاه دخالت نداشته و 
ندارم. بنابر این آنچه در مورد اینجانب گفته مى شود به 

شدت تکذیب مى شود.»

نزدیکان خود را تحمیل نکنید
   آنا | سید محمد غرضى، کاندیداى یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى با تأکید بر این نکته که 
انتصاب برادر، خواهر و فرزند یا نزدیکان هر فرد در مناصب 
گوناگون و مهم کشــور، با عقبه اجتماعى آن اشخاص 
تناقض دارد، خاطرنشــان کرد: بزرگانى که فرزندان و 
نزدیکان خود را در مسئولیت هاى سیاسى و اجتماعى و 
اقتصادى وارد کرده اند بدانند که باید در تعریف جمهوریت 

تجدید نظر کنند! 

انصراف شریعتمدارى 
  تابناك | محمد شــریعتمدارى معاون اجرایى 
رئیس جمهــور از نامزدى منصب شــهردارى تهران 
انصراف داد. این عضو ارشد دولت البته پیش از این هم 
اعالم کرده بود که ترجیح مى دهد در چهار  سال آینده در 
خدمت دولت باشد. با این حال شمارى از اعضاى شوراى 
شهر بدون اطالع او این سیاستمدار را که ریاست ستاد 
انتخاباتى روحانى را برعهده داشــت در لیست نامزدان 

منصب شهردارى پایتخت قرار دادند. 

توئیتر

حسین مرعشى سخنگوى حزب کارگزاران اسالمى و 
عضو شورایعالى سیاستگذارى اصالح طلبان در گفتگو با 
خبرآنالین با اشاره به بحث هایى که درباره رد صالحیت 
حسن روحانى در ایام انتخابات ریاست جمهورى مطرح 
بود، گفت: ما شوراى نگهبان را مى شناختیم و مخالفت با 
آقاى روحانى را هم درك مى کردیم که چقدر اختالفات

عده اى بــا روحانى عمیق اســت؛ همانطــور که االن 
هم مى بینیم کــه در حالى کــه بــا  24 میلیون رأى
رئیس جمهور شــده اســت چه کارهایى با او مى کنند. 
ما ایــن موضوعــات را درك مى کردیــم و هیچ بعید

نمى دانستیم که شــوراى نگهبان دســت به یک کار 
خطرناك بزند و او را ردصالحیت کنــد. به نظر من اگر 
احمدى نژاد کاندیدا نشده بود و قرار نبود او ردصالحیت 

شود، شوراى نگهبان دســت به کار خطرناکى مى زد و 
شاید اگر مى دانستند که روحانى این مقدار رأى دارد کار 

دیگرى مى کردند.

نماینده ولى فقیه در اســتان فارس با بیــان اینکه رانت و 
پارتى بازى در ادارات غوغا مى کنــد، گفت: این موضوع در 
اســتخدام هاى ادارات بسیار دیده مى شــود و مردم از این 

موضوع ناراحت و شاکى هستند.
به گزارش انتخاب، آیت ا... اســدا... ایمانى در همایش ائمه 
جمعه کل استان فارس گفت: نســبت به فرائض دین در 
جامعه حالت بى تفاوتى ایجاد شده است و باید کارشناسان و 
مسئوالن گرد هم بنشینند و راهکارهاى علمى و عملى براى 

این منظور ارائه دهند.
امام جمعه شیراز کمرنگ شدن معنویت در جامعه و خانواده 
را عامل دیگرى براى افزایش آسیب هاى اجتماعى دانست 
و افزود: معنویت در جامعه مثل گذشته نیست و در برخى از 
خانواده ها حالت دین گریزى به وجود آمده است. احترام به 
بزرگان، صله رحم و دیگر ارزش هاى اسالمى کمرنگ شده 
و نیاز است که ائمه جمعه در صحبت ها و موضع گیرى ها به 

این مسائل بپردازند.
نماینده ولى فقیه در استان فارس با بیان اینکه ساده زیستى، 
قناعت و رعایت الگوى مصرف در جامعه پایین آمده است، 
عنوان کرد: متأسفانه این امر در برخى از روحانیون نیز دیده 

مى شود که دچار تشریفات کاذب شدند.
آیت ا... ایمانى با بیان اینکه ازدواج اسالمى و آسان در جامعه 
در حال فراموش شدن است، افزود: ازدواج هایى تحت عنوان 
ازدواج دانشجویى انجام مى شود اما به عنوان حرکت رایج در 
جامعه مطرح نیست حتى در محیط روحانیت و خانواده هاى 

روحانیون هم مهریه هاى سنگین دیده مى شود.
وى تناقض رفتارى بین حرف و عمل مســئوالن را عامل 
بى اعتمادى مردم دانست و خاطرنشان کرد: این بى اعتمادى 
به روحانیون هم سرایت کرده و اعتمادى که در گذشته به 
روحانیت بود به دلیل تناقضى که در چهره هاى مسئوالن 
دیده مى شــود، از بین رفته وائمه جمعه در خطبه ها به این 

مطالب بپردازند.
آیت ا... ایمانى با بیان اینکه رانت و پارتى بــازى در ادارات 
غوغا مى کند، گفــت: این موضــوع در اســتخدام هاى 
ادارات بسیار دیده مى شــود و مردم از این موضوع ناراحت 
و شاکى هســتند. متأســفانه رانت در خانواده روحانیون 
سرشناس، نماینده ها و مســئوالن دیده مى شود اما ما ائمه 
جمعه مى توانیم با نقد و با برنامه ریزى بــا این امر برخورد
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در مشهد اســت. وى دانش آموخته مدرسه حقانى است 
و مانند ســایر طالب این مدرســه در ابتداى انقالب به 
دعوت شهید قدوسى وارد مسئولیت هاى قضائى شدند. 
در کارنامه کارى وى مدیرکل دادگسترى استان فارس، 
رئیس ســازمان زندان ها و اقدامات تأمینــى و تربیتى 
کشور(1376–1383)، اســتاندارى اصفهان و وزارت 
دادگســترى و عضویت در هیئت امنــاى کمیته امداد 
وجود دارد. او امــروز در جوار مطهر رضــوى به عنوان 
قائم مقام آستان قدس مشغول خدمت رسانى به زائرین 
این آستان است. بختیارى در گفتگو با تسنیم از دهه 60 
سخن گفته است که بخشى از اظهارات او در این گفتگو 

در ادامه مى آید:

■ســال 67 جمعى از منافقین وارد ایران شدند و مردم 
را به خاك و خون کشــیدند. با حمایت از شخص صدام 
وارد کرمانشاه شدند و مى خواستند به همدان بیایند و از 
همدان به تهران و بعد هم حکومت را سرنگون کنند. بعد 
هم اینها به هم ملحق بشوند. حکم اینها از نظر شرعى 
چیســت؟ نظام هر کارى کرد اینها از موضعشان پایین 
نیامدند و صریح اعالم کردند مى خواهند به افرادى که از 
مرز رد شدند، بپیوندند. اگر از موضعشان کوتاه مى آمدند 
عفو مى خوردند. وقتى جریان عملیات مرصاد پیش آمد، 
آیت ا... رى شهرى وزیر اطالعات بود و از امام(ره) تقاضا 
کرد و هزاران نفر از منافقین تواب در زندان آزاد شــدند. 
اینها سندش هم هست. در همان شــرایطى که حکم 
امام(ره) رسید تا منافقینى که بر سر موضع پافشارى دارند 
اعدام شوند، حدود هفت هزار نفر را در کنار آن داریم که 
آزاد شدند. منافقین به بچه در بیمارستان اسالم آباد رحم 
نکردند و بیماران را کشتند (مجروحان جنگى هم نبودند) 
ما از اســالم یاد گرفتیم مجروح جنگى را هم به عنوان 
اسیر درمان کنیم نه اینکه بکشــیم. در شهر ببینید چه 
جنایاتى را آفریدند نه به بچه رحم مى کردند و نه به پیر، 
این همان چیزى اســت که براى رسیدن به هدف از هر 
وسیله اى استفاده مى کردند و مهم رسیدن به هدف بود و 

ابزار برایشان مهم نبود.
■در یکى از پرونده ها من یادم نمى رود، ما یکى از اینها 
را دستگیر کردیم. سه دقیقه گذشت و بعد از پنج دقیقه 
اعتراف کرد. وقتى اعتراف کرد مــا به داخل خانه تیمى 
رفتیم ولى دیدیم هیچکس در آن خانه نیست یعنى دقیقا 
حساب شده کار مى کردند. ما در خانه تیمى آثار منافقین 
را دیدیم خودشان نبودند. من قضیه را به شهید الجوردى 

در زندان اوین گفتم.
■من در بعضى از پرونده ها از الجوردى کمک مى گرفتم 
شهید الجوردى روى تخته نام شــخص را مى نوشت 

و همینطور همه مرتبطین او را نام مى برد که دســتگیر 
کرده بودند. یکى ایشان و یکى هم آقاى رازینى در مشهد 
اشراف خوبى داشتند.  در عین حال ایشان واقعًا با ترحم 
بود. علیرغم اینکه یک چهره خشنى علیه ایشان ساخته اند 
ولى من قاطع عرض مى کنم آنهایى که بر این باور هستند 
بروند و توبه کنند ایشان بسیار آدم مهربان وبا عطوفت 
اما قاطع بود و در برابر جریانات انحرافى قاطع مى ایستاد.

■یکى از مســائل ما در قوه قضائیه بحــث توبه هاى 
تاکتیکى بود که تشخیصش بسیار سخت و در عین حال 
پیچیده بود. بعضى از اینها که عضو بودند اما اطالعاتشان 

را به دست نیاورده بودیم بعدها با کمک شهید الجوردى 
مى فهمیدیم عضو اصلى هستند.

■چقدر از همین هایى که توبــه تاکتیکى کردند و عفو 
خوردند، وقتــى آمدند بیرون عوض شــدند و چقدر هم 
داشتیم که رفتند در جبهه شهید شدند یعنى هر دو صورت 
را داشتیم. شهید الجوردى آمد در مشهد -آن موقع که 
من در بیرجند دادســتان بودم- آمدنــد در زندان در بند 
منافقین و بعد هم به قوچان رفتند و وقتى دو سه ساعتى 
در زندان صحبت کردند چند نفر از آنها گریه کردند. شهید 
الجوردى براى اینکه اینها به دامن اسالم برگردند خیلى 

وقت مى گذاشت و همین اواخر محافظین او  از کسانى بودند 
که تائب بودند و برگشته بودند و حتى در خانه اش شب ها از 

ایشان محافظت مى کردند.
■منافقین در زندان خودشــان را مى زدند، عکســبردارى 
مى کردند، بعد این عکس ها را براى آیت ا... منتظرى فرستادند 
که در زندان با ما اینگونه رفتار مى کنند. وقتى اینها را نشناسیم 
قطعًا فریب مى خوریم و تحت تأثیر قرار مى گیریم. برخى 
براى آقاى منتظرى گزارش غلط مى بردند و مى گفتند مثًال 
مرحوم الجوردى علیه زندانیان بدرفتارى کرده است آن هم 
انسان معتقدى مانند آقاى الجوردى که قبل از انقالب زندان 
رفته و آن همه شکنجه دیده است، یک بینایى و استخوان 
فقراتش را از دســت داده بود حال بیاید این کارها را بکند؟  
متأسفانه آنقدر جوسازى کرده بودند، این جوسازى  با نفوذ 
برخى از عناصــر تأثیرگذار بود و نامه حضــرت امام(ره) به 
آیت ا... منتظرى درباره عــزل وى از قائم مقامى رهبرى در 
68/1/6 اشــاره به همین موضوع دارد. در آن زمان اندیشه 
منافقین، مظلوم نمایى و توطئه و حرفه اى عمل کردن آنها 
تأثیرگذار بود. جورى صحنه ســازى مى کردند که اگر آن را 
جلوى کسى که خطوط اینها را نمى شناخت قرار مى دادند 

یقیناً تحت تأثیر قرار مى گرفت.
■یکى از کارهایى که شهید الجوردى کرد، این بود اینها را از 
خانه هاى تیمى بیرون بکشد و به همه بنگاه ها اعالم کرد که 
اگر شما به اینها خانه بدهید و مشخص بشود که اینها در خط 
نفاق هستند حکم شما مانند حکم آنهاست. این باعث شد که 
گزارش هایى آمد و خیلى از آنها دستگیر شدند و بخش بزرگى 
از خانه هاى تیمى از این طریق لو رفت، نه از طریق اعتراف 

همبندى هایشان. 
■موردى بود که شخصى را دستگیر کرده بودیم و شبِ  
اعدام، خانواده اش را آورده بودند آخرین دیدارش را انجام 
بدهد. مادرش گفته بود که من شــیرم را بر تو حرام کردم 
چون تو جلوى حسین زمان ایستادى که ما همه گریه مان 
گرفته بود و گفت یا توبه کن و یا در کنار یزید خواهى مرد. 
خیلى از موارد داشتیم که پدرها دست بچه هایشان را گرفتند 
و تحویل کمیته و اطالعات ســپاه دادند و یکى از دالیل 

عمده موفقیت شهید الجوردى پشتیبانى هاى مردم بود.

با وجودى که اکثریت مســلمانانى که به حج مى روند، به 
صورت تقریباً برابر و یکسان و هم شکل در مشاعر مقدسه و 
اماکن دیگر اسالمى به اداى مناسک حج مى پردازند، با این 
حال طى سالیان اخیر نوعى حج در عربستان رواج یافته که 
به حج تشریفاتى یا حج وى آى پى (VIP)معروف شده است 
که به سبب هزینه هاى هنگفت آن فقط انسان هاى پولدار و 

عموماً شیوخ ثروتمند عرب طالب آن بوده و هستند.
اگرچه حکومت ســعودى در ظاهر ادعا کرده اســت براى 
جلوگیــرى از پدیــده حــج وى آى پى تــالش مى کند و 
دستورالعمل هایى در این زمینه صادر کرده است، ولى این 
پدیده هر سال تکرار مى شود و شیوخ ثروتمند در لباس هاى 
احرام، اما در اماکنى کامًال مجــزا از دیگر حجاج که از نظر 
امکانات بسیار پیشرفته است، به حجاج دیگر فخرفروشى 
مى کنند. حتــى چادر هاى مخصوص حجــاج ثروتمند به 
تجهیزات پیشرفته ارتباطى از جمله شبکه هاى ماهواره اى 
مجهز است، که وزارت حج عربســتان هم به این مسئله 
اعتراف و ادعا کرده است به شرکت هاى حج دستور داده از 

تبلیغ حج VIP و استقرار شبکه هاى ماهواره اى در داخل 
خیمه هاى حج جلوگیرى کنند. 

در موسم حج ســال گذشــته تصاویرى از برخى شیوخ و 
شاهزادگان عرب پخش شــده بود که در حالى که سوار بر 
خودرو هاى تجمالتى خود هســتند در محل رمى جمرات 
از داخل خودرو به رمى جمرات مى پردازند تا نشــان دهند 
تافته جدابافته اى از امت اســالم هستند و اعتقادى به اداى 
فریضه حج ابراهیمى که مطابق آیات قرآن کریم اســت، 

ندارند.
به نوشته روزنامه «الشرق» عربستان، چادر هاى موسوم به 
حج VIP تفاوت بسیارى با چادر هاى حجاج معمولى دارند 
به طورى که تحت تدابیر شدید امنیتى قرار دارند و سعودى ها 
براى راحتى و آرامش این دســته از حجاج ثروتمند از هیچ 

تالشى فروگذار نمى کنند.
«مالــک خالد بن محمــد» صاحب یک شــرکت حج در 
عربستان از قیمت هاى نجومى و باورنکردنى براى این نوع 
 VIP حج پرده برداشته و گفته است قیمت چادر هاى حج

تا 350 هزار ریال ســعودى (بیش از 320 میلیون تومان) 
مى رسد. به طورى که براى هر حاجى در این نوع حج یک 
چادر مخصوص که کف آن با گرانقیمت ترین و بهترین نوع 
سرامیک مفروش شده و به سرویس بهداشتى و حمام ویژه، 
بوفه تمام وقت وعده هاى غذایى، تمــام انواع آب میوه ها در 
طول شبانه روز، سرویس حمل و نقل با خودرو هاى گولف تا 
ایستگاه هاى قطار مشاعر و خدمات متعدد دیگر مجهز است.

استاندار اسبق اصفهان از وقایع سال 67 مى گوید

7000 منافق عفو و از زندان آزاد شدند

انتقاد یک روحانى از برخى روحانیون
رانت و مهریه هاى سنگین در خانواده روحانیون هم دیده مى شود

پایگاه اطالع رسانى عصر ایران گفتگوى مفصلى با محسن 
رفیقدوست درباره موضوعات روز انجام داده است. آنچه در 
ادامه مى آید یکى از چندین سئوال این پایگاه اینترنتى از وزیر 

اسبق سپاه و پاسخ رفیقدوست به آن است:
به نظر مى رســد که یک اختالفى بین 
دولت و سپاه بر ســر برنامه موشکى 
ایران اســت که بــه طــور کامل در

 مناظره هاى ریاســت جمهورى این 
موضوع مشخص شد. از آنجا که شما 
بهتر از هر فردى در این موضوع صاحب 
نظر هستید، این اختالف را تا چه اندازه 

جدى مى دانید؟
من فکر مى کنم برادر بزرگ، عزیز و دوســت داشتنى ما 
آقاى روحانى یک اشتباهى کرده است و باید عقب نشینى 
مى کرد. بله. ســپاه نیز بودجه خود را از دولت مى گیرد اما 

اینکه در جواب سپاه، آقاى روحانى این صحبت را به میان 
بکشد خیلى درســت نبود. ارتباط من با سپاه نزدیک است 
و مى دانم که با خواهش دولت، ســپاه بخشى از کارهاى 
اقتصادى را قبول مى کند. یعنى براى مثال در بندرعباس 
پاالیشگاه خلیج فارس را مى سازد و ایران از واردات بنزین 
خودکفا مى شود و دولت هنوز پول آن را به سپاه نداده است. 
بعد از آن در همان زمان آقاى روحانى این پاالیشگاه را افتتاح 
مى کند و به آن افتخار مى کند اما بعد مى گوید ما اقتصاد 
را به دست تفنگدارها داده ایم. آقاى جعفرى نیز پاسخ این 
صحبت را دادند و گفتند که سپاه کدام پروژه اقتصادى را به 
زور گرفته است؟ شما از سپاه خواهش کردید که وارد مسائل 
اقتصادى شــود. در حال حاضر تا دولت به صورت علنى از 
سپاه درخواست ورود به اقتصاد نداشــته باشد، سپاه ورود

 نمى کند و مى بینید که چقدر عقــب خواهیم رفت. براى 

مثال در ســد کرخه، هیچ نیروى مردمــى و ملى و بخش 
خصوصى نمى توانســت این پروژه را انجام دهد لذا دولت 
اشتباه کرد که چنین حرفى را در مورد سپاه زد. باید توجه کنید 
که دولت و سپاه یکى هستند، ما یکى هستیم. ما در اساسنامه 
نوشته ایم که ســپاه پاسداران براى حراســت از انقالب و 
دستاورد هاى انقالب مى ماند و حدود آن را قانون مشخص
 مى کنــد. دســتاوردهاى انقــالب، دولــت جمهورى 
اســالمى، مجلس و قوه قضائیه اســت و در نتیجه سپاه 
حافظ همه اینهاســت و حافظ حکومت است پس چطور 
مى توان بــا آن در افتاد؟ امــا اینکه دولت انتظار داشــته 
باشد ســپاه زیر نظر دولت باشــد قابل قبول نیست، سپاه 
زیر نظــر فرمانــده کل قواســت. «جهان چون چشــم 
وخط و خال و ابروســت/ که هر چیزى بــه جاى خویش 

نیکوست.»

شیوخ ثروتمند عرب چگونه خدا را عبادت مى کنند
با حج VIP آشنا شوید!

محسن رفیقدوست:  روحانى در قبال سپاه اشتباه کرد
اگر احمدى نژاد رد صالحیت  نمى شد...
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رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت بــا انتقاد از 
نگاه هاى جنســیتى به مدیــران زن در جامعه ایران، 
تصریح کرد: اگــر مدیران زن به هر دلیلى مشــخص 
شود توانایى کافى براى انجام مسئولیت خود را ندارند، 
بســیار مورد توجه قرار مى گیرند البته باید تأکید کنم 
که ایــن ناکارآمدى بین مدیران آقا نیــز اتفاق مى افتد 
و مدیرانى بودند که توان مدیریت جامع را نداشتند ولى 
مســئله اینجاست که مشــکل و ناکارآمدى یک مدیر 
آقا به گــردن همه آقایان نمى افتــد و نمى گویند چون 
این آقــا در کارش ناتوان بود پس همــه آقایان ناتوان 

هستند. 

معصومه ابتــکار در ادامه اظهار داشــت: بارها و بارها 
منتقدین غیرمنصف به خود مــن گفته اند: «برو خانه و 
آشــپزى ات را بکن، برو بچه داریت را بکن، برو  آشت 
را بپز» و من همیشــه گفته ام آشــپزى هم کار خیلى 
خوبى است و من با کمال افتخار آشپزى مى کنم. ما به 
عنوان زن به کارهاى مربوط بــه خانه و خانواده افتخار 
مى کنیم. همیشه تأکید داشتم که فرزنددارى را کمتر از 
مسئولیت اجرایى نمى بینم و االن هم مى گویم توفیق 
آشپزى را ندارم واال آشــپزى کار شریف و لذت بخشى 
اســت و آقایان هم اگر دستشــان برســد باید آشپزى 

کنند.

رئیس ســازمان حج و زیارت از آغاز پروازهاى حج از 9 
مرداد و استمرار صدور ویزاى الکترونیک حجاج خبر داد.

حمید محمدى در خصــوص آخرین وضعیت حج تمتع 
سال جارى گفت: على رغم اینکه امســال براى اولین 
بار صدور ویزاى زائران در داخل کشور انجام مى شود تا 
امروز بیش از 20 هزار ویزا براى حجاج دریافت شــده و 

صدور ویزا همچنان ادامه دارد.
وى در خصوص اســکان زائران خانه خدا توضیح داد: 
تیم مسکن حج سازمان حج و زیارت روز پنج شنبه عازم 
عربستان شدند و هم اکنون در آن کشور مستقر هستند. 
همچنین اولین گروه از مدیران هتل هاى حج روز سوم 

مرداد ماه (امروز) عازم عربستان خواهند شد تا هتل ها را 
براى پذیرایى از زائران ایرانى آماده و تجهیز کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد: اولین پرواز حج 
روز نهم مرداد ماه انجام خواهد شــد. پروازهاى مدینه 
قبل تا 30 مرداد ادامه خواهد داشــت و پروازهاى مدینه 
بعد از 14 مرداد آغاز مى شــود و تا ســوم شهریور ادامه 

خواهد داشت.
محمدى افزود: با توجه به تأخیر در صدور ویزاى هیئت 
کنسولى، حضوراً با وزیر حج عربستان مذاکره اى داشتم 
وى تأکید کرد که طى روزهاى آتى به سرعت این مشکل 

را رفع خواهد کرد. 

پرواز هاى حج 
از 9 مرداد آغاز مى شود

نگاه هاى جنسیتى 
به مدیران زن وجود دارد

پیش بینى آینده در 
آرایشگاه!

جام جم آنالین در گزارشى که از وضعیت آرایشگاه هاى 
زنانه منتشـر کرد از جمله نوشت: چند سـالى است که 
فال و فالگیرى هم به خدمات برخى سالن هاى زیبایى 
اضافه شـده. گاهى فالگیر مى آورند و گاهى هم همان 
خانم آرایشـگر فال مى گیرد. بسـیارى که اعتقادى به 
فال ندارند، سـراغش نمى روند، اما فراوانند خانم هایى 
که بعد از انجام کارهـاى زیبایى در همان سـالن باقى 
مى مانند و چند دقیقه اى پاى صحبت هاى جناب فالگیر 
مى نشـینند. به خیال خود، امور زیبایى را همراه با لذت 
انجام مى دهند در حالى که با این اشتباه، هزینه مربوط 
به زیبایى را دوبرابر مى کنند و تمـام اطالعات راجع به 
زندگى خود را در دسـت فالگیر و در ادامه، کل کادر آن 

آرایشگاه قرار مى دهند.

افزایش چندقلوزایى در تهران
سـال گذشـته،  سـه خانواده تهرانى صاحب فرزندان 
پنج قلو و بیشتر و 16 خانواده صاحب فرزندان چهارقلو 
شدند. همچنین در ثبت احوال استان تهران 133 مورد 
سه قلوزایى در سال گذشته به ثبت رسیده است. درصد 
چند قلوزایى در سال 95 نسبت به سال 94 با افزایش 
قابل توجهى همراه بـود و ثبت 89 مورد تولد، نشـان 

دهنده رشد دو برابرى است.

شنا در خزر، ممنوع
 سـرعت باد در مازنـدران بـه 70 کیلومتر در سـاعت 
رسیده است. براسـاس اعالم هواشناسى مازندران، از 
دیروز دوشنبه جریانات هوا در این استان شمالى باعث 
شده وزش باد شدید در سواحل خزر رخ دهد. همچنین 
طبق پیش بینـى هاى ایـن اداره کل، سـرعت باد در 
سـواحل به 70 کیلومتر در سـاعت مى رسـد و ارتفاع 

موج در برخى مناطق از 2/5متر هم فراتر مى رود.  
احمدى مدیرکل مدیریت بحران استاندارى مازندران 
هم بـه مسـافران و افـراد محلـى توصیه کرد تـا روز 

چهارشنبه از شنا در سواحل خزر خوددارى کنند.

بالى نورهاى مصنوعى 
محمدحسـین بازگیر، رئیس اداره محیط زیست شهر 
تهران گفـت: عامل اصلى پاییز زودهنگام و خشـکى 
درختان ایجـاد نورهاى مصنوعى و نورافکن هاسـت 
که باعث شـده عملیات جذب فتوسـنتز در درختان با 
اختالل مواجه شـود چراکه درختـان در دو مرحله نور 
دریافت مى کنند و باعث شـده تا چنارهـاى پایتخت 
حال و روز خوبى نداشـته باشـند و بیش از حد معمول 

دچار خزان شوند.

جاذبه در دانشگاه آزاد 
و  مؤسـس  هیئـت  رئیـس  والیتـى  على اکبـر 
هیئت امناى دانشـگاه آزاد اسـالمى گفت: ترجیح و 
اولویت خانواده ها و دانشجویان براى ادامه تحصیل، 
مکانى مطمئن و داراى امنیت اسـت. ما باید با ایجاد 
جاذبه هایى، بخش هایى از دانشـگاه آزاد اسالمى را 
به جـذب دانشـجویان غیرایرانى اختصـاص دهیم، 
در این زمینه باید از استادانى که به زبان هاى عربى، 
انگلیسى، فرانسه و روسى آموزش مى دهند، استفاده 

کنیم.

سلفى با مونوپاد درموزه ها 
ممنوع شد

رئیس موزه ملى ایران گفت: به دالیل امنیتى از این پس 
انتقال و استفاده از مونوپاد (تک پایه عکسبردارى) براى 

سلفى گرفتن در موزه هاى کشور ممنوع شد. 
جبرئیل نوکنده اظهار داشت: اگرچه تب جهانى سلفى 
گرفتن همچنان در حال گسترش است و ارائه دهندگان 
خدمـات اقامـت و سـفر، آن را ابـزارى مناسـب براى 
بازاریابى یافته اند اما اسـتفاده از این وسیله مشکالتى 
را هم به همـراه دارد. وى تأکید کرد: اسـتفاده از چنین 
ابزارى هم مـى تواند به ویتریـن ها و اشـیا ضربه بزند 
و هم به عنوان وسـیله حمله و درگیـرى احتمالى از آن 

استفاده شود.

چرك نویس

عالقه بــه جمــع آورى کلکســیون یکى از 
فعالیت هاى محبوب در دوره نوجوانى اســت 

که باعث افزایش خود باورى در فرد مى شود.
مجتبى کاشــانى روانشــناس تربیتى اظهار 
داشت: جمع آورى اشیاى مورد عالقه نوجوان 
و تهیه مجموعه کلکســیون یکى از کارهاى 
مورد عالقه افراد در زمان نوجوانى اســت که 
والدین با وجود نقش پــر رنگ خود مى توانند 
باعث رشد و شــکوفایى توانمندى فرزند خود 

شوند.
وى ادامــه داد: والدیــن بایــد بداننــد که 
هرگــز نبایــد آرزوهــاى نوجــوان خــود 
را در جمــع آورى کلکســیون بــه بــن 
بســت کشــانده و در ابتــکار او دخالــت 
منفى کنند بلکه با تشویق و حتى ارائه نظرات 
و پیشنهادات ســازنده باید موجب پیشرفت او 

شوند.
کاشــانى تصریح کرد: زمانى دخالت والدین 
در این امر واجب مى شــود که فرزندشــان 
اقدام بــه گردآورى اشــیاى نامناســب کند 
که در این شــرایط باید با احتیــاط و به طور 
دوســتانه و منطقى، او را از مضــرات این کار 
آگاه کننــد، همچنین اگر بــراى جمع آورى 
مجموعــه کلکســیون خود به پــول زیادى 
احتیاج داشت که باعث ایجاد فشار اقتصادى 
بر والدین مى شــود، باید با بیانــى صمیمانه 
او را متقاعــد کنیــد که مجموعــه هاى کم 
هزینه و بهتر دیگــرى براى جمع آورى وجود 

دارد.
این روانشناس گفت: والدین هرگز نباید در هیچ 
شرایطى ذوق و دلخوشى فرزند خود را در جمع 
آورى کلکسیون از بین ببرند زیرا این فعالیت 
موجب افزایــش اعتماد به نفــس و برقرارى 
ارتباط مثبت با دیگران مى شــود، همچنین 
ســعى کنید اطالعات و راهنمایى هاى الزم 
در مورد آن مجموعه را در اختیار نوجوان قرار 

بدهید.
کاشانى در پایان خاطر نشــان کرد: موفقیت 
نوجــوان در گــردآورى کلکســیون موجب 
افزایــش اعتماد به نفس در او شــده ولى اگر 
در این کار با شکســت روبه رو شود مى تواند 
عواقب ناهنجارى براى وى به همراه داشــته 

باشد.

براى افزایش 
اعتماد به نفس 

کلکسیون جمع کنید 

چند روز اخیر در فضاى رسانه اى کشور اخبار متعددى از 
احتمال قانونى شدن توزیع مواد مخدر منتشر شد که باعث 
واکنش هاى متضادى شد. در واقع طرح الحاق یک ماده 
به قانون مبارزه با مواد مخدر براى دومین بار به کمیسیون 
قضائى و حقوقى ارجاع و در جریان بررسى و اصالح مجدد 
یک بند به این طرح اضافه شــد که عبارت است از؛ «به 
منظور کاهش مصرف موادمخــدر، روانگردان و درمان 
معتادان، دولت موظف است از طریق شناسایى معتادان 
و تأمین نیاز آنهــا به نحو صحیح، رابطــه قاچاقچیان با

 مصرف کننده ها را ظرف مدت سه سال شناسایى و قطع 
کند، آیین نامه موضوع این ماده به پیشنهاد قوه قضائیه و 
ستاد مبارزه با موادمخدر ظرف مدت سه ماه تهیه شود و 

حداکثر به مدت شش ماه به تصویب وزیران برسد».

پیش بینى تحویل مــواد مخدر رقیق به 
معتادان

اما آغاز ماجرا به صحبت هاى ســخنگوى کمیســیون 
قضائى و حقوقى مجلس شــوراى اسالمى برمى گردد. 
حسن نوروزى هفته قبل با اشاره به تصویب نهایى پیشنهاد 
توزیع مواد مخدر دولتى با هدف انقطاع رابطه معتادان و 
قاچاقچیان از موافقت تمامى مراجع تصمیم گیرنده با این 

پیشنهاد خبر داد.
سخنگوى کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس گفت: طرح 
توزیع مواد مخدر دولتى مشابه آنچه پیش از انقالب انجام 
مى شد، است. حجت االسالم والمسلمین حسن نوروزى در 
پاسخ به سئوالى درباره تصویب پیشنهاد دیگرى در جلسه 
اخیر این کمیسیون درخصوص توزیع دولتى مواد مخدر 
اعالم کرد: باتوجه به تأکید ویژه اى که در سیاســت هاى 
کلى نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتــادان و قاچاقچیان 
صورت گرفته است، مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق 
در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به تدریج 
ترك کنند و به جاى آنکه جلــب قاچاقچیان مواد مخدر 
شوند، به سمت نظام آمده و از طریق مجارى رسمى نیاز 

خود را برطرف کنند.
نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شوراى اسالمى 
با تأکید بر نهایى شــدن روند تصویب این پیشــنهاد در 
کمیسیون قضائى و حقوقى در پاسخ به سئوالى درباره اینکه 
دولت قرار اســت چه نوع مواد مخدرى در اختیار معتادان 
قرار دهد، گفت: اختیــار تصمیم گیرى درباره آن برعهده 
آیین نامه اى است که قرار است، توسط وزارت دادگسترى 
و ســازمان مبارزه با مواد مخدر به صورت مشترك تهیه 
شود و پس از تصویب هیئت وزیران امکان اجرایى شدن 

خواهد یافت.

توزیع کوپنى تریاك در دستور کار نیست
این در حالى اســت که محمد دهقان، عضو کمیسیون 
قضائى و حقوقى مجلس حرف هاى متفاوتى نســبت به 
سخنگوى کمیسیون ارائه مى دهد. دهقان در این ارتباط 

گفت: توزیع موادمخدرى چون تریاك توسط دولت تنها 
برداشت اشتباهى از این بند قانونى است.

 نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شوراى اسالمى 
با تأکید بر اینکه دولت براى درمان معتادان باید راهکارى 
تعبیه کند، گفت: دولت مى تواند از موادى شبیه موادمخدر 
که ضرر کمترى براى مصرف کننده ها داشته و بسترى 
براى درمان فراهم مى کند، اســتفاده کند اما قرار نیست 
دولت تریاك توزیع کند، اکثر کشورهاى دنیا این تجربه 
را داشته اند و ما نیز در بُعد محدودى در اردوگاه هاى ترك 

مواد این تجربه را داشته ایم.

جزئیات طرح به روایت رئیس کمیسیون 
قضائى

اللهیار ملکشاهى، رئیس کمیســیون قضائى و حقوقى 
مجلس شوراى اسالمى نیز سخنان محمد دهقان را تأیید 
مى کند. ملکشاهى ضمن تکذیب شایعات غیر صحیح در 
مورد این طرح گفت: کلیات این طرح در جلسه روز یک 
شنبه هفته گذشته مجلس شوراى اسالمى تصویب و در 
جلسه روز سه شنبه همان هفته کمیسیون حقوقى و قضائى 

رفع ایراد شد.

وى ادامه داد: به احتمال زیاد جزئیات این طرح که داراى 
یک ماده واحده سه بند و پنج تبصره است در اولین جلسه 
علنى پس از تعطیالت مجلس بررســى خواهد شد، در 
تبصره 5 آن تصریح شده است به منظور کاهش مصرف 
مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیرى از آســیب هاى 
اجتماعى ناشى از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، دولت 
موظف شده است از طریق شناســایى معتادان و تأمین 
نیاز آنها به نحو صحیح رابطــه قاچاقچیان مواد مخدر با 

مصرف کنندگان را ظرف دو سال قطع کند.
رئیس کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس با اشاره به اینکه 
هدف این طرح کاهش مصرف مواد مخدر و قطع رابطه 
معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است تصریح کرد: به هیچ 
وجه در این طرح ذکر نشده است که مواد مخدر در اختیار 

معتادان قرار گیرد.

احتمال توزیع گسترده مواد مخدر
اما در این بین على هاشمى رئیس کمیته مستقل مبارزه با 
مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مى گوید در 
صورت تصویب طرح «توزیع موادمخدر دولتى»، در مرحله 

اول تنها مواد مخدر سنتى (تریاك) توزیع خواهد شد.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر ضمن دفاع از 
طرح توزیع دولتى موادمخدر از احتمال توزیع گسترده تر 
مواد مخدر در مراحل بعد و «متناسب با شرایط» خبر داد. به 
گفته على هاشمى حدود 60 درصد از مصرف کنندگان مواد 
مخدر در ایران، «تریاك و مشتقات آن» را مصرف مى کنند 
و هنوز افرادى که براساس این طرح مى توانند مواد مخدر 
دریافت کنند مشخص نشده اند و پس از تصویب این طرح 

در صحن مجلس این امر روشن خواهد شد.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشــاره به آنکه همواره گفته ام یکى از 
سیاست هاى صحیح قبل از انقالب کشت خشخاش در 
کشور بود گفت: در آن زمان خشــخاش در کشور تولید 
مى شــد و با قیمت ارزان تر و بدون آلودگــى در اختیار 
معتادان قرار مى گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ 
سیاست توزیع مواد مخدر دولتى در کشور این مواد سالم و 
بدون آلودگى و با قیمت ارزان تر در اختیار افراد قرار خواهد 
گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز 
خواهد شد. او همچنین از کشیده شدن فساد ناشى از «پول 
کثیف» اقتصاد مواد مخدر به هزاران دستگاه دولتى سخن 

گفته است.

ابهامات طرح جدید مجلس براى کاهش مصرف مواد مخدر

 کوپن تریاك برمى گردد؟

ســرهنگ محمد ترحمى رئیــس اداره حقوقى پلیس 
راهنمایى و رانندگى ناجا با بیان اینکه پارك حاشیه اى 
کنار راه بر اساس ماده 163 آیین نامه راهنمایى و رانندگى 
ضوابطى دارد و توقف هاى در محل هاى ممنوع مشخص 
شده است، اظهار داشت: توقف در مقابل درب پارکینگ 
منازل و درب اتومبیل روى واحدهاى صنفى و تجارى 
ممنوع است و طبق آیین نامه این عمل تخلف محسوب 
مى شود و برابر جدول جرایم، براى آن جریمه تخصیص 

مى یابد.
 رئیس اداره حقوقى پلیس راهنمایــى و رانندگى ناجا 
تصریح کرد: توقف در جلوى پارکینگ منازل یا واحدهاى 
تجارى، زیر پا گذاشتن حقوق شــهروندى است و این 
امکان متصور اســت که صاحب منزل یا واحد تجارى 
جهت ورود یا خروج خودروى خود دچار مشــکل شود؛ 
گاهى با این مسئله مواجه هستیم که فرد بیمار داشته یا 
اینکه کارى ضرورى برایش پیش آمده و بخاطر پارك 
یک خودرو در جلوى در پارکینگ امکان ورود یا خروج 
برایش مهیا نیست؛ در این صورت هم حقوق شهروندى 

فرد ضایع شده و هم حق الناس را شاهدیم. 

وى در خصــوص درج مطالبــى بر روى در یــا دیوار 
پارکینگ ها مبنى بــر «توقف=پنچرى» یــا تهدید و 
آسیب هاى دیگر مى گوید: تهدید، خالف مقررات است 
و طبق مواد 328 و 332 قانون مدنى ایران، کسانى که 

با تهدید باعث ضرر شده اند، در صورت ارتکاب، ملزم به 
جبران خسارت هستند. 

سرهنگ ترحمى اعالم کرد: بهترین اقدام در صورت سد 
معبر در جلوى در پارکینگ این است که با پلیس 110 

تماس حاصل شود؛ چرا که آنها با درج مشخصات صاحب 
خودرو در ســامانه، بالفاصله با مالک تماس گرفته و از 

وى مى خواهند که خودرو را جابه جا کند. 
 رئیس اداره حقوقى پلیس راهنمایى و رانندگى ناجا در 
پاسخ به این سئوال که در برخى اخبار این مطلب عنوان 
شده که پارك خودرو مقابل در پارکینگ جرم محسوب 
مى شــود و با مصداق جرم ممانعت از حق، یک ماه تا 
یکسال حبس را در پى دارد، تصریح کرد: موضوع پارك 
خودرو جلوى پارکینگ منازل و واحدهاى تجارى یک 
تخلف رانندگى است و سوء نیت را متصور نمى شود اما 
اگر این عمل به تعرض تعبیر شود و مشکالت جانى را 
ایجاد کند این مسئله مى تواند کیفرى محسوب شود و 
توسط مراجع قضائى مورد بررسى قرار گیرد چرا که در 
آن صورت مى توان بر طبق عدم احقاق حقوق شهروندى 

و طبق اصل 22 به آن پرداخت. 
وى گفت: اگر خــودروى فردى در داخــل پارکینگ 
محبوس شــود یا نتواند خورویش را به داخل پارکینگ 
ببرد و از این لحاظ متضرر شود مى تواند با اعالم شکایت، 

جبران ضرر و زیان خود را خواهان باشد.  

به نفعتان است روى دیوارها جمالت تهدیدآمیز ننویسید!

«پارك = پنچرى» بار حقوقى دارد

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران گفت: عالوه 
بر آبمیوه و آلوچه، در خامه برخى از شــیرینى ها نیز از 
رنگ هاى غیرخوراکى و صنعتى اســتفاده مى شود و با 
رنگ و لعاب هاى شیمیایى، مشتریان زیادى را به خرید 

ترغیب مى کنند.
محمد حسین عزیزى اظهارداشــت: جذابیت در رنگ 
و لعاب برخى خوراکى ها، بســیارى از مردم را به خرید 
و مصرف آنها ترغیب مى کند. این در حالى اســت که 
نظارت بر برخى مغازه ها نشان مى دهد در آلوچه، آبمیوه 
و شیرینى جات از رنگ هاى صنعتى استفاده مى شود و 
ترکیبات نفتى و غیرخوراکى را به مواد خوراکى اضافه 

مى کنند.
وى افزود: با وجــود رنگ هاى خوراکى، بســیارى از 
فروشندگان، مصرف رنگ هاى شیمیایى در مواد غذایى 
را از لحاظ اقتصادى، به صرفه مى دانند. سرب، جیوه و 
فلزات ســنگین از جمله مواد تشکیل دهنده رنگ هاى 
صنعتى اى، چون رنگ فرش اســت که مصرف آن در 
بدن مسمومیت هاى شدید و بیمارى هاى گوارشى را به 

وجود مى آورد و به راحتى از بدن دفع نمى شود.
رئیس انجمــن علوم و صنایــع غذایى ایــران خاطر 
نشــان کرد: جوهر لیمــو ازجمله طعــم دهنده هاى 
رایج در ترشــیجات اســت که با مزه ترش، حس ولع 
را به هــر بیننده اى مى دهــد. در حالى که بســیارى 
از چرخى هــا و آلوچه فروشــى هاى غیربهداشــتى از 
جوهرلیموى صنعتــى درمحصوالت خود اســتفاده 

مى کنند.
وى عنوان کرد: جوهرلیموى صنعتى ماده اى است که 
براى امور شستشو مصرف مى شــود و به هیچ عنوان 
قابلیت خوردن ندارد اما به دلیل مقرون به صرفه بودن، 
در آبمیوه ها و آلوچه هاى غیر بهداشتى مصرف مى شود.

عزیزى اذعان داشت: جز در مواردى طعم و مزه، روش 
خاصى براى تشخیص این مواد سمى در خوراکى هایى 
چون کیک ها و شیرینى هاى خامه اى رنگى، آبمیوه ها 
و آلوچه ها وجود ندارد و به مردم هشــدار داده مى شود 
تحت هیچ شرایطى از مغازه هاى آلوده و غیر مجاز، مواد 

خوراکى را تهیه نکنند.

فریب رنگ و لعاب را نخورید

شیرینى خامه اى، آلوده به رنگ هاى شیمیایى است  

«پورشه کاین» وزیر بهداشت چقدر مى ارزد؟! 
سید حسن قاضى زاده هاشمى، وزیر بهداشت چند روز پیش در پاسخ به پرسش یکى از رسانه ها ضمن تأیید این مطلب که مالک یک دستگاه خودروى شاسى بلند لوکس پورشه کاین است، 

گفت: از روزى که وزیر شدم تا االن، یک ثانیه هم پشت آن ماشین ننشسته ام.
با احتساب سخن وزیر بهداشت که پورشه کاین را هشت نه سال پیش خریدارى کرده باید گفت احتماًال این خودرو مدل 2009 بوده که از پیشرانه 6 سیلندر 3,6 لیترى بهره مى برد.

این پیشرانه براى کاین 290 اسب بخار نیرو و 385 نیوتن متر گشتاور تولید مى کند که قدرت تولید شــده از طریق جعبه دنده 6 سرعته تیپ ترونیک و سیستم انتقال نیرو هوشمند به هر 
چهارچرخ خودرو منتقل مى شود. شتاب 8,1 ثانیه اى 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت کاین 2009 این امکان را به آقاى قاضى زاده هاشمى مى دهد که به سرعت خود را به بیمارستان برساند تا 

هیچ بیمارى را در اتاق عمل منتظر نگذارد! و در بازگشت به منزل هم مى تواند بزرگراه هاى شهر تهران را با سرعت حداکثر 230 کیلومتر بر ساعت طى کند.
همچنین باك 100 لیترى این خودرو کامًال تکافوى مصرف 12/9 لیتر بر 100 کیلومتر این خودرو را خواهد داشت. به گفته وزیر بهداشت، وى این خودرو را در آن سال ها 200 میلیون تومان 

خریدارى کرده است، اما هم اکنون بهاى خودروهاى پورشه کاین کارکرده 2009 از 260 میلیون تومان شروع مى شود و تا 400 میلیون تومان ادامه دارد.
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محمد امین زرجام

 نازنین فقرایى

امیر على سلطانیان 

مبینا پریشانى

مهران قنبرى

محمدرضا کاظمى

زهرا پیمانى

مهدى مجیرى

مریم عموچى

محمد رسول محمدى

زهرا بیگى

محمد جواد سلطانیان

فائزه حیدرى

امیر على قمى فرد

مبینا ابراهیمى

رضا حمزه زاده

زهرا قربانیان

پیمان محمدى ریحانه هاشمیان

ایلیا صالحى

مهسا شیروى

محمد نوریان

مبینا یدالهىمبینا یدالهى

سید محمد درخشان

مهدیس  برونه

فرزاد عسگرى الینا کریمى

دانیال عسگرى

نسیم نصیرى

امیر حسین امینى

سینا صفار

محمد صرامى

فاطمه اسفنانى

سید مجتبى حسینى 

محدثه شیروى

امیر حسین سلطانى نرگس سادات حسینى

على صالحى

محمد متین نجیمى

امیر عباس ملکى

هنگامه محسنى

ابوالفضل عزیزى

فاطمه نظرى

آرمان حاج حیدرى

الیاس ابراهیمىامیر رضا مهرابى

مهسا شیروى 

عرفان هارونى

زهرا چراغى

بنیامین رگیم

فاطمه نقدى پور

امیر حسین بابایىامیر حسین شکرانى

کالس  
پنجم

مهسا مشتاقى سمانه کیانى ساغر حاج هاشمى محدثه غفورى فاطمه مرادیان سیده حدیث سادات فریبا احمدى

طهورا نعمت بخشمریم رضائى

آذین نیکدل
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کالس هشتم

کالس نهم

کالس 
یازدهم

کالس 
پیش دانشگاهى

کالس 
دوازدهم

کالس 
ششم

ادامه کالس 
پنجم

کالس 
هفتم

اداره روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى
 خمینى شهر

مبینا غفورزاده

هاجر رضائى

محمد سجاد سنائى

فاطمه عابدى مائده مجیرى مریم کاملى

فتاح نعمت بخش محمد جواد نقدى پور مهدى مسعودیان

امیر حسین عموشاهى رضا سعیدى مهدى رضایى

عادل عموشاهى

فائزه رضائى

زهرا سادات حسینى

امیر غفورزاده محمد مهدى فدایى

محمدرضا هاشم زاده

فاطمه صالحیان

زهرا شومالى

محمد جواد سعیدیانمحدثه عموچى

فاطمه کریمى 

شیرین حاجى باقرى

محمد مهدى کیانى

مائده پیمانى

مائده کریم پورشمیم السادات ابطحىنفیسه آل نورى

نرگس فرجیانى

علیرضا سجادى نیا

نگار قاسمى

محمد مهدى حیدرى

امیر حسین صرامى

زینب حاج ابراهیمى

فریبا تقى پور

زینب اعالئى

محمد هادى شیروى

زهرا قربانیان

امیر رضا قاسمى

امیر حسین ملکى

نگار گل محمدى

مهسا مسعودیان

فاطمه عسگرى

محمد امین حاج ابراهیمى

فاطمه پیمانى

قاسم وهابى

هادى عمو شاهى

صبا توصیفیان

فاطمه فروتن زاده

مائده قربانیانمهدى رضائى

سید محمد طه ابطحى

مهدى کرمى وجیهه شیروى

ملیکا شیرانى

فاطمه بابایى سمیه صالحى

محدثه عمادىامیر حسین شیروى

زهرا عسگرى

یوسف لطفى

صادق حیدرى زهرا کاظمى

على صرامى

زینب قائدى

نرگس نصیرى

ماهان نیکدل

میالد رفیعى

فاطمه عسگرى

على خلیلى

محدثه مهرابىحمیدرضا ایزدى

محمدرضا رضایى محمد قاسم لطفىامید زینلى حسین پاشایى امیر مهدى مفیدى

زینب رضائى

ریحانه بدیعى

دانشجو

فاطمه آقایى زهرا عسگرى زهرا رحیمیان بهناز مکنوندى فائزه شاه نوش امیر حسین حیدرى جواد سلطانیان
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محمدرضا رفیعى

زهرا حاج ابراهیمى
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خبر

دستگیرى یک جاعل حرفه اى 
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: با تالش 
حفاظت و اطالعات دادگســترى استان اصفهان یک 

جاعل کامًال حرفه اى دستگیر شد.
احمد خسروى وفا افزود: نامبرده بیش از هزار برگ اوراق 
جعلى که مربوط به نهادهاى مختلف همچون دستگاه 
قضائى، ســازمان ثبت احوال، دانشگاه علوم پزشکى، 
شــهردارى، آموزش و پرورش و وزارت صنعت و معدن 
بود مورد استفاده قرار مى داد.وى تصریح کرد: همچنین 
از نامبرده یک عدد لپ تاپ حاوى بانک اطالعاتى جعلى 
به همراه تصاویر انواع کارت ها و مهرهاى جعلى کشف

 شد.

«ُرز» اصفهان، جهانى مى شود
محمد رضا نیلفروشان، مشاور شهردار اصفهان در امور 
فناورى هاى نوین شهرى گفت: با حضور کارشناسانى 
از هلند، معایب روند تولید گل رز اصفهان شناسایى و در 
آینده اى نزدیــک گل رز اصفهان به برند جهانى تبدیل 

مى شود.

آغاز کشت ذرت
 در آران وبیدگل

کارشناس زراعت جهاد کشــاورزى شهرستان آران و 
بیدگل گفت: کشت ذرت در سطح 300 هکتار از اراضى 

این شهرستان آغاز شده است.
نرگس رمضانى افزود: 15 تن بذر اصالح شــده ذرت 
جهت کشت این محصول بین کشاورزان این شهرستان 

توزیع شده است. 
وى با بیان اینکه بیشتر ســطح زیر کشت ذرت، علوفه 
اى است، افزود: کشــت این محصول در مزرعه هاى 
منطقه هاى حســین آباد، ابوزید آباد و نوش آباد از توابع 

آران وبیدگل انجام مى شود.

برگزارى مانور اضطرارى در 
فرودگاه شهید بهشتى 

مانور کامل طرح اضطرارى فرودگاه بین المللى شهید 
بهشتى اصفهان برگزار شد.

مدیرکل فرودگاه شهید بهشتى اصفهان اظهار داشت: 
این مانور براســاس طرح اضطرارى دو ساالنه اداره کل 
فرودگاه ها اجرا شده و هماهنگى تمام فعالیت ها در مقابله 
با لحظات اضطرارى، واگذارى مسئولیت به سازمان ها 
و ارگان ها در حوادث، کاهش خســارات مالى و جانى و 
انتقال کارها از عادى به عملیــات اضطرارى،از اهداف 

این مانور است.
حسن امجدى با بیان اینکه تمام مصدومان فرضى این 
مانور ابتدا به منطقه تریاژ منقل شده و اقدامات درمانى و 
اورژانسى و اعزام به بیمارستان روى آنها انجام مى شود، 
گفت: افرادى که نیاز به درمان سرپایى داشتند در محل 

کمپ درمان اضطرارى در محل مانور انجام  شدند.
وى بیان کرد: تمام واحدهاى امدادى از محل هاى استقرار 
خود فراخوان شــده و تجهیزات به صورت اضطرارى 

پیاده سازى شد.

بهره برداري از خط یک مترو 
تا پایان هفته

معاون حمــل و نقل ترافیــک شــهردارى اصفهان 
گفت: پایش هاى عبور مترو تنها ارتعاشــى نیســت؛ با 
همکارى دانشگاه علم و صنعت عملکرد بالشتک هاى 
ضد ارتعاش بررســى شده است و خوشــبختانه میزان 
لرزش با اســتانداردهاى جهانى فاصله زیــادى ندارد.

 علیرضا صلواتــى ادامه داد: در بحــث مترو همکارى 
شهردارى و میراث فرهنگى بى نظیر است و هر دو نگران 

هویت اصفهان هستند.
وى افزود: البته همه نگرانى هاى شــهردارى اصفهان 
در رابطه با تأثیرات مترو لرزشى نیست به همین خاطر 
پیوست هاى فرهنگى، اجتماعى و حتى زیست محیطى 
در حال تدوین است و تالش مى کنیم از معضالتى که 

مترو تهران تجربه کرد، پیشگیرى کنیم.
صلواتى اظهار داشت: خط یک مترو تا آخر هفته در کل 
طول مسیر مسافرگیرى خواهد داشت و تا پایان سال همه 
ایستگاه هاى این خط به بهره بردارى مى رسد. وى افزود: 
خطوط 2 و 3 انتظار مــى رود با توجه به تجربه خط یک 

بیش از پنج سال زمان نبرد.

مدیرکل راه وشهرسازي اســتان اصفهان احداث باند 
دوم دامنه – خوانســار – گلپایگان – خمین را یکی از
 اولویت هاي راهسازي این اداره کل عنوان کرد و گفت: 
این محور یکی از جاده هاي ترانزیتی و بین استانی این 
اداره کل محســوب می شــود که احداث آن به منظور 
جلوگیري از تصادفات رخ به رخ و حذف نقاط پرتصادف 

همواره مد نظر بوده است.
حجــت ا... غالمی، اظهار داشــت: احــداث باند دوم 
این محور در طــول حوزه اســتحفاظی 95 کیلومتر از 
راه هاي استان اصفهان اســت که امید است با تأمین 
اعتبارات الزم بتوان این پروژه را یکساله به بهره برداري

 برسانیم.
وى در ادامه افزود: 15 کیلومتر این مســیر از سه راهی 
دامنه تا روستاي «دوشخراط» در حال احداث است که 
10 کیلومتر آن در هفته دولت آماده بهره برداري است و 
پنج کیلومتر دیگر تا آذرماه امسال تکمیل مى شود و به 

بهره برداري خواهد رسید.
مدیرکل راه وشهرســازي اســتان اصفهــان اذعان 
داشــت: بــراى تکمیــل ایــن مســیر 260 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز اســت تا بتوان ارتباط بین دو اســتان 
اصفهان و مرکزي را به صــورت دو بانده و بزرگراهی

 برقرار کرد.

مدیر تعــاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان اعالم کرد: 15 تعاونى به همراه یک اتاق تعاون و 
یک اتحادیه، به عنوان تعاونى هاى برتر دوازدهمین جشنواره 

تعاونى هاى این استان انتخاب شدند.
علیرضا تیغ ســاز افزود: این تعاونى ها از بین 502 شرکت 

تعاونى، اتاق تعاون و اتحادیه برتر انتخاب شده اند. 
وى در خصــوص گرایــش تعاونــى هــاى منتخــب 
گفت: 17تعاونــى که به عنوان تعاونى هاى برتر اســتانى 
معرفى شــده اند درگرایــش هاى کشــاورزى، صنعتى، 
معدنى، عمرانى، تأمیــن نیاز تولید کننــدگان، تأمین نیاز 
مصرف کنندگان، تأمین نیاز صنوف خدماتى، اعتبار، دهیارى، 

زنان، حمل ونقل، فرش دستباف، مســکن، دانش بنیان، 
خدماتى، فراگیر ملى وتعاونى روستایى فعالیت مى کنند. 

مدیر تعــاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان با اشــاره به روند داورى جشنواره تعاونى هاى این 
اســتان گفت: از 6 تا 31 خرداد امسال 502 شرکت تعاونى 
در سایت جشــنواره ثبت نام کردند که طى برگزارى چند 
جلســه داورى، با حضور کمیته اجرایــى و کارگروه فنى،
 15 تعاونى به همراه یک اتاق تعاون و یک اتحادیه به عنوان 

تعاونى هاى برتر این جشنواره برگزیده شدند.
تیغ ساز ادامه داد: از تعاونى هاى برتر همزمان با هفته تعاون 

در شهریور امسال تقدیر خواهد شد.

تکمیل یک پروژه راهسازى
 در انتظار بودجه

تعاونى هاى برتر استان 
اصفهان معرفى شدند

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: امســال به دنبال افزایش سهم 

بازار گردشگرى اصفهان از گردشگران چینى هستیم.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: در دو ماه گذشته دیدارى 
با مسئوالن شبکه ملى چین داشتیم و در آنجا توافق شد 
تا شبکه ملى تلویزیون چین با بیش از 1/5میلیارد بیننده 
نسبت به ساخت مستندهایى از ایران و به ویژه اصفهان 
اقدام کند و خرسندیم که این حرکت در کوتاه ترین زمان 

ممکن به عمل تبدیل شده است.
وى با اشاره به ســابقه تاریخى ارتباط در کشور ایران و 
چین بیان کرد: جاده بزرگ ابریشم در بیش از چند هزار 
سال، ارتباط اقتصادى و فرهنگى شرق و غرب جهان را 
به عهده داشــت و در این میان دو تمدن بزرگ ایران و 

چین مدت هاى مدیدى است که از این طریق با یکدیگر 
ارتباط دارند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان افزود: امروز ما معتقدیم این شناخت 
تاریخى دو ملت باید از منظر گردشگرى ادامه یابد و این 
در حالى است که در طول چهار سال گذشته ایران تمامى 
تالش خود را براى توسعه گردشگرى به کار برده و در 
این رابطه به ویژه اصفهان بسیار موفق عمل کرده است.

وى با بیان اینکه جامعه گردشــگرى اصفهان در سال 
جدید چینى، آماده ارائه خدمات همراه با تحقیقات ویژه 
به گردشگران چینى اســت، تأکید کرد: در سال 2015 
میالدى گردشــگران چینى رتبه چهارم سفر به استان 
اصفهان را به خود اختصاص دادند، با این حال معتقدیم 

همانگونه که در طول تاریخ این ارتباط فرهنگى میان 
ایران و چین وجود داشته، امروزه در نیمه دوم از دهه دوم 
سده بیست و یکم و در عصر نوین ارتباطات، این مفاهیم 

تاریخى میان دو ملت باید افزایش یابد.
اللهیارى با اشاره به تالش ســازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى به بازاریابى جهت بازارهاى 
جدید گردشــگرى بیان کرد: امروز تمامى تالش ما به 
یافتن بازارهاى جدید گردشــگرى معطوف شده است 
و ما در اصفهــان آماده پذیرایى از گردشــگران چینى 
همزمان با فرا رسیدن ســال جدید چینى (در زمستان) 
همراه با ارائه خدمات ویژه و ارائه تخفیفات هستیم، زیرا 
معتقدیم مى بایست ســهم اصفهان از بازار گردشگرى 

چین افزایش یابد.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: بیش از صد شوراى معتمدین پلیس با هدف 
رســیدگى به مشــکالت انتظامى مردم محله ها و 
بررسى خواسته ها و مطالبات آنان از مسئوالن نظم و 

امنیت در این استان تشکیل شده است.
ســرهنگ جهانگیر کریمى با بیان اینکه این طرح 
از ســال 1394 در دســتور کار نیــروى انتظامى 
قرار گرفت، افزود: فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
نیز با جدیت این طرح را دنبــال کرد و تاکنون بیش 
از صد شوراى معتمدین پلیس در این استان تشکیل

 شده است.
وى با مثبت ارزیابى کردن تشکیل جلسات شوراى 
معتمدین پلیس گفت: هدف از تشــکیل این شورا 
رسیدگى سریع و بهتر به مشکالت انتظامى محله ها 

و بررسى و پیگیرى خواسته هاى ساکنان این محله 
ها از مسئوالن نظم و امنیت است.

کریمى از هیئت هاى امناى مساجد، ائمه جماعات، 
اعضاى پایگاه بسیج، بازنشستگان مشاغل دولتى، 
ریش ســفیدان و کســبه محل به عنوان اعضاى 
تشکیل دهنده شــوراى معتمدین پلیس در استان 

اصفهان نام برد. 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان با بیان 
اینکه جلسات این شورا هر یک ماه یک بار با حضور 
رئیس کالنترى به عنوان دبیر جلســه در مســجد 
محل تشکیل مى شــود، افزود: معتمدین با اشرافى 
که نسبت به مسائل و مشــکالت محله خود دارند، 
مطالبات مردم محل را از نیروى انتظامى درخواست 

مى کنند.

شهردار ورنامخواست گفت: عبور رودخانه زاینده رود از 
دل شهر ورنامخواست شهردارى این شهر را به سمت 
ایجاد پارك ساحلى زیبایى سوق داد چرا که در فصل بهار 
و تابستان این شهر به دلیل همجوارى با رودخانه زاینده 

رود پذیراى گردشگران فراوانى است.
جالل ربیعى با اشــاره به اینکه طراحى پارك ساحلى 
ورنامخواســت با رویکرد توســعه گردشگرى و جذب 
توریست انجام شد، اظهار داشت: بخشى از اراضى مورد 
نیاز براى  احداث پارك ساحلى در شهر ورنامخواست در 
اختیار مجموعه شهردارى قرار دارد، البته الزم به توضیح 
اســت که این اراضى در گذشته با قیمت بسیار ناچیزى 
براى ایجاد شــهر بازى در اختیار فردى قرار گرفته بود 

که متأسفانه شخص مســتأجر به هیچیک از تعهدات 
خود پایبند نبود و عملکرد خوبى در این خصوص صورت 
نداده اســت.وى ادامه داد: با احداث این پارك ساحلى 
که در زمینى با مساحت هشــت هزار متر مربع طراحى 
شده، سرانه فضاى سبز شــهرى بیش از پیش افزایش 

خواهد یافت.
ربیعى متذکر شد: از طرفى شهردارى ورنامخواست بر 
اساس یک تقسیم بندى منسجم به فعالیت هاى نوینى 
از جمله ســاماندهى و افزایش سرانه فضاى سبز درون 
شهرى و پارك هاى محله اى مطابق با سرانه زرین شهر 
به عنوان شهرى صنعتى پرداخته است تا رضایتمندى 

هرچه بیشتر شهروندان را شاهد باشیم.

مدیر بهره بردارى تأسیســات آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: با اتمام عملیات اجرایى پروژه نصب 
25 دستگاه هوازى در تصفیه خانه فاضالب شهرضا، 
مشکالت این محل از جمله انتشــار بوى تعفن در 

هواى منطقه نیز برطرف خواهد شد.
سعید شمسایى اظهارداشت: مطالعات اولیه ارتقاى 
تصفیه خانه فاضالب شــهرضا از سال 89 آغاز شد و 
در ســال هاى 90 و 91 مجوزهاى الزم براى آن از 
شرکت آبفارى کشور اخذ و بعد از آن به دالیلى ادامه 
آن رها شد تا اینکه از بهمن ماه سال گذشته دوباره از 

سر گرفته شد.
وى اضافه کرد: در حال حاضر به عنوان راهکار کوتاه 
مدت نصب دســتگاه هاى هــوازى در تصفیه خانه 
شهرضا پیش بینى شده اســت و با توجه به تجارب 

ناشــى از اجراى این طرح از جمله در شهرســتان 
نجف آباد، اطمینان وجود دارد که این مشــکل حل 

خواهد شد.
مدیر بهره بردارى تأسیســات آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: تاکنون 1/5 میلیارد تومان براى خرید 
انشعاب برق، 25 دستگاه هوازى و ساخت اتاقک در 
محل تصفیه خانه فاضالب شهرضا اختصاص داده 
شده اما تکمیل این پروژه نیازمند اعتبارى در همین 

اندازه است.
شمســایى تصریــح کــرد: دســتگاه هاى هوازى 
خریدارى شــده براى تصفیه خانه شهرضا احتماًال تا 
دو یا ســه ماه آینده آغاز به کار خواهــد کرد و با این 
اقدام بوى تعفن موجود در هواى منطقه نیز این بین

 خواهد رفت.

مشکل تصفیه خانه شهرضا برطرف مى شود

جاذبه اى در بستر زاینده رود

ساسان اکبرزاده

«ملت ما، ملتى قدرشناس بوده و امروز امنیت و آسایش خود را مرهون شهدا 
هستیم. بنابراین باید فرهنگ ایثار و شهادت را در مسیر درست پیش ببریم تا در 

جامعه به خصوص در نسل جوان، این فرهنگ نهادینه شود.»
فرماندار اصفهان در سومین جلسه شــوراى آموزش و پرورش شهرستان 
اصفهان که به میزبانى ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان برگزار شده بود 
پس از استماع مطالب مسئوالن و اعضاى شوراى آموزش و پرورش، با بیان 
این مطلب گفت: جا دارد از رؤساى نواحى آموزش و پرورش و مدیران مدارس 
شهرستان اصفهان که در یک حرکت بسیار خوب در ثبت نام دانش آموزان، 
هدایت تحصیلى و... با برنامه ریزى مطلوب عمل کردند تا با حداقل مشکل در 

این ارتباط مواجه باشیم، تشکر کنم.
احمد رضوانى با تأکید بر تقویت اخالق دینى در جامعه، از رؤســاى نواحى 
آموزش و پرورش و دیگر مسئوالن خواست تا در برنامه ها و کارهایشان اخالق 

دینى را بیش از پیش تقویت کنند.
وى افزود: ما امســال باالترین اعتبار را براى بازســازى و تجهیز مدارس 
اختصاص داده ایم و قول مى دهم تخصیص هاى نفت گاز 100 درصد و تملک 

دارایى بیش از 70 درصد، عملیاتى شود.
فرماندار اصفهان گفت: علیرغم کمبودهاى مالى و بودجه اى، نواحى آموزش 
و پرورش شهرستان اصفهان مى توانند برنامه هاى فرهنگى ارائه دهند تا از 

امکانات سایر دستگاه ها براى اجراى آنها استفاده شود.
رضوانى در خصوص آســیب هاى فضاى مجازى هم اظهار داشت: فضاى 
مجازى واقعیتى است که وجود دارد و نقش فضاى مجازى را دیگر رسانه ها و 
صدا و سیما هم ندارند و نمى توانیم منکر شویم اما آسیب هاى فضاى مجازى 
باید شناسایى شود و براى آنها راه پیشگیرى بیابیم تا نسل جوان از این آسیب ها 

مصون بماند.
■■■  

در سومین جلسه شوراى آموزش و پرورش شهرستان اصفهان که تنى چند از 
مسئوالن، رؤساى نواحى آموزش و پرورش اصفهان و... حضور داشتند رئیس 
ناحیه 5 آموزش و  پرورش اصفهان به عنوان میزبان، از کمبود شدید نیروى 
انسانى در آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان در آستانه بازگشایى مدارس در 

سال تحصیلى جدید سخن گفت.
محمد قندهارى اظهار داشت: در کل آموزش و پرورش استان اصفهان، ناحیه 
5 بیشترین نیاز به نیروى انسانى را دارد و بر اساس برآوردها، ما در ناحیه 5 بیش 

از 400 نیرو براى سال تحصیلى جدید کمبود داریم. 
وى از تخلیه سه واحد آموزشى و تخریب 30 درصد فضاهاى آموزشى در این 
ناحیه آموزش و پرورش اصفهان خبر داد و گفت: برطرف شدن این مشکالت، 
عزم مســئوالن را مى طلبد. اما علیرغم همه مشکالت، خیرین مدرسه ساز 
همواره نسبت به آموزش و پرورش همت داشته اند، به گونه اى که هم اکنون 
چهار واحد آموزشى جدید را در حال احداث داریم و هفت واحد نیز تحویل شده 

تا مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان در ادامه افزود: 35 واحد آموزشى در 

حال مهیا شدن، براى استفاده در سال تحصیلى است.

قندهارى حیــاط برخى مدارس را بــراى پرداختــن ورزش دانش آموزان 
مناسب نمى داند و مى گوید: اگر در حین ورزش در حیاط مدرسه اتفاقى براى 
دانش آموزان رخ دهد آموزش و پرورش را مقصر مى دانند. بنابراین امید است 

با استانداردسازى حیاط مدارس، این مشکالت مرتفع شود. 
رئیس ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان با بیان اینکه ثبت نام دوره ابتدایى 
به پایان رسیده، گفت: ثبت نام دوره متوسطه هر روز تا پایان زمان ثبت نام 

ادامه دارد.
■■■  

نماینده امام جمعه اصفهان در شوراى آموزش و پرورش شهرستان اصفهان 
نیز با بیان اینکه ما مســئوالن، وظیفه سنگینى در مقابله با هجمه تبلیغاتى 
دشمنان داریم گفت: ما اگر نتوانیم خأل موجود را براى نسل جوان جامعه پر 

کنیم دیگران آنها را پر مى کنند.

حجت  االسالم و المسلمین فراهینى افزود: باید دست جوانان را در دست اهل 
بیت (ع) بگذاریم. 

■■■  
رئیس بنیاد شــهید منطقه 2 اصفهان هم ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت 
را فرهنگ اهل بیت(ع) دانســت و خواستار افزایش ســهمیه راهیان نور 

دانش آموزى براى اعزام به مناطق عملیاتى شد.
حجت االسالم و المسلمین عباس یارى پور با بیان اینکه معلمان جدیدالورود با 
مقوله فرهنگ ایثار و شهادت کمتر آشنا هستند خواستار برگزارى اردوهاى یک 

روزه به منظور شناخت بیشتر آنان با فرهنگ ایثار و شهادت شد.
■■■  

رئیس اداره بودجه آموزش و پرورش استان اصفهان نیز گفت: ما در استان 
اصفهان 58 هزار شاغل معادل 6 درصد نیروى شــاغل آموزش و پرورش 
کشــور را داریم که ماهیانه 160 میلیارد تومان اعتبارات حقوقى به آنان در 

استان پرداخت مى شود.
مهدى هوازاده افزود: براساس موضوع بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراها که 
در مجلس شوراى اسالمى به تصویب رسید، شهردارى ها باید از محل درآمد 
صدور پروانه، عوارض نوسازى و... 5 درصد براى تعمیر و بازسازى مدارس در 
اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.وى خاطرنشان کرد: از شهریور 93 که این 
قانون عملیاتى شد، در هفت ماهه سال 93، کل واریزى هاى شهردارى هاى 
اصفهان، دو میلیارد و 400 میلیون تومان بود که یک میلیارد تومان مربوط به 
شهرستان اصفهان بود و از این میزان بیش از 900 میلیون تومان مربوط به 
کالنشهر اصفهان بود. در سال 94 نیز، واریزى شهردارى هاى اصفهان چهار 
میلیارد و یکصد میلیون تومان بود که دو میلیارد و یکصد میلیون تومان آن 
مربوط به شهرستان اصفهان بود. در سال 95 هم، این میزان سه میلیارد و 900 
میلیون تومان بود که دو میلیارد و 400 میلیون تومان مربوط به شهرستان 
اصفهان بود. همچنین در سه ماهه اول سال جارى هم یک میلیارد تومان 
واریزى شهردارى هاى استان بود که 333 میلیون تومان مربوط به شهرستان 

اصفهان است.
هوازا ده البته به این نکته نیز اشــاره کرد که وصول این عوارض، همواره با 

مشکالتى هم همراه بوده است. 

اصفهان، چشم انتظار 
سال جدید چینى

مدیر کل میراث فرهنگى استان: آماده پذیرایى از گردشگران چینى 
همزمان با سال نو چینى هستیم

در جلسه شوراى آموزش و پرورش شهرستان اصفهان عنوان شد
کمبود شدید نیروى انسانى در آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

تشکیل 100 شوراى معتمدین پلیس در نصف جهان
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فروش آنالین بیمه نامه ها 
رئیس کل بیمه مرکزى تأکید کرد: شـرکت هاى بیمه 
باید فروش آنالین بیمه نامه ها را در دستور کار قرار دهند.

عبدالناصـر همتى گفت: هم اکنون بیمه شـخص ثالث 
به صورت کاغذى به همراه تعدادى کوپن ارائه مى شود 
که مشکالتى را براى بیمه گذاران و شرکت هاى بیمه به 
همراه داشته و متناسب با تکنولوژى هاى روز نیست. وى 
ادامـه داد: بیمه  مرکزى طـرح جایگزینى بیمه نامه هاى 
کاغذى با کارت هـاى الکترونیک را در دسـتورکار قرار 
دارد و با توجه به ابعاد مختلف این موضوع و گسـتردگى 
بیمه هاى شـخص ثالـث درکشـور و تعداد قابـل توجه 
سازمان ها و نهادهاى درگیر موضوع شخص ثالث، فعًال 

این طرح در مرحله مطالعه و امکان سنجى است.
همتى گفت: لذا با اجرایى شدن این طرح، شبکه فروش 
شـرکت هاى بیمه، طبق روال معمول، نسبت به صدور 
بیمه نامه اقدام خواهند کرد و در پایان، به جاى بیمه نامه 
کاغذى، کارت الکترونیکى بیمه نامه شخص ثالث را به 

بیمه گذاران ارائه خواهند کرد.

ارسال پیام صوتى به تلفن 
ثابت امکانپذیر مى شود

سـخنگوى شـرکت مخابرات ایران گفت: به زودى و با 
فراهم شـدن امکانات، براى کارکرد تلفـن ثابت بیش از 
50 هزار ریال در ماه صورتحساب ماهانه صادر خواهد شد.
بیدخام  اظهارداشـت: صدور این صورتحسـاب با هدف 
مدیریـت هزینه هـاى صورتحسـاب براى مشـتریان، 
ساماندهى و یکپارچه سازى پرداخت قبوض تلفن ثابت، 
براى مشـتریان تلفن ثابت که مبلغ کارکـرد ماهانه آنها 

بیش از 50 هزار ریال است، خواهد بود.
وى افزود: در این صورتحساب مشتریانى که قصد دارند 
کارکرد تلفن ثابت خود را به موقع پرداخت کنند، مى توانند  
با دریافت شناسـه قبض، شناسـه پرداخت و مبلغ قابل 
پرداخت از طریق پیامک هاى اطالع رسانى که با هدف 
اعالم کارکرد ماهانه ارسال مى شود، نسبت به پرداخت 
هزینه ها اقدام کنند. وى با بیان اینکه ارسال پیام صوتى 
به تلفن ثابت از دیگر از امکاناتى است که به زودى براى 
مشترکین تلفن ثابت فراهم مى شـود، خاطرنشان کرد: 
رویه فعلى چاپ و توزیع قبوض ادامه خواهد داشت و در 
کنار آن، اطالع رسانى صورتحساب ماهانه نیز به عنوان 

یک امکان جدید در نظر گرفته شده است.

یارانه نقدى؛ 
پشتوانه وام هاى ازدواج 

بانک مرکزى به منظور تسهیل اجراى  طرح ضربتى وام 
ازدواج، شـرایط جدیدى براى جایگزینـى اخذ ضمانت 
تعیین کرد. اعطاى وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدى، ارائه 
گواهى تعهد کسر اقساط کارمندى و ضمانت با استفاده 
از پروانه کسب از جمله روش هاى جایگزین اخذ ضمانت 

پرداخت وام ازدواج است.
این بانک طى بخشنامه اى به تمام بانک هاى عامل در 
راستاى اجراى طرح ضربتى اعطاى وام ازدواج از ابتداى 
مـرداد ماه تا پایان شـهریور ماه سـال جـارى و تأکید بر 
تسهیل درامر پرداخت تسـهیالت قرض الحسنه ازدواج 
به ویژه اخذ یک ضامن معتبر و بهره مندى آن دسـته از 
متقاضیانى که در اسـتان هاى محروم و روستایى بوده و 
امکان تأمین ضامن موردنظر شـعب طبق مفاد شرایط 
و دسـتورالعمل مندرج در سامانه قرض الحسـنه ازدواج 
را ندارد، گزینه هاى مطرح شـده را براى جایگزینى اخذ 

ضمانت پرداخت تسهیالت ازدواج عنوان کرد.

هشدار استاندارد به 
طالفروشان و طالسازها

رئیـس سـازمان اسـتاندارد از واحدهـاى تولیـدى و 
صنفى مصنوعات طال خواست از خدمات آزمایشگاه هاى 

عیارسنجى داراى گواهى تأیید صالحیت بهره گیرند.
نیره پیروزبخت گفت: برخى آزمایشگاه هاى بدون مجوز، 
اقدام به اسـتفاده از نام این اداره کل و نشان استاندارد در 
ارائـه خدمات خود کرده انـد که این اقدام جـرم و خالف 
قانون است و طبعاً از متخلفین به دادگاه شکایت مى شود.
وى ادامـه داد: در حـال حاضـر، در اسـتان تهـران سـه 
آزمایشـگاه عیارسـنجى با نام هاى حریرفروش، میزان 
گسـتر دقیـق و بهسـاز داراى گواهى تأییـد صالحیت 

استاندارد هستند.

ویترین

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک 
گفت: تمام تسهیالتى که به واحدى صنعتى کوچک تعلق 

مى گیرد، شامل صنوف تولیدى داراى مجوز نیز مى شود.
محمد حسین مقیســه افزود: یکى از چالش هاى صنوف 
تولیدى و صنایع کوچک، ناتوانــى در تأمین وثایق بانکى 
است. وى اظهار داشــت: این صندوق، ضمانتنامه هایى 
براى پوشش کسرى وثایق جهت دریافت تسهیالت بانکى 

را صادر مى کند.
مقیسه گفت : صنوف تولیدى همچنین براى خرید مواد اولیه 
مى توانند از ضمانتنامه هاى اعتبار خرید کاال استفاده کنند 

تا بدون تبادل ریالى به تأمین مواد اولیه خود اقدام کنند.

وى تصریح کرد: در تمامى استان ها نمایندگانى از صندوق 
حضور دارند ضمن آنکه از اوایل ســال 96 تمامى مراحل 
صدور ضمانتنامه ها، به صورت الکترونیک انجام مى شود و 

نیازى به مراجعه حضورى نخواهد بود. 
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک 
اظهار داشــت: به جز بانک صادرات، این صندوق با تمام 
بانک هاى دولتى،خصوصى و مؤسســات مالى و اعتبارى 
مجاز، تفاهمنامه همکارى امضا کرده است.مقیسه گفت: 
سقف ضمانتنامه اى این صندوق 300 میلیارد ریال است و 
براى ضمانتنامه هاى اعتبارى بانکى تا 70 درصد اصل و 

سود تسهیالت ضمانت مى شود.

معاون ســازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور گفت: طرح 
کارورزى طرحى نیست که افراد را شاغل کند؛ بلکه افراد را 

توانمند مى کند تا بتوانند شغلى را بپذیرند. 
على موسوى اظهار داشت: فارغ التحصیالن با ورود به طرح 
کارورزى مهارت هاى شــغلى مورد نیاز صاحبان مشاغل 
و بازار کار را فرا مى گیرنــد. وى در ارزیابى طرح کارورزى 
وزارت تعاون گفت: 70 درصد کسانى که دوره هاى کارورزى 
را گذرانده اند در ســریع ترین زمان جذب بازار کار شده اند و 
طرح کارورزى آمادگى الزم براى ورود به بازار کار را در فارغ 

التحصیالن و جویندگان کار ایجاد مى کند.
موسوى ادامه داد: امروز آنچه فارغ التحصیالن در دانشگاه ها 

مى آموزند با آنچه در مراکز فنى وحرفه اى به صورت مهارتى 
فرا مى گیرند، متفاوت است؛ در طرح کارورزى کسرى مهارتى 
که دانشــجو دارد، جبران و فرد براى ورود به بازار کار آماده 
مى شــود. وى درباره برخى انتقادات نسبت به دستمزد کم 
کارورزان گفت: کارورزى طرحى نیست که فرد با استفاده 
از آن شاغل شود بلکه در این طرح، فرد توانمند مى شود که 
مهارت هاى شغلى مورد نیاز بازار کار را به خوبى فرا بگیرد. اگر 
این مهارت را آموخت و با واحد پذیرنده تعامل کرد، جذب و به 
کار گرفته مى شود؛ در غیر این صورت فرد مى تواند بر اساس 
مهارت هایى که در دوره  کارورزى فرا گرفته است در بازار کار 

براى خودش کسب و کارى ایجاد کند. 

طرح کارورزى 
کسى را شاغل نمى کند

تسهیالت صنایع کوچک شامل 
صنوف تولیدى هم مى شود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور گفت: تولید 
آب در کشور در زمان پیک 8 درصد کمتر از مصرف بود، 
بنابراین تقریبًا در تمام کالنشــهرها و تهران مدیریت 

فشار آب اعمال شد تا نوبت بندى رخ ندهد.
حمیدرضــا جانباز در پاســخ به این ســئوال که چند 
کالنشــهر کشــور با کمبود آب مواجه هســتند و آیا 
احتمال نوبت بندى براى این شــهرها وجــود دارد؟ 
گفــت: کالنشــهرهایى چــون شــیراز، اصفهان، 
بوشــهر، بندرعباس، کرمان و همدان بــا کمبود آب 
مواجه هســتند و وضعیــت اصفهان خیلــى مطلوب 

نیست. 
وى با اشــاره به اینکه منظور از کمبود آب این است به 
نقطه اى رســیده ایم که تولید و مصرف آب برابر شده 
اســت و مخازن، آب دریافت نمى کنند، اظهار داشت: 
وقتى مخــازن، آب دریافت نمى کننــد در زمان پیک 
شــبکه آب دچار خأل مى شــوند، پس بهترین اقدام، 
مدیریت توزیع و فشــار و متعادل کردن فشــار آب در 

ساعات کم مصرف است. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور اضافه کرد: 
تعداد شــهرهایى که در حال حاضــر داراى تنش آبى 

هستند 298 شهر است و به نظر مى رسد فعًال تعداد این 
شهرها کاهش نیابد و در همین حد باقى بماند. 

جانباز خاطرنشــان کرد: تمام کالنشــهرها و بیشتر 
شــهرهاى باالى صد هزار نفر با کمبــود آب مواجه 
هســتند، بنابراین تالش کردیم با مدیریت فشار این 
وضعیت را کنترل کنیــم تا به نوبت بنــدى آب ناچار 

نشویم. 
وى افزود: هر چند افت فشــار آب و مدیریت فشار به 
لحاظ فنى، اجرایى و سطح رضایتمندى مردم مطلوب 
نیست، اما به هر حال سعى شده تا با متعادل کردن فشار 

آب در کالنشهرهایى مثل تهران، همدان و اصفهان در 
پیک مصرف آب مورد نیاز تأمین شود.

به گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور، با 
کاهش فشار آب، پرت آب نیز افت مى کند. 

جانبــاز اضافه کــرد: پیش بینــى ما این بــود که در 
ســاعات گرم و پیک مصــرف تولیــد آب در حدود 8 
درصد کمتر از مصرف آب باشــد، بنابرایــن با اعمال 
برخى برنامه هاى از قبل پیش بینى شــده، مصرف آب 
را به گونه اى کنتــرل کردیم تا با کمبــود آب مواجه

 نشویم.

افت فشار آب در 
کالنشهرها

سعى شده تا با متعادل کردن فشار آب در 
کالنشهرهایى مثل تهران، همدان و اصفهان 
در پیک مصرف آب مورد نیاز تأمین شود

طبق اظهار نظرهاى رسمى مسئوالن در سال هاى 93 و 
96، قیمت گاز صادراتى ایران در طول دولت یازدهم بیش 

از 60 درصد افت داشته است.
رستم قاسمى، رئیس ستاد توسعه اقتصادى ایران و عراق 
و وزیر سابق نفت در 20 آبان ماه سال 1393گفت:قیمت 
گاز صادراتى ایران به ترکیه هر متر مکعب 50 سنت، در 
قرارداد با پاکســتان هر متر مکعب 55 سنت و در قرارداد 

با عراق هر متر مکعب 43 یا 44 سنت تعیین شده است.
وى افزود: عراق به100میلیون متر مکعب گاز نیاز دارد که 
اگر این مقدار گاز را 40 سنت در هر متر مکعب بفروشیم، 

ســاالنه ده تا 12 میلیارد دالر درآمدزایى براى کشور به 
همراه دارد.

پس از گذشت دو ســال و نیم از این تاریخ، بیژن زنگنه، 
وزیر نفت به تازگى در جلســه علنى مجلس شــوراى 
اسالمى در بخشى از گزارشى که در خصوص قرارداد فاز 
11 پارس جنوبى ارائه مى داد، قیمت فعلى گاز صادراتى 

کشور را 20 سنت در هر مترمکعب اعالم کرد.
بر اساس این دو اظهار نظر رسمى از دو مقام مسئول در 
ســال هاى 93 و 96، قیمت گاز صادراتى ایران در طول 

دولت یازدهم بیش از 60درصد افت داشته است.

گاز صادراتى ایران، «ُمفت» شد

معاون وزیر راه و  شهرسازى با اعالم اینکه در حال 
حاضر بیش از صدهزار کامیون فرســوده با عمر 
باالى 25 سال در جاده هاى کشور تردد مى کنند، 
افزود: از ابتداى ســال 97 فعالیت کامیون هاى 

فرسوده با محدودیت هایى روبه رو خواهد شد.
داوود کشاورزیان گفت: تردد این میزان کامیون 
فرسوده با عمر باالى 25 سال در جاده هاى کشور 
عالوه بر بــاال  بردن میزان مصرف ســوخت و 
آســیب هاى مختلف زیست محیطى مشکالت 

زیادى را با خود به همراه دارد.
وى با بیان اینکه تاکنون قانونى براى جلوگیرى 
از فعالیت خودروهاى فرسوده وضع نشده است، 
افزود: متأسفانه بیشتر این کامیون ها درون شهرى 
هستند و از آنجایى که براى حمل بار درون شهرى 
نیاز به گرفتــن بارنامه نیســت، کامیون هاى 
فرسوده به راحتى در داخل شهر فعالیت مى کنند و 

اطالعات دقیقى از آنها در دست نیست.
کشــاورزیان در خصوص کنترل کامیون هاى 
فرسوده گفت: البته این کامیون ها در زمان دریافت 
کارت هوشمند مورد بررسى قرار مى گیرند و در 
صورت عدم صالحیــت از چرخه فعالیت حذف 

مى شوند.
معاون وزیر راه و  شهرسازى تعداد کامیون هاى 
فرسوده با عمر باالى 25 سال را صدهزار دستگاه 
اعالم کــرد و افزود: از این تعــداد 80 هزار عمر 
باالى 30 سال، 55 هزار باالى 35 سال، 35 هزار 
کامیون عمر باالى 40 سال، هفت هزار کامیون 
عمر باالى 45 سال و هزار و 400 دستگاه نیز عمر 

باالى 50 سال دارند.

رئیس اتحادیه نان هــاى حجیم و نیمه حجیم 
صنعتى گفت: اگرچه هزینه و قیمت تمام شده 
نان از سوى سازمان حمایت باید مورد بررسى قرار 
مى گیرد، اما پیش بینى مى شود که در حدود 30 تا 

35 درصد افزایش یابد.
محمد جواد کرمى درباره آخرین وضعیت قیمت 
نان اظهار داشت: باتوجه به افزایش هزینه هاى 
جارى و ثبات نرخ طى سه سال اخیر تغییر قیمت 

نان امرى ضرورى است.
وى با اشــاره به اینکه به طور متوسط هر کیلو 
گندم از کشاورزان هزار و 350تومان خریدارى 
مى شود، افزود: دولت آرد را با قیمت 665 تومان 
در اختیار نانوایان یارانه پز و 900 تومان آزاد پز قرار 
مى دهد که یکسان سازى نرخ آرد و گندم افزایش 

کیفیت و رقابت را به همراه دارد.
کرمى ادامه داد: با توجه به آنکه افزایش قیمت 
نان نگرانــى هایى بــراى دولت در بــردارد از 
این رو پرداخت یارانه مســتقیم به افراد ضمن 
کاهش نگرانى ها از بى کیفیتى نان جلوگیرى

 مى  کند.
 وى با اشــاره به ضرورت یکســان سازى نرخ 
آرد و گندم تصریح کــرد: با وجــود نرخ هاى 
متفاوت خرید تضمینى گندم، عرضه به نانوایى ها 
و نرخ هاى جهانى خبرى از رقابت میان نانوایان 
نیست که این امر گالیه مندى افراد از کیفیت نان 

را در بر خواهد داشت.

اخطار جدى دولت

تردد 
100هزارکامیون 

ممنوع مى شود 

نان به زودى 
گران مى شود

بازار خودرو این روزها پــس از گذران فصل امتحانات و 
همچنین تعطیلى دانشــگاه ها، پویا و فعال شده است و 
براى تهیه خودرو براى سفرهاى داغ تابستانى قطعاً برد با 
کسانى است که خودروهایى را خریدارى کنند که پس از 

استفاده، راحت تر بتوانند آن را به فروش برسانند.
بعضى از خودروها به دالیلى نمى توانند بازار مناسبى را 
براى فروش پیدا کنند. این دالیل مى تواند شــامل نبود 
قطعات بدنه، خدمات پــس از فروش ضعیف، نبود لوازم 
یدکى اصلى، نبود لوازم یدکى جزئى (نظیر قطعات ریز 
گیربکس و یا موتور)، گران بودن خودرو نسبت به ارزش 
واقعى آن و یا داشتن مشــتریان خاص باشد. هرچند که 

نباید تأثیر رنگ هاى پر طرفدار را نیز نادیده گرفت.
در این خبــر، در بازه قیمتــى بین 30 تــا 50 میلیون 
تومان که حجم زیــادى از خودروهــاى مونتاژ و تولید 
داخل و چین مشــاهده مى شــود، به پنج خــودرو از 

خوش فروش ترین ها اشاره مى کنیم.
پژو 206، همواره ســردمدار فروش خوب در بازار ایران 
است. نســخه هاچ بک این خودرو همواره مورد عالقه 
جوانان است و به دلیل متوســط قیمت پایین تر، تیپ 2 

این خودرو مطلوبیت بیشترى دارد. قیمت پژو 206 تیپ 2 
سال 95 با 30 میلیون تومان قابل معامله است.

رنو تندر که البته این روزها یکى از پر فروش هاست. قیمت 
تندر90 اتوماتیک سال 94، در حدود 41/5 میلیون تومان 

است که البته به نسبت قیمت آن عدد قابل قبولى است.
رنو ســاندرو که نام پلتفرم آن B90 است نمونه بدون 
صندوق رنو تندر است که این روزها با اقبال بسیار خوبى 
مواجه شده است. قیمت ساندرو اتوماتیک سال 95 این 

خودرو در حدود 48 میلیون تومان است.
 tu5 در رتبه چهارم این رتبه بندى، مــى توان به پارس
اشاره کرد. پارس با موتور tu5 یکى از دست به نقدترین 
خودروهاى ایران خودرو در بازار ایران است. این خودرو 
با مدل 95 در بازار درحدود 37 میلیون تومان قیمت دارد.

رتبه پنجم متعلق به دناست. هرچند که پس از فیس لیفت، 
قیمت این خودرو بیش از حد باال رفت، ولى کماکان جزو 
خودروهاى پر طرفدار است. قیمت دنا سال 94 در حدود 
36 میلیون تومان اســت که با هفت میلیون افت قیمت 
نســبت به نمونه صفر کیلومتر آن، افت زیادى را تجربه 

کرده است.

5 خوش فروش 30 تا 50 میلیون تومانى بازار 

بخش مهمى از واحدهاى مســکونى ســاخته شده در 
ایران کوچک محســوب مى شــوند. بررسى ها نشان 
مى دهد نزدیک به 30درصد از واحدهاى مسکونى در 
ایران کمتر از 75متر مساحت دارند. در این میان سهم 
واحدهاى مســکونى 50 تا 75مترى از کل واحدهاى 
مسکونى 21/7 درصد و سهم واحدهاى مسکونى کمتر 
از 50متر اندکى بیش از 9درصد اســت. کوچک شدن 
بعد خانوار از یک ســو و باال بودن قیمت خرید مسکن 
از ســوى دیگر، رونق «کوچک ها» در بازار مسکن را 

رقم زده است.
نتایج سرشمارى عمومى نفوس و مسکن  نشان مى دهد 
در مجموع 22 میلیون و 830 هزار و سه واحد مسکونى 
در ایران وجود دارد. شمار واحدهاى مسکونى کمتر از 

75 متر مساحت در کل کشــور به این ترتیب به هفت 
میلیون و 65 هزار و 421 واحد مسکونى مى رسد. تعداد 
واحدهاى مسکونى که بین 50 تا 75 متر مساحت دارند 

به چهار میلیون و 950 هزار و 711 واحد مى رسد.
اگر مبناى محاســبه واحدهاى مسکونى کمتر از 100 
متر باشد، سهم واحدهایى که متراژ آنها کمتر از 80 متر 
است، از کل واحدهاى مســکونى موجود در کشور، به 
اندکى بیش از 40 درصد مى رسد. شمار واحدهایى که 
بین 76 تا 80 متر مربع هستند، دومیلیون و 149 هزار و 
600 واحد اعالم شده است. سهم واحدهاى مسکونى 
که متراژ آنها 81 تا 100 متر است 25/2درصد و سهم 
واحدهایى که بین 100 تا 150 متر مساحت دارند 23/3 

درصد اعالم شده است. 

ایرانى ها در 
خانه هاى چند مترى 
زندگى مى کنند؟

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى 
حمل و نقل کشور با اشــاره به عملکرد قابل توجه دولت 
در ســرعت گرفتن ریل گذارى پروژه هــاى جدید اعالم 
کرد سرعت ریل گذارى به حدى رسیده است که در بعضى 
نقاط شرکت هاى سازنده تجهیزات باید به نحوه پیشرفت 

پروژه ها برسد.
على ذاکرى اظهارداشت: در 
طول صد روز ابتدایى ســال 
جارى، بیش از 250 کیلومتر 
ریل گذارى جدیــد صورت 
گرفت که این رونــد برابر با 
میانگین ریل گذارى ساالنه 
کشــور در طول 20 ســال 

گذشته بوده است.
وى ادامــه داد: از ایــن رو ما 
نه تنها مشــکلى براى خرید 

تجهیزات ساخته شــده در حوزه ریلى نداریم که حتى در 
بعضى از محورها شرکت هاى ســازنده این تجهیزات از 

سرعت عملکرد دولت عقب هستند.
معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى 
حمل و نقل کشور در پاسخ به این ســئوال که آیا در حوزه 

تأمین ریل جدید بــراى پروژه هاى در دســت احداث نیز 
مشکلى وجود دارد؟ اظهارداشــت: خوشبختانه با توجه به 
تحوالتى که در زمینه تأمین مالــى پروژه هاى زیربنایى 
اولویت دار صورت گرفت، این طرح ها از نظر تأمین اعتبار 
شــرایط مناســبى دارند و با پیگیرى  هاى صورت گرفته 
مشکلى براى تأمین اصلى ترین تجهیزات الزم مانند ریل 

وجود ندارد.
ذاکرى درباره آخرین وضعیت 
تحویــل ریل ملى از ســوى 
ذوب آهن اصفهان نیز توضیح 
داد: این شرکت از چند ماه قبل 
قراردادى را با شرکت راه آهن 
نهایى کرده اســت تا بخشى 
از ریل مورد نیــاز این بخش را 
تأمین کند که البته طبق آخرین 
ارزیابى ها هنوز ایــن ریل به 
راه آهن نرسیده است و پیگیرى ها ادامه دارد.وى اضافه کرد: 
در صورت اجرایى شدن این قرارداد با راه آهن، شرکت ساخت 
آمادگى دارد تا قراردادهایى را براى خرید ریل ملى نهایى کند 
هر چند این موضوع منوط به نهایى شدن فرآیند ساخت و 

تضمین کیفیت ریل هاى تولید شده در داخل خواهد بود.

هنوز منتظر ریل ملى ذوب آهن  هستیم
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حق اگر به سود کسى اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزى 
به کار رود و چون به زیان کســى اجرا شود روزى به سود او 
نیز جریان خواهد داشــت. اگر بنا باشد حق به سود کسى اجرا 
شود و زیانى نداشته باشد، این مخصوص خداى سبحان است نه 

دیگر آفریده ها. 
موال على (ع)

آگهى مزایده (مرحله سوم) نوبت  دومنوبت  دوم

پیرو آگهى مزایده شماره 6987 مورخ 96/4/7 شهردارى آران و بیدگل به استناد 
مصوبه شماره 398 مورخ 96/2/28 شــوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر 
دارد نســبت به اجاره بهره بردارى مجموعه غسالخانه و یک دستگاه آمبوالنس 
مزدا 2000 جهت حمل و نقل متوفیات متعلق به این شــهردارى به مدت یکسال 
با اجاره بهاى ماهانه 16,379,000 ریال با شــرایط موجود در شهردارى از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل 
مى آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى جهت 
اطالع از شرایط شرکت در مزایده به شــهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنا هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده است و کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد. 
حسن ستارى – شهردار آران و بیدگل

آگهى تجدید مزایده نوبت دوم چاپ  دومچاپ  دوم

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 96/4/115 مورخ 96/03/31 شوراى محترم اسالمى  شهر و به موجب ماده 
13 آیین نامه مالى شهردارى در نظر دارد تعداد 4 قطعه زمین پالك خود را واقع در چرمهین – بلوار آبشار با کاربرى 
تجارى به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط و فعال از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى با قیمت پایه به شرح 
جدول زیر به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز یک شنبه مورخ 96/05/08 به واحد 
امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شــرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
96/05/09 به دبیرخانه محرمانه(حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده 

در مزایده خواهد بود.

محسن جوادى – شهردار چرمهین 

قیمت کل پایه پالك بهاى پایه هر مترمربع به ریالمتراژ پالكشماره پالكردیف
به ریال

111134/607,550,0001,016,230,000
212131/207,500,000984,000,000
314150/807,450,0001,123,460,000
415149/507,400,0001,106,300,000

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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آدرس: اصفهان  بلوار آیینه خانه 
 جنب خیابان جهانگیر خان قشقایى

چلیپا گشت سپاهانچلیپا گشت سپاهان
آژانس مس افرتىآژانس مس افرتى

اخذ ویزا و رزرو  هتل

 در داخـــــل و خــــــارج از کشور

تنها نماینده انحصارى شرکت 

هواپیمایى ایرعربیا 
و مرکز صدور
 ویزاى هند 
در استان اصفهان 

داخلى و خارجىکلیه خطوط هوایى نمایندگى فروش بلیط 

برگزار کننده تورهاى

لى، خارجى، نمایشگاهى، تخصصى
 داخ

-

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1903، 1396) نوبت دومنوبت دوم

روابط عمومى  شرکت گاز استان اصفهان

1- خدمات کنتورخوانى، توزیع صورتحساب، وصول مطالبات مشترکین بدهکار، اشتراك پذیرى، حسابدارى فروش، پیشخدمت، فضاى 
سبز و کنتوربندى در سطح شهرستان نجف آباد و نواحى تابعه

2. میزان تضمین شرکت در مناقصه: 940/000/000 ریال (نهصد و چهل میلیون ریال)
3- کد فراخوان: 1493467

4- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
5- مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 96/5/11

مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
 www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir یا با شماره تلفن هاى 5-36271031-031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان 

اصفهان تماس حاصل فرمایند.

شرکت ملى گاز ایران 
 شرکت گاز استان اصفهان

نصف جهان
@nesfejahannewspaper
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ســریال «گمشــدگان» به کارگردانى رضا کریمى و 
تهیه کنندگى على حجازى مهر ســعى دارد به موضوع 
اعتیاد بــا نگاهى متفاوت و آسیب شناســانه بپردازد و 
داستان، روایتگر خانواده اى ا ســت که به  دلیل اعتیاد 
متالشى مى شود و دخترى که سعى مى کند خودش را 

از این شرایط نجات دهد. 
روشــنک گرامى، بازیگــر این مجموعه با اشــاره به 
نقش خــود و گزیــده کارى اش در تلویزیون گفت: 
من در انتخاب نقش ســخت مى گیرم بــراى اینکه 
دوست ندارم در نقش هاى تکرارى و در فیلم متوسط 
یا متوســط رو به پایین بازى کنم. گاهــى که با رضا 
کریمى حرف مى زنم به او مى گویم اگر قرار اســت ما 

در صدر نباشــیم پس این همه زحمت براى چیست؟ 
دوست دارم همیشه کارهایى را انجام دهم که درصدر 
باشــند تا هم به خودم چیزى اضافه شود و من هم به 
اتفاقى، چیــزى را اضافه کنم. اگر بــا کارى که انجام 
مى دهم اتفاقى رخ ندهد اصًال چــه دلیلى دارد که آن 
را انجام دهم. مــا آمده ایم تــا کارى را براى خودمان 
و براى آدم هاى دیگــر انجام دهیم و هــر کداممان 
رســالتى داریم و اگر رســالتمان انجام نشود و براى 
سرگرمى و پول درآوردن باشد ترجیح مى دهم انجامش

 ندهم.
گرامى در پاسخ به این ســئوال که آیا با بازى کردن در 
سریال«گمشدگان» به آن رســالتى که مدنظر دارد 

خواهد رســید یا نه؟ گفت: امیدوارم این اتفاق بیافتد. 
من بیشتر ســینما را مى شناسم و شــناخت چندانى از 
تلویزیون ندارم و نمى دانم چه سیاستى پشت آن وجود 
دارد. در سینما، کارگردان و تهیه کننده و دیگر عوامل 
وسواس زیادى در کارهایشــان به خرج مى دهند تا به 
هدف ایده آل خود برسند از این رو حتى زمان بیشترى را 
براى آن مى گذارند. به این دلیل که به شرایط تلویزیون 
خیلى آشــنا نیســتم اما مى دانم اگر تلویزیون براى 
پخش کردن اثرى عجله داشــته باشد یا مسائلى براى 
تهیه کنندگى به وجود بیاید یا هر مشکل دیگرى تأثیر 
مســتقیم روى کار مى گذارد و باعث مى شود تا کارى 
که مى تواند نمره100 بگیرد به نمــره 40 تنزل کند. 

منتظرم ببینیم که چه اتفاقى مى افتد در کل امیدوارم 
هیچ چیزى مانع رسیدن ما به هدف و خواسته اولیه مان 

نشود.
بازیگر فیلم  سینمایى «هلن» درباره اینکه نقشش چه 
خاصیت و ویژگى هایى دارد که باعث شده او در فعالیت 
سینمایى اش وقفه ایجاد کند گفت: براى بازى کردن 
در ســریال هاى تلویزیون بارها به من تلفن کردند و 
من نیز هر بار گفتم که در سریال بازى نمى کنم. اولین 
کارم در تلویزیون ســریال «فاصله ها» بود که قبل از 
آن اصًال  تجربه کار تصویر نداشــتم ولى این سریال 
و همکارى با حسین ســهیلى زاده تجربه خوبى بسیار 
بود اما بعد از آن تصمیم گرفتم دیگر در ســریال بازى

 نکنم.
گرامى با بیان اینکه تصمیم گرفته بود دیگر در تلویزیون 
بازى نکند اما این نقش را پذیرفته گفت: روزى به خودم 
گفتم اگر امروز براى بازى در سریال به من زنگ بزنند 
آن را قبول مى کنم، شانس بزرگى آوردم و سریالى که 
به من پیشنهاد شد کارى از رضا کریمى بود. من دالیل 
خاص خودم را داشتم به عنوان مثال مردم این را از من 
مى خواســتند و من نیز فکر مى کنم وقتى کســى مرا 
دوست دارد و به من لطف دارد من هم باید برایش کارى 
را انجام دهم. وقتى از من مى خواهند که در تلویزیون 
کار کنم هرچند کارى کوتاه و دشــوارى باشد، وظیفه 
خودم مى دانم در قبال حسى که مردم به من مى دهند 
کارى براى آنهــا انجام دهم حتى اگــر تعداد آنها کم

 باشد. 
وى در پایــان در خصوص کار با رضــا کریمى گفت: 
همکارى با رضا کریمى بســیار خوب اســت. تصور 
این را نداشــتم که بخواهم از صفر تا 100 یک سریال 
30 قســمتى را بازى کنم. نمى دانم این خوب است یا 
بد ولى من نسبت به کار بســیار وسواس دارم و از کنار 
هیچ چیزى ساده رد نمى شوم. این خصلت به من خیلى 
فشار وارد مى کند. برایم بسیار سخت بود که طى شش 
ماه هرروز سرکار بیایم و بیشتر از 12 ساعت کار کنم، 
همیشه تصورم این بود که وسط کار کم مى آورم همین 
االن هم تعجب مى کنم که چطور این جا نشســته ام و 

حرف مى زنم .

همکارى با رضا کریمى بسیار خوب است 
روشنک گرامى با اشاره به بازى در سریال «گمشدگان»

فخرالدین صدیق شریف بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص وضعیت بد سینماى دفاع مقدس در سال هاى اخیر گفت: سینماى دفاع مقدس ایران در 
این روزها بیش از هر چیز نیازمند یک متولى اهل فن است. این سینما  پتانسیل باالیى براى تولید دارد اما کسى نیست تا آن را هدفمند کرده و به کار گیرد.

وى در همین راستا ادامه داد: البته هنوز هم فیلمسازان و تولید کنندگانى هستند که دلســوزانه به ژانر دفاع مقدس و جنگ نگاه مى کنند و با اعتقاد به 
دغدغه هاى خود در قبال دفاع مقدس مى پردازند اما حضور و تولید آثار توسط آنها وقتى امکانپذیر است که مسئولین شرایط را برایشان فراهم آورده 

و امکانات مورد نظر را در اختیارشان قرار دهند.
بازیگر سریال «ابراهیم خلیل ا...(ع)»، سینماى ایران را رو به زوال خواند و تصریح کرد: وقتى زمینه مناسبى براى سینماى دفاع مقدس وجود ندارد 
چگونه مى شود از فیلمسازان انتظار داشت تا به این مقوله بپردازند. این روز ها سینما و تئاتر ما به سمت ناکجا آباد مى رود. هنر امروز ما کامًال از دست 
آدم هاى کاردان خارج شده و این به نظر من خطر بزرگى است. تهیه کنندگان و فیلمسازان و اهالى واقعى سینما گوشه نشین شده اند و دفترشان را 

رها کرده وقید سینما را زده اند.
صدیق شریف با اشاره به درگذشت حبیب ا... کاسه ساز خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشــور ما عادت داریم تا کسى زنده هست هیچ توجهى به او 
نمى شود و به محض اینکه فوت کرد عزیز مى شود و همه جا صحبت از او به میان مى آید. این قضیه در قبال هنرمندان بسیار پررنگ تر است و هنرمند 
تا زنده است کسى نمى گوید که چگونه زندگى خود را مى گذراند و تا مى میرد همه عکسش را در دست مى گیرند  و نام او بر سر زبان ها مى افتد. ما باید قدر 

سرمایه هاى خود را قبل از دست دادنشان بدانیم.

وال است
ینماى ایران رو به ز

ل است 
سینماى ایران رو به زوا

نسرین نصرتى بازیگر که با مجموعه «پایتخت» توانست مورد توجه مخاطبان بســیارى قرار بگیرد، درباره فعالیت هاى اخیرش گفت: این روزها سخت 
مشغول بازى درکنار پایتختى ها هستیم. البته بخشى از سریال در شمال ضبط شد و به تهران بازگشتیم و هم اکنون هم در شمال سر فیلمبردارى این 
سریال هستیم. وى افزود: من در این مجموعه نقش «فهیمه» را بازى مى کنم. با این تفاوت که فرزندانم بزرگ تر شده اند و به خصوص پسرم که 

سرباز بود، برگشته و مى بینید که چه قد و قامتى هم دارد
وى همچنین عنوان کرد: همه دوستان براى این ســریال زحمت مى کشند. من هم خیلى این کار را دوســت دارم و سعى مى کنم کارى کنم 
که با راهنمایى آقاى تنابنده و آقاى مقدم نقشــم براى مخاطب جذاب باشــد. البته من فکر مى کنم این مجموعه جذاب تر از سرى هاى قبل 

باشد. 
نصرتى درباره جذابیت هاى این مجموعه نیز گفت: نه به این دلیل که من هم عضوى از این کار هستم، من به عنوان مخاطب هم که سریال را 

دنبال مى کنم آن را دوست دارم و برایم جذاب است و با شخصیت ها و داستان ها درگیر مى شوم.
وى درباره علت کم کارى اش این اواخر بیان کرد: من مدتى به دلیل اینکه مادر شده بودم، کمتر کار کردم و از این عرصه فاصله گرفته بودم. بعد از 

آن هم که بیشتر وقتم را مشغول بازى در «پایتخت» هستم و به همین دلیل زیاد فرصت نداشتم که در کارهاى دیگر هم بازى کنم.
نصرتى در پایان نیز گفت: امیدوارم مانند فصل هاى گذشــته مردم این مجموعه را دوست داشته باشند و خوشــحالم که با گروهى کار مى کنم که 

حرفه اى هستند و از جان و دل براى این سریال مى گذارند تا مردم همچنان از دیدن این مجموعه لذت ببرند.

 روزها درکنار پایتختى ها هس

ستیم
این روزها درکنار پایتختى ها ه

در سال هاى اخیر در ایران کمپین هاى موفق چه در عرصه اجتماعى چه سیاسى توانسته اند منشأ آثار بعضاً شگرف شوند،  آنجایى که رسانه هاى رسمى و گروه ها و اصناف 
با سیاست هاى تبلیغى و ترویجى رایج نتوانسته اند توجه افکار عمومى را به خود  جلب کنند و جریان ساز شوند، گروه هاى مرجع و به خصوص چهره هاى مطرح 
هنرى در ایران با طرح این دغدغه به شیوه اى  دیگر و در قالب کمپین و همراه کردن مردم توانسته اند جریان ساز شوند و نه تنها جامعه را متوجه حقوق حقه خود 
کنند که آنها را  تبدیل به یک کنشگر کنند.  طى چند روز گذشته در برخى شبکه هاى اجتماعى موضوعى با عنوان کمپین «هنر توقیف شدنى نیست» مطرح 
شده که به نظر مى رسد  طرح این موضوع در آستانه معرفى کابینه دولت دوازدهم به مجلس، از سوى برخى جریان هاى رسانه اى و غیر سینمایى صورت 
 گرفته است. کمپین «هنر توقیف شدنى نیست» با هدف بیان اعتراض به توقیف آثار سینمایى و نبود راه حل از سوى مراجع ذیربط از ساعت 21 یک شنبه 

شب اول مرداد ماه با انتشار تصاویرى از سوى هنرمندان و مخاطبان سینما در فضاى مجازى، کار خود را آغاز کرد.
تا دقایق اولیه بامداد دوم مرداد ماه 1396 هنرمندانى چون حمید فرخ نژاد، مهناز افشار، پریناز ایزدیار، سحر دولت شاهى، حبیب رضایى، عبدالرضا کاهانى، 
سارا بهرامى و على قربان زاده به این کمپین پیوستند. این هنرمندان در کنار اسم خود با نوشتن این جمله که مى خواهند هیچ فیلمى توقیف نباشد، اعتراض 
مدنى خود را به نحوه رفتار در برابر تولید آثار سینمایى بیان کردند. نکته قابل توجه استقبال مخاطبان سینما از این کمپین است، به گونه اى که تا ساعت 20 
دقیقه بامداد روز دوم مرداد ماه شش هزار نفر به این کمپین پیوستند که تنها بخشى از این تعداد هنرمندان هستند و بخش عمده آن را مردمى که مخاطب سینما 
محسوب مى شوند، تشکیل مى دهد. عالقه مندان به سینما مى توانند با پیوستن به این کمپین و استفاده از« #شانـ  سینما» همراه هنرمندان نسبت به وضعیت 

رسیدگى به برخى آثار سینمایى واکنش نشان دهند.

 «هنر توقیف 

پیو

وووییووه کمپین «هنر توقیف شدنى نی ییپ

یوسف تیمورى بازیگر سریال «پنچرى» به کارگردانى برزو نیک نژاد با 
اشاره به اینکه شخصیت هایى که در گذشته در سریال ها بازى مى کردم بامزگى خاص 
خود را داشت، گفت: در سریال «پنچرى» به این دلیل که بار اصلى قصه روى دوش «حمید» 
است،  من شــخصیت بامزه اى ندارم و این کمدى به عهده ســایر کاراکترهاست. از طرفى 
جنس بامزگى در مجموعه هاى «زیر آسمان شهر»، «کوچه اقاقیا»، «سیب خنده» و... براى 

کاراکترهایش تعریف شده بود.
وى ادامه داد: متن هاى نیک نژاد چارچوب خاص خود را دارد. قصه این سریال جدى پیش مى رود 

و در موقعیت، کمدى مى شود. به همین خاطر است که من باید جدیت قصه را نگه دارم.
این بازیگر ادامه داد: حرفتان را قبول دارم چراکه در نقش حمید شیطنتى که مخاطب از من سراغ 
داشــت را ندارم، اما االن هم با اینکه زمان زیادى از آن ســال ها مى گذرد، مى توانم شیطنتى در 

نقش هایم داشته باشم که ان شاءا... در «زیر آسمان شهر 4» شاهد آن خواهید بود.
بازیگر سریال «کوچه اقاقیا» در ادامه بیان داشت: اگر رضا عطاران متن سرى چهارم این سریال را 
بنویسد و همین عوامل پشت دوربین «پنچرى» آن را تولید کنند، شک نکنید که اتفاق خوبى برایش 

مى افتد. در حال حاضر هم رضا در حال طراحى قصه و شخصیت هاست.
وى که فقط در ســرى اول «زیر آســمان شهر» حضور 

داشت، در این باره افزود: به دلیل اتفاقاتى که افتاد، من 
و تعدادى از گروه در ســرى دوم این سریال حضور 
نداشتیم و االن هم قرار است «زیر آسمان شهر 4» 
ادامه سرى اول آن باشد. غفوریان در این سال  ها 
کارگردانى پخته ترى داشته و تا به اینجاى کار من و 

حمید لوالیى حضورمان قطعى شده است.
بازیگر سریال «خروس» ادامه داد: در این مدت که 

کمتر در تلویزیون فعالیت داشتم، مشغول بیزینس 
در خارج از کشور بودم و به این دلیل که آدم 

تجارى نیستم نتوانستم ادامه دهم و 
برگشتم، اما در همین مدت 

هم در فیلم هاى سینمایى 
متعددى حضور داشتم، 
ولى به دلیــل زمان 
طوالنى کــه تولید 
سریال ها مى طلبد 
نســتم  ا نمى تو
ســریالى را بازى 
کنــم و دیگــر از 
االن بــه بعــد فقط 

در اختیــار بازیگــرى 
هستم.

تیمورى در پایان بیان داشــت: 
در مدتى که در «پنجرى» بازى 
مى کردم،  چند پیشنهاد سینمایى 
داشتم که نتوانستم قبول کنم و از 
این به بعد به این پیشنهادها فکر 

مى کنم.

شــهروز ابراهیمى بازیگر ســریال هایــى چون: 
«کارآگاهان»، «اولین شــب آرامــش»، «عملیات 
125» و «مــرگ تدریجى یک رؤیــا» که آخرین 
حضورش سال گذشته بازى در سریال «ماه و پلنگ» 
بود، درباره فعالیت هاى اخیرش گفت: حدود یکى دو 
ماه گذشته بازى در یک تله فیلم را به پایان رساندم. 
فیلم «شکالت تلخ» به کارگردانى روح ا...ظریف که 
درباره مسائل هسته اى اســت. من نقش مهندس 
جوانى را بازى کردم که در جریاناتى با مشــکالتى 
روبه رو مى شــود و زندگى خودش و مادرش درگیر 

مسائلى مى شود.
وى افزود: در ایــن فیلم با مریم خدارحمى، شــیوا 
خسرومهر و مهرى آل آقا و بازیگران دیگر همکارى 

داشتم. البته از زمان پخش آن بى اطالعم.
وى درباره کم کارى و پیشنهاداتى که این اواخر در 
بازیگرى داشته است، عنوان کرد: پیشنهادها به نسبت 
گذشته کمتر شده است و مى توانم دقیق تر بگویم که 
پیشنهادهاى خوبى این اواخر نشده است. نقش ها 
تکرارى و فیلمنامه ها گاهى ضعیف بودند. در صورتى 
که من بعد از این همه سال تجربه و بازى در کارهاى 
مختلف توانایى خودم را نشان داده ام. به خصوص در 
قالب نقش هاى منفى و متفاوتى که گاهى شرایطش 
پیش آمده است. اطمینان دارم که اگر کارگردانى به 
من اعتماد کند و نقش متفاوتى را به من پیشــنهاد 
بدهد، قطعاً از این اعتماد پشیمان نمى شود.

وى ادامــه داد: خیلــى عالقه مند 

هستم که بازهم شــرایط به گونه اى رقم بخورد که 
بتوانم نقش هاى متفاوتى را ایفا کنم.

وى درباره شــرایط این روزهــاى تلویزیون بیان 
کرد: خیلى از دوســتان پیشکســوت و باتجربه هم 
از شــرایط موجود ناراضى بوده و با مشــکالتى در 
این زمینه روبه رو هســتند؛  اینکه تولید سریال ها و 
فیلم ها خیلى کمتر شده و در کارهایى هم که ساخته 
مى شود، اغلب دوستانشــان را به همکارى دعوت 

مى کنند.
وى بــا گله از شــرایط موجــود در بازیگرى گفت: 
سال ها پیش که من مجرى شــبکه جام جم بودم، 
دوســتان فکر مى کردند من دیگر قصد ندارم بازى 
کنم، به همین دلیل پیشــنهادى نمى شد. اما حاال 
مى بینیم بازیگرانى را که کار اجرا هم انجام مى دهند. 
البته اینکه هر کســى توانایى کارى را داشته باشد و 
بتواند انجام بدهد، بد نیست. اما خوب است که کارها 

بین همه تقسیم شود.
وى در پایان بــا بیان حضورش در ســریال «ماه و 
پلنگ» خاطرنشان کرد: این سریال یکى از کارهاى 
خوبى بود که همه چیز درســت کنار هم چیده شده 
بود. تجربه بسیار فوق العاده اى بود که امیدوارم باز 
هم تکرار شود و من بتوانم در کارهایى از این دست 
حضور پیدا کنم. آقاى امینى کارگردان بسیار کاربلدى 
هستند که در کنار آن انسان بسیار شریفى هم هستند 
و خوشحالم که این فرصت مهیا شد باز هم با ایشان 

همکارى داشته باشم.

شهروز ابراهیمى  در «شکالت تلخ»
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یسد و همین عوامل پشت دوربین «پنچرى» آن را تولید کنند، شک نکنید که اتفاق خوبى برایش
افتد. در حال حاضر هم رضا در حال طراحى قصه و شخصیت هاست.

 که فقط در ســرى اول «زیر آســمان شهر» حضور 
ت، در این باره افزود: به دلیل اتفاقاتى که افتاد، من 

دادى از گروه در ســرى دوم این سریال حضور 
4شتیم و االن هم قرار است «زیر آسمان شهر 4» 
ه سرى اول آن باشد. غفوریان در این سال  ها 
گردانى پخته ترى داشته و تا به اینجاى کار من و 

ید لوالیى حضورمان قطعى شده است.
گر سریال «خروس» ادامه داد: در این مدت که 

تر در تلویزیون فعالیت داشتم، مشغول بیزینس 
خارج از کشور بودم و به این دلیل که آدم 

وووووووم و رى نیستم نتوانستم ادامه ده
شتم، اما در همین مدت 

 در فیلم هاى سینمایى 
ددى حضور داشتم، 
دلیــل زمان ى به
النى کــه تولید 
یال ها مى طلبد 
نســتم  ا ى تو
ـریالى را بازى 
ــم و دیگــر از 
ن بــه بعــد فقط 

ختیــار بازیگــرى 
ستم.

ورى در پایان بیان داشــت:
مدتى که در «پنجرى» بازى

کردم،  چند پیشنهاد سینمایى 
تم که نتوانستم قبول کنم و از 
 به بعد به این پیشنهادها فکر 

کنم.
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امروزه انواع مختلف مسواك و روش هاى مسواك زدن 
وجود دارد که با توجه به شــرایط هر فردى متفاوت 
است؛ به عنوان مثال، مسواك هایى که براى دندان 
هاى ارتودنسى شده اســتفاده مى شود با مسواك 
هاى معمولى متفاوت هستند و روش استفاده از آنها 
نیز مخصوص به خودشان است؛ بنابراین دندانپزشک 
بر اساس نیازهاى بیمار، مسواك خوب و روش خاصى 
از مسواك زدن را به او پیشنهاد مى کند که متناسب با 

وضعیت و شرایط بیمار باشد.

مهمترین ویژگى یک مسواك خوب
مسواك خوب بایستى نرم و از نظر اندازه کوچک باشد.
مسواك هاى نرم نایلونى که انتهاى موهاى آن گرد و 

پخ شده ترجیح داده مى شوند.
الیاف مسواك خوب باید در عرض در سه چهارردیف و 

در طول در ده دوازده ردیف قرار گرفته باشند.
اندازه سر مسواك خوب باید متناسب با دهان فرد باشد 
و همچنین الزم است مســواك کودکان کوچک تر از 
بزرگساالن باشد. مســواك به طول دو سانتیمتر براى 

کودکان مناسب است.
تعداد کالف هاى مویى و یا نایلونى مســواك در حدود 
20 تا 40 کالف، برحســب کوچکى یا بزرگى مسواك 
مى باشــد. تعداد رشــته هاى نایلونى و یا مویى در هر 

کالف حدود 20 تا 40 رشــته برحســب 
نرمى و زبرى موهاى مسواك 

مى باشــد که این تعداد 
مســواك هاى  در 

از  بیشــتر  نــرم 
مســواك هاى 

زبر است.

آزمایش هــاى مختلف نشــان داده اند کــه چنانچه 
قسمت مویى مسواك به شکل 8 باشد (یعنى قسمت 
جلوى مسواك یک کالف و بعد به تدریج مانند مثلث 
کالف هایى قــرار گیرند)، امکان پــاك کردن پالك 
میکروبى و بقایاى غذا از بین دندان ها بیشــتر است و 

مسواك خوب است.

تا چه مدت مى توان از یک مســواك 
استفاده کرد؟

مدتى که باید از یک مسواك استفاده شود،بستگى به 
میزان تمیزى،محکمى و فرم رشته هاى مسواك دارد.تا 
وقتى که رشته هاى مسواك تمیز،محکم و صاف است 
مى توان از آن استفاده کرد.اگر فردى به طور مرتب و با 
دقت مسواك کند،معموًال عمر مسواك او چهار تا شش 
ماه است.اگر مســواك پس از یک هفته فرسوده شود 

نشانه این است که فرد درست مسواك نمى زند.

چرا مسواك نرم توصیه مى شود؟
عامل ایجاد کننــده بیمارى هاى لثــه و دندان،الیه 
بیرنگ و چسبنده اى اســت که شامل میکروب ها در 
زمینه اى از بزاق و مواد غذایى بوده که به سطح دندان 
مى چســبد و پالك میکروبى نامیده مى شود.پالك 

روى دنــدان با کشیدن ناخن بر 
شده و دیده به زیــر آن جمع 

شــود. ف مى  هــد

مســواك  از 
زدن،تمیــز کردن 
دندان هــا از باقیمانده 
مواد غذایى و برداشــتن 
پالك میکروبــى بوده که 
با اســتفاده از مسواك خوب 
نرم به این هدف مى توان نائل 

گردید.

چرا نباید از مسواك زبر استفاده 
کرد؟

علیرغم تصــور مردم، جرم رســوب یافته بر 
دنــدان ها، با عمــل مســواك زدن برطرف 
نمى شــود و نیاز بــه کمک دندانپزشــک و 

استفاده از وســایلى چون قلم و دســتگاه جرم گیرى 
دارد. استفاده از مســواك هاى زبر و خشن و یا خمیر

 دندان هاى ســاینده عالوه بر اینکه باعث تحلیل لثه 
شده،سبب ایجاد سائیدگى و خراشیدگى هایى بر روى 
دندان ها شده و استعداد گیر پالك میکروبى و همچنین 

ریسک ایجاد پوسیدگى را باال مى برد.

آیا مســواك برقى بر مســواك دستى 
ارجحیت دارد؟

خیر، هیچگونه تفاوتى از نظر تمیز کردن دندان با این 
دو روش وجود ندارد.کما اینکه نوع دستى قابلیت مانور 

بیشترى دارد.

بهترین زمان مســواك زدن چه موقع 
است؟

حداقل دو بار در روز به مدت حداقل دو دقیقه مسواك 
بزنید. بهتر است یکبار شــب قبل از خواب و بار دیگر 
صبح بعد از صرف صبحانه این اقدام انجام شــود. در 
پایان شب نیز بهتر است پس از مسواك کردن،  دهان 
 PH را با یک آب نمک ولرم و دهانشویه شستشو داد تا
دهان از حالت اســیدى به قلیایى تبدیل شود و آسیب 

کمترى به دندان ها برسد.

■ توجه
اگر ُپر کردگى هاى ناجور یا دندان هاى پوســیده اى 
دارید که داراى لبه هاى تیز هســتند، این حالت ها به 
مسواك شما آســیب مى رســاند و با شکستن پرزها، 
خاصیــت ارتجاعى آنها را از بین مــى برند. لذا هر چه 
سریع تر باید نســبت به ترمیم دندان ها و 
پر کرددگى هاى ناجــور اقدام کنید و 

مسواکتان را هم عوض کنید.

چه خمیر دندانى مناسب تر 
است؟

راســتش را بخواهیــد خمیردنــدان هاى 
مختلف فرق چندانى بــا هم ندارند، به خصوص 
که در رعایت بهداشــت دهان و دندان نوع 
خمیردندان حداقل نقــش را دارد. همه 
خمیردندان ها شــامل این مواد هستند: 
مواد شــوینده، ســاینده، کــف کننده، 
خوشبو کننده، مواد حاوى فلوراید و یک 
BASE که ماده اصلى خمیــر دندان را 

تشکیل مى دهد.
همه خمیر دندان ها این مواد را دارند و تفاوت آنها 
جزئى است و بسته به نوع مواد خوشبو کننده یا نوع بسته 
بندى شاید اختالفى با هم داشته باشند که این اختالف 
هم نقش چندانى در بهداشت دهان و دندان بازى نمى 
کند. به عنوان مثال خمیردندان ســیگنال با پاوه هیچ 

فرقى ندارند و به تبلیغات در این موارد اهمیت ندهید.

مسواك زدن در کودکان
در کودك روش مسواك زدن افقى است. در این روش 
مســواك به موازات ســطح افقى روى دندان ها قرار 
گرفته و با حرکت مالشى به ســمت جلو و عقب رانده 
مى شــود. ســطح جونده دندان ها را نیز حتمــًا باید با 
حرکت جلو و عقب مســواك تمیز کرد. غالبًا مصرف 
خمیردندان فلورایددار از دو سه سالگى توصیه مى شود.

 در ابتدا، مقدار خمیردندان به اندازه یک نخود کوچک 
کافى است، که با افزایش ســن کودك مى توان آن را 
افزایش داد. استفاده از نخ دندان نیز پس از بسته شدن 
فضاهاى بین دندانى از سه چهارسالگى به بعد (توسط 

والدین) توصیه مى شود. 

یک مسواك خوب 
چه ویژگى هایى دارد؟

زده ردیف قرار گرفته باشند.
اندازه سر مسواك خوب باید متناسب با دهان فرد باشد 
و همچنین الزم است مســواك کودکان کوچک تر از 
بزرگساالن باشد. مســواك به طول دو سانتیمتر براى 

کودکان مناسب است.
تعداد کالف هاى مویى و یا نایلونى مســواك در حدود 
0 تا 40 کالف، برحســب کوچکى یا بزرگى مسواك 20

مى باشــد. تعداد رشــته هاى نایلونى و یا مویى در هر 
20 تا 40 رشــته برحســب کالف حدود

نرمى و زبرى موهاى مسواك 
مى باشــد که این تعداد 

مســواك هاى  در 
از بیشــتر نــرم 
مســواك هاى 

زبر است.

ىز و ر ر ین

چرا مسواك نرم توصیه مى شود؟
عامل ایجاد کننــده بیمارى هاى لثــه و دندان،الیه 
بیرنگ و چسبنده اى اســت که شامل میکروب ها در 
زمینه اى از بزاق و مواد غذایى بوده که به سطح دندان 
مى چســبد و پالك میکروبى نامیده مى شود.پالك 

ناخن بر دنــدانبا کشیدن روى
شده و دیده به زیــر آن جمع 

شــود. ف مى  هــد

مســواك  از 
زدن،تمیــز کردن 
دندان هــا از باقیمانده 
مواد غذایى و برداشــتن 
پالك میکروبــى بوده که 
با اســتفاده از مسواك خوب 
نرم به این هدف مى توان نائل 

گردید.

چرا نباید از مسواك زبر استفاده 
کرد؟

علیرغم تصــور مردم، جرم رســوب یافته بر 
دنــدان ها، با عمــل مســواك زدن برطرف 
نیاز بــه کمک دندانپزشــک و نمىشــود و

ب روز ر ر ب و ل
بزنید. بهتر است یکبار شــ
صبح بعد از صرف صبحانه

است پس پایانشب نیز بهتر
را با یک آب نمک ولرم و ده
حالت اســیدى به دهان از
کمترى به دندان ها برسد.

ت■توجه
ی اگر ُپر کردگى هاى ناجور
دارید که داراى لبه هاى تیز
مسواك شما آســیب مى ر
خاصیــت ارتجاعى آنها را
سریع تر باید نس
پر کرددگى
مسواکتان

چه خ
است؟

راســتش را بخو
مختلف فرق چندانى
که در رعایت به
خمیردندان ح
خمیردندان ه
مواد شــویند
خوشبو کننده
BASE که م

تشکیل مى دهد.
دندان ها این همه خمیر
جزئى است و بسته به نوع مو
بندى شاید اختالفى با همد

هم نقش چندانى در بهداشت
کند. به عنوان مثال خمیرد
فرقى ندارند و به تبلیغات در

مسواك زدن در ک
در کودك روش مسواك زد
مســواك به موازات ســط
گرفته و با حرکت مالشى به
د ســطح جونده مى شــود.
حرکت جلو و عقب مســو
خمیردندان فلورایددار از دو
 در ابتدا، مقدار خمیردندان
کافى است، که با افزایشس
افزایش داد. استفاده از نخ د
دندانى از سه فضاهاى بین

والدین) توصیهمى شود.

ترکیب سیب زمینى سرخ کرده و همبرگر یا پیتزا با نوشابه 
خنک و پر از یخ، یکى از خوشمزه ترین غذاهاى دنیاست. 
فکر نمى کنم کسى باشد که این ترکیب غذایى را دوست 
نداشته باشد. حاال این منوى غذایى بین پیتزا، ساندویچ، 
مرغ سوخارى و ســایر مدل هاى فست فود بنا بر سلیقه 
افراد در تغییر اســت. از طرف دیگر کار شناسان تغذیه 
و پزشکان سال هاست در مبارزه اى علنى با این پدیده 
چرب و خوشمزه همواره مردم را به نخوردن فست فود 

دعوت مى کنند.
طى یک پروژه تحقیقاتى همه ما دچار یک ضعف ذاتى 
در شناسایى غذاهاى پرکالرى هستیم. ما عادت داریم 
غذا را بر اساس اندازه آن بســنجیم؛ در حالى که میزان 
کالرى غذاهاى آماده خیلى بیشــتر از یک وعده غذاى 

سالم با اندازه قابل مقایسه است.
دلیل دیگرى که عالقه به این نوع غذا ها را زیاد کرده، 
سرعت آماده شدن و همیشه در دسترس بودن آنهاست. 
براى زندگى ماشــینى این روز ها که شما گاهى وقت 
ســر خاراندن هم ندارى، چه چیزى بهتر از یک غذاى 

خوشمزه آماده که سریع در دسترس باشد.

دلیل خوشمزه بودن فست فود چیست؟
چرا وقتى یک همبرگر خانگى را در منزل با کلى ترفند 
درســت مى کنید، باز لذت غذاى رســتوران را به شما 
نمى دهد؟ همبرگرى که با گوشــت ســالم و مطمئن 
خودتان در روغن کم سرخ شــده، حتمًا نمک و چربى 
کمترى دارد، مواد افزودنى و انواع ســس هاى رنگ به 
رنگ را ندارد و موقع خوردن پر از طعم هاى فریب دهنده 
نیست. تنها دلیل خوشمزگى فست فود ها، چربى و نمک 
زیاد، تنوع سس ها و کالرى زیاد است که البته به چشم 

دیده نمى شود.

بدون فست فود چه کنیم؟
اینکه بخواهیم به هر دلیلى ایــن غذاى جذاب را براى 
همیشــه از زندگى خود محو کنیم، کمى دشوار است. 
وقتى قدم به قــدم در هر خیابان چند مدل رســتوران 
هوس انگیز فســت فود مى بینید غلبه بــر نفس تقریبًا 
غیر ممکن است. از طرفى هم کمبود زمان و خستگى 
زیاد خیلى وقت ها باعث استقبال از فست فود مى شود. 
براى اینکه هم از فســت فود جدا نشوید و هم خیلى به 

ســالمتى تان ضرر نزنید، راهکار هایى وجود دارد. اول 
اینکه نوشــابه را کًال حذف کنید، خوردن فست فود با 
آب یا آبمیوه هم خیلى خالى از لطف نیست. حاال براى 
کمک به سالمتى یک بار امتحانش کنید و از هر ده بار 

فست فود خوردن یک بار نوشابه بخورید.
دفعات خوردن فســت فود را کم کنید. الزم نیست هر 
هفته در وعده غذایى شما فست فود باشد، ماهى یک بار 
یا کمتر هم چیزى از زندگى شما کم نمى کند. کمتر به 

رستوران و فست فود سر بزنید.
سعى کنید براى طعم دادن به غذا از سس هاى کم چرب 
استفاده کنید. مایونز را فراموش کنید. طعم دهنده هایى 
مثل سس  گوجه  فرنگى یا ســس خردل انتخاب هاى 
بهترى هستند. سعى کنید حجم غذاى کمترى سفارش 
دهید، الزم نیست تا حد انفجار فست فود بخورید. همین 
که سیر شوید، کافى اســت. ترجیحًا غذاهاى کبابى و 

گریل شده را انتخاب کنید و قید دسر را بزنید.
سایز خیلى  بزرگ سیب زمینى سرخ کرده بیشتر   از600 
کالرى انــرژى دارد. معموًال افزودنى هــاى نه چندان 
سالمى به خود سیب زمینى و روغن آن اضافه مى  شود. به 
جاى سیب زمینى سرخ کرده، یک چیز سالم  تر سفارش 
بدهید مثل ساالد. در انتخاب ساالد هم دقت کنید، سس 
زیاد و مرغ هاى چرب روى ساالد   همان کار فست فود 

را مى کنند.
در منزل غذا خوردن شاید باعث شــود حجم کمترى 
فست فود بخورید پس ترجیحًا در منزل فست فود خود را 
بخورید. در خانه مى  توانید میوه، سبزى، ماست و دیگر 
مواد غذایى سالم و سودمند را هم به غذاى خود اضافه 

 کنید.

چرا نمى توانیم فست فود نخوریم؟

رنگ را ندارد و موقع خوردن پر از طعم هاى فریب دهنده
نیست. تنها دلیل خوشمزگى فست فود ها، چربى و نمک
زیاد، تنوع سس ها و کالرى زیاد است که البته به چشم

دیده نمى شود.

بدون فست فود چه کنیم؟
ایــن غذاى جذاب را براى اینکه بخواهیم به هر دلیلى
همیشــه از زندگى خود محو کنیم، کمى دشوار است.
وقتى قدم به قــدم در هر خیابان چند مدل رســتوران
هوس انگیز فســت فود مى بینید غلبه بــر نفس تقریبًا
غیر ممکن است. از طرفى هم کمبود زمان و خستگى
زیاد خیلى وقت ها باعث استقبال از فست فود مى شود.
براى اینکه هم از فســت فود جدا نشوید و هم خیلى به

مواد غذایى سالم و سودمند را هم به غذاى خود اضافه 
 کنید.

است که در طعمدار هل  ادویه اى معطر 
کردن نوشــیدنى ها و به عنوان چاشنى در 
برخى غذاها از آن استفاده مى شود. خواص 
هل و فواید درمانى آن شــامل خاصیت ضد 
میکروب، ضد اسپاسم، معطر، ضد نفخ، خلط 
آور، ترشح کننده صفرا و کمک به درمان سوء 
هاضمه است. براى آشنایى بیشتر با خواص 
هل و موارد مصرف آن در درمان بیمارى ها در 

ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

خواص هل  
طبع هل گرم و خشک است و یکى از گران 

ترین ادویه ها بعــد از زعفران و وانیل 
است. از جمله مهمترین خواص درمانى 
این دانه هاى معطر مى توان به حفاظت 
از دســتگاه گوارش، کنترل کلسترول، 
کنترل سرطان، تسکین مشکالت قلبى و 
عروقى و بهبود جریان خون در بدن اشاره 

کرد. سایر خواص هل و فواید مصرف آن به 
شرح زیر است:

مصرف هل در کاهش کلسترول و چربى خون 
مؤثر است و به کاهش و تنظیم ضربان قلب 

کمک مى کند.
یکى از خواص هل، خاصیت ضد افسردگى 
آن است، از این رو از دانه هاى هل در رایحه 

درمانى استفاده مى شود.
از هل براى درمان سرماخوردگى نیز استفاده 
مى شــود،  هل خاصیت از بین بردن خلط و 
رفع ترشحات اضافى از بینى، سینوس ها 
و. .. را دارد. همچنین هل مى تواند به عنوان 
درمانى براى آســم و دیگر مسائل تنفسى 

مورد استفاده قرار بگیرد.
یکى دیگر از خواص هل و فواید درمانى آن 
خاصیت ضد التهابى آن است که به تسکین 

دردهاى عضالنى و مفاصل کمک مى کند.
هل یکــى از درمان هاى مؤثــر براى رفع 
سکسکه شناخته مى شــود. به این منظور 
چند غالف هل را در آب بجوشانید؛ نوشیدن 

این آب به رفع سکسکه کمک  مى کند.

ارزش غذایى دانه هاى هل
هل سرشار از ویتامین ها و ریزمغذى هاى 
مختلف اســت که از آن جمله مى توان به 
نیاسین، پیریدوکسین، ریبوفالوین، تیامین، 
ویتامین A، ویتامین C، ســدیم، پتاسیم، 
کلسیم، مس، آهن، منگنز، منیزیم، فسفر و 
روى اشاره کرد. همچنین هل حاوى مقادیرى 
از پروتئین و فیبر غذایى بوده، فاقد کلسترول 

است.
مضرات هل (مــوارد احتیاطى و منع 

مصرف)
زیــاده روى در مصرف هل براى دســتگاه 
گوارش مضر اســت و باعث تحریک روده 

مى شود.
زنان باردار و بیمارن مبتال به ســنگ کیسه 
صفرا بایســتى از زیاده روى در مصرف هل 

خوددارى کنند.
مصرف زیــاد هل، تپش قلــب را افزایش 
مى دهد و بیماران مبتال به ناراحتى هاى ریه 

و قلب بایستى در مصرف هل احتیاط کنند.
مصرف هل براى افراد گرم مزاج بایستى با 
احتیاط همراه بوده و بهتر است این افراد 

آن را با شکر یا کتیرا مصرف کنند.

امروزه انواع مختلف
وجوجود دارد که با
به عنوان اسست؛
ههاى ارتودنسى
ههاى معمولى م
نیزیزمخصوص به
بر ا اسساسنیازهاى
از مسسواك زدن را
وضععیت و شرایط

مهمترین
مسوواك خوب بایس
مسوواك هاى نرم
پخ ششده ترجیح داد
الیاف مسواك خو
دواز ده طولدر در طول در ده دوازدر

است که در طعمدار هل  ادویه اى معطر 
کردن نوشــیدنى ها و به عنوان چاشنى در 
خواص آناستفادهمىشود. از صبرخىغذاها

محققان دانشگاه امپریال لندن داده هاى بیش از نیم 
میلیون نفر را در ده کشور اروپایى به منظور تعیین 

تأثیر مصرف قهوه بر ریسک مرگ بررسى کردند.
محققان دریافتنــد میزان باالتر مصــرف قهوه با 
کاهش ریســک مرگ به هر علتــى، به خصوص 
بیمارى هاى گردش خون و بیمارى هاى مرتبط با 

دستگاه گوارش، مرتبط بود.
قهوه یکى از رایج ترین نوشــیدنى هاى مصرفى 
دنیاست که روزانه حدود 2/25میلیارد فنجان در دنیا 

نوشیده مى شود.
قهوه حاوى ترکیباتى نظیر کافئین، دیترپنس ها و 
آنتى اکسیدان هاست که بر بدن تأثیر مى گذارند. 
اگرچه نحوه آماده سازى قهوه بر وجود میزان این 

ترکیبات تأثیر دارد.
دکتر «مارك گانتر»، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره مى گوید: «ما دریافتیم مصرف بیشــتر قهوه با 

کاهش خطر مرگ به هر علت مرتبط است.»
وى در ادامه مى افزاید: «مهمتــر اینکه این نتایج 
در تمام ده کشــور اروپایى با آداب و رسوم متفاوت 

نوشیدن قهوه یکسان بود.»
بعد از 16 سال پیگیرى وضعیت افراد، حدود 42 هزار 

نفر از شرکت کنندگان 
مــرده بودند. 
گفتــه  بــه 

گانتر، «ما 
فتیم  یا ر د

ن  شــید نو
قهوه بیشتر 
بــا عملکرد 

و  کبد  بهتــر 
واکنش ایمنى 
بــدن همراه 

است.»

محققان این تحقیق مى گویند 
نوشیدن سه فنجان قهوه در روز براى سالمت مضر 
نیست و گنجاندن آن در رژیم غذایى پرفایده است.

قهوه، عمرتان را زیاد مى کند
 شرکت کنندگان 

ده بودند. 
گفتــه 

«ما  ،
فتیم 

ن ــید
 بیشتر 
عملکرد 
و کبد  ـر 
ىمنى ش ای
ن همراه 

ت.»

دند مى ک

براساس توصیه پزشکان، پس از شــش ماهگى نوزاد، بهتر است مادران عالوه بر شیردهى، آرام آرام 
خوراکى هاى ساده و مکملى را بر پایه توصیه هاى تغذیه اى مخصوص کودکان به آنها بدهند.

اما در ادامه خوراکى هایى که براى کودکان در این دوره مفید نیستند، اشاره مى شود.

آبمیوه هاى صنعتى به جاى آبمیوه طبیعى
برخى از والدین این تصور را دارند که آبمیوه هاى معروف به پاکتى در واقع همان میوه هایى است که به 

طریقى آب آنها گرفته و بسته بندى شده است! در آبمیوه هاى صنعتى گرچه مقادیرى میوه طبیعى 
استفاده مى شود اما اسانس ها و افزودنى ها و نگهدارنده هایى همراه است که براى بدن و سیستم 

گوارش کودك و به خصوص نوزادان مناسب نیست.
عالوه بر این باید به یاد داشــت که مقدار مجاز آبمیوه طبیعى هم بیش از یک لیوان فقط 
براساس توصیه پزشک مجاز اســت. با این حال اگر کودکتان به سنى رسیده است که 
مى تواند میوه بخورد، بهتر است به جاى آبمیوه به او میوه دهید تا فیبر میوه را نیز دریافت 

کرده باشد.

چاى به جاى آب
آب سالم و طبیعى مى تواند عالوه بر رفع تشنگى و تأمین آب بدن کودك به مقاوم کردن 

بخش هایى از بدن براى مبارزه با بعضى از بیمارى ها به خصوص یبوست اطفال مفید باشد، 
اما برخى والدین با این تصور که چاى هم در دسته بندى مایعات قرار مى گیرد ممکن است در 

سنینى که فرزندشان تازه خوردن غذاهاى مکمل را شــروع کرده، به جاى آب مقدارى چاى به او 
بدهند. واقعیت این اســت که گرچه چاى برخى مواد مفید براى بدن بزرگساالن را در خود دارد ولى 

به دلیل داشتن کافئین براى کودکان مناسب نیست.
البته در سنین باالتر و نزدیک به یکسالگى که سیستم گوارش کودك بهتر رشد کرده مى توان فقط 
مقدار کمى چاى در فواصل چند روزه به کودك داد. از دادن دمنوش یا جوشــانده به کودکان نیز باید 
خوددارى کرد، مگر آنکه پزشک متخصص اطفال نوشیدن مقدارى معین از نوعى خاص را بالمانع 

دانسته باشد.

پفک و چیپس
بعضى از والدین در سال هاى بعد از یکى دو ســالگى هوس مى کنند خوراکى هایى مانند مقدار کمى 
پفک یا چیپس به کودکشان بدهند. این کار کامًال نادرست است، زیرا این خوراکى نه  تنها ارزش غذایى 
چندانى ندارد، بلکه ممکن است باعث بروز مشکالتى براى سیستم گوارش آنها شود و در سنین باالتر 

میل به خوردن موادى از این دست را در کودك تقویت کند.
به طور کلى تا یکسالگى مصرف ماهى، عسل، پنیر، ســفیده تخم مرغ، شکالت، بادام زمینى، میگو، 
نمک و ادویه جات، ُترشــى ها، نوشــابه هاى گازدار،  خربزه، کیوى، انواع توت، نخود و لپه و اسفناج 

توصیه نمى شود.
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اما برخى والدین با این تصور که چاى هم در دسته بندى مایعات
خزه خخخوردنوردنوردنردن غذا غذا غذاغذاغذاهاىهاىهاىهاىهاىمکمل را شــروع کرد کى کهکه فرزندشان تا سسنینسنینسنین
یت اینننن اســت که گرچه چاىچاىچاىچاىبرخىبرخىبرخىبرخىخى مواد مفید براى بدهند. واقعی

یللیللیللیللیلداشداشداشتداشتداشتن کافئین براى کوى کوى کوى کوددددکان مناسب نیست.یست.یست.یس بهدبهدبهدبه د
یس سیسسستم گتم گتم گتم گگوووواوارش کو لگلگسالگى که تلبته در سنین باالتر و نزدیکیکیکیک به یک ااااالللل
زز. ازز د د د داد دن د د دم دمنوش صاصاصلاصلچند روزهروزهوزهوزه به کودکودكکوکودكکودك داد ووور فو مقدار کمى چاى د
مقن مقمقمقمقدارى شیدشیدوشیدشید خصتخصخصخصخصص اط ط ط اطفال ن کشککک م آ آنکه پز گر مگرگرگر خوددارى کرد،

دانسته باشد.

یپسیپسچیپسیپس پفپفپفک و
ى کى کمى کى ک کنندخ سهوسسس ااـاســالللگى بعضبعضبعضبعضى از والدینینینین د سا سا سا سار سالل هاى بعد از یکى دو 
زیرا ای تستتت،ت، تستتت ا نادر چچ چیا چیییپیپسبهکبهبهکبهکبه کودکشان بدهند. این کار کامالمالمًالمًال پفک
ساى ساى ساى ساى سییستم گو رررارندارددددد، بلکه ممکن است باعث بر م م موز مششششکالت بر برى بر بر چندانىانىانىانى

دکندند.ند.ند. ککوک کودك تقویتویتویتویت در در درا در میلمیلمیلمیل بهخخخخخوردن موادى از این دست ر
پنپنپنپنیر س، سسسـســفیده تخم مرغ لسل، اهماهماه ماهى، ع رفرفرفمصرف بهبهبه طور طور طورطورور کلى کلى تا یکسالگى 
ه هه هبه هبه ه گاى گاى گاى گاى گازدازدازدازداازدار،  خربزه، کیوى، شششرشــى ها، نوشــا ، تتتُت اتات جاتجاتا هدویهه ا و اا نمک

نمى شود. یصیه توتوتو

آشنایىآشنایى  بابا  خواصخواص  هلهل  وو  
کاربردهاىکاربردهاى  دارویىدارویى  آنآن
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فصل نقل و انتقاالت هندبال در اروپا و ایران در حالى سپرى 
مى شــود که بازیکنان ایرانى با پیشنهادهاى زیادى از سوى 
باشگاه هاى خارجى رو به رو هستند و اصفهانى ها سهم قاطع 
و ویژه اى را در تعداد لژیونرهاى این رشته به خود اختصاص 

داده اند.
فصل نقل و انتقاالت هندبال در اروپا و ایران در حالى سپرى 
مى شــود که بازیکنان ایرانى با پیشنهادهاى زیادى از سوى 
باشگاه هاى خارجى رو به رو هستند. محسن باباصفرى، سعید 
حیدرى راد، برادران استکى، علیرضا موسوى، شاهو نصرتى، 
سجاد ندرى، افشین صادقى، امین یوسف نژاد و پویا نوروزى از 
جمله بازیکنان ایرانى و البته اصفهانى هستند که در این فصل 

در اروپا حضور خواهند داشت.
بر اساس این گزارش محسن باباصفرى، دروازه بان و کاپیتان 
تیم ملى کشورمان براى یکسال با تیم هندبال استوا بخارست 
رومانى قرارداد بست. او در فصل قبل عضو تیم هندبال گزتپه 
ترکیه بود که با کســب 22 امتیاز بعد از بشکتاش و بیکوز در 
جایگاه سوم سوپر لیگ هندبال ترکیه قرار گرفت و به چلنج 
کاپ اروپا راه یافت. تیم استوابخارست در فصل گذشته دیگر 

لژیونر ایران شاهو نصرتى را دراختیار داشت.
تیم هندبال دینامو بخارست رومانى که در فصل پیش با حضور 
علیرضا موسوى، ا...کرم استکى و ســجاد استکى توانست 
در ناسیونال لیگ، جام حذفى و سوپر کاپ  به مقام قهرمانى 
دست یابد، قراردادش را با سه بازیکن ایرانى خود تمدید کرد. 
دینامو بخارست عالوه بر تمدید قرارداد با سه تفنگدار ایرانى 
خود با سعید حیدرى راد، دروازه بان تیم ملى هندبال ایران هم 

قرارداد بست.
پویا نوروزى، لژیونر هندبال ایران نیز در حال حاضر در سوئیس 
به ســر مى برد و از حدود دو ماه دیگر و با شروع فصل جدید 
لیگ هندبال این کشور براى باشگاه شافهازن بازى خواهد 
کرد. نوروزى با باشگاه برگیشر اسپانیا قرارداد یکسال و نیمه 
داشت که با پرداخت مبلغى از ســوى باشگاه سوئیسى این 

انتقال انجام شد.
شاهو نصرتى ملى پوش ایرانى براى این فصل به تیم باشگاهى 
کاالراشا رومانى پیوست. تیم کاالراشا از تیم هاى خوب لیگ 

رومانى است که در فصل گذشته به عنوان سوم دست یافت.
سجاد ندرى بازیکن فصل گذشته مس کرمان و افشین صادقى 

بازیکن تیم گاسوو سوئیس بعد از شرکت در تست تیم بیکوز و 
توافق با مسئولین باشگاه به مدت یکسال با این تیم استانبولى 
حاضر در لیگ ترکیه  قرارداد امضا کردند. تیم بیکوز ســال 
گذشته در لیگ ترکیه دوم شد و امسال در جام اروپا حضور دارد.
امین یوسفى نژاد، دیگر ملى پوش هندبال کشورمان که سال 
گذشته در نخستین تجربه اروپایى خود همراه تیم متالورگ 
مقدونیه در جام باشــگاه هاى اروپا هم حضور داشت به دلیل 
مشکل ویزا نتوانست به قرارداد خود متعهد بماند و در این فصل 
پیراهن تیم پوگون، تیم ششم لیگ هندبال لهستان را بر تن 
خواهد کرد و براى انجام توافقات نهایى به زودى با مسئولین 

این باشگاه دیدار خواهد کرد.
 محمد على قاسمى، آقاى گلى لیگ برتر هندبال در دو فصل 
گذشــته،  على رحیمى، بازیکن فصل گذشته مس کرمان، 
کامران نصرتى، امید ســه کنارى از نوین قطره مرودشت و 
مهرداد صمصامى و مجتبى حیدرپور، بازیکنان فصل گذشته 
تیم شهردارى کاشان شش بازیکن تیم ملى هندبال هستند که 
با عقد قرارداد با تیم هندبال نفت و گاز گچساران، این تیم را در 

جام باشگاه هاى جهان همراهى مى کنند.

گزینه هاى ر

نى 
روى میز

گزینه هاى 

تا به حال در تاریخ فوتبال ایران 40 دوره مسابقه 
به صورت لیگ داشــته ایم. ماهیــت برگزارى
 بازى ها در گستره کشــورى و انجام بازى ها به 
طور رفت وبرگشت والبته حضور باشگاه ها در دو 
شکل سراسرى ومتمرکز ماهیت ومصداق لیگ 

را در فوتبال ایران مى سازند .
براین اساس پرسپولیس 10 بار، استقالل 8 بار، 
ســپاهان وپاس هر کدام 5بار،سایپا 3بار، فوالد 
2بار ، تهران الف 2بار، اصفهان 2بار ، اســتقالل 
خوزســتان یک بار، جم آبادان یک بار قهرمان 
شده ویک بار هم مسابقات نیمه کاره مانده است. 
فوتبال اصفهان امیدوار است با  دو تیم قدرتمند 
خود سپاهان و ذوب آهن امسال بتواند جام را به 

دیار زنده رود بیاورد.
در زیــر نگاهــى مــى اندازیــم بــه  40 دوره

 رقابت هاى فوتبال ایران:

*لیگ قهرمانى کشور در سال 1339: 
جم آبادان (دوره اول)
*لیگ منطقه اى :

1-سال 1349: تاج سابق(دوره دوم لیگ)
2-سال 1350: پرسپولیس 

*لیگ تخت جمشید :
1-سال 52: پرسپولیس

2-سال 53: تاج سابق(دوره 5 لیگ )
3-سال 54-53: پرسپولیس

4-سال 55-54: پاس 
5-سال 56-55: پاس

6-سال 57-56: نیمه کاره ماند (دوره 9 لیگ)

*لیگ استانى قدس
1-سال 64: تهران الف(دوره 10 لیگ)

2-سال 65: اصفهان

3-سال66: اصفهان
4-سال 67: تهران الف (دوره 13 لیگ)

*لیگ باشگاهى قدس در سال 68 و69: 
استقالل(دوره 14)
 *لیگ آزادگان:

1-لیگ سال 71-70: پاس تهران (دوره 15)
2-لیگ سال 71: پاس تهران 

3-لیگ سال 72:سایپا
4-لیگ سال 73: سایپا

5-لیگ سال 74: پرسپولیس
6-لیگ سال 76-75: پرسپولیس(دوره 20)

7-لیگ سال 77-76: استقالل
8-لیگ سال 78-77: پرسپولیس
9-لیگ سال 79-78: پرسپولیس
10-لیگ سال 80-79: استقالل

*لیگ حرفه اى خلیج فارس: 
1-سال81-80: پرسپولیس(دوره 25 لیگ)

2-سال 82-81: سپاهان
3-سال 83-82: پاس

4-سال 84-83: فوالد 
5-سال 85-84: استقالل

6-سال 86-85: سایپا(دوره 30 لیگ)
7-سال 87-86:  پرسپولیس
8-سال 88-87: استقالل
9-سال 89-88: سپاهان
10-سال 90-89: سپاهان

11-سال 91-90: سپاهان(دوره 35 لیگ)
12-سال 92-91: استقالل

13-سال 93-92: فوالد 
14-سال 94-93: سپاهان

15-سال 95-94: استقالل خوزستان
16-سال 96-95: پرسپولیس (دوره 40 لیگ)

نصف جهان  امیرحسین پیروانى سرمربى تیم ملى امید بالفاصله بعد از شکست برابر عمان به سراغ بهانه ها 
رفت و انواع و اقسام گزینه هاى روى میز را به زبان آورد تا اثبات کند هر اتفاقى که بیافتد و هر بالیى که سر این 
جوانان بیاید او بى تقصیرترین است. پیروانى از مصدومیت ها و تغییر اجبارى گفت و کامل نبودن بازیکنانش 
و حتى آب و هوا و البته اینکه حضور با تیمى جوان تر در این مسابقات تصمیم کى روش و فدراسیون فوتبال 

بوده است.
البته که حضور در این تورنمنت با بازیکنانى که مى تواننــد در المپیک 2020 توکیو به 

میدان بروند قابل توجه است و قدم رو به جلوى فدارسیون به حساب مى آید اما اینکه 
سرمربى، آن را بهانه اى براى چنین شکست هایى قرار دهد فقط از پیروانى و مربیانى 
شبیه به او برمى آید که اتفاقاً در فوتبالمان کم هم نداریم. اگر این جوانان توانایى 
حضور در چنین مرحله اى را نداشتند و پیروانى این را مى دانست، خیلى راحت از 

پذیرفتن مسئولیت شانه خالى مى کرد و کار را به کاردان مى سپرد. بهانه تراشى 
بعد از شکست را که سال هاست همه بلدیم! در فوتبال ایران هم در 

دور باطل مدیریت و مربیگرى باعث شده افرادى مشابه او 
چنین حرف هایى را تکرار مى کنند و گوش جامعه 

فوتبال که چه عرض شود؛ گوش فلک هم از 
این بهانه ها پر شده است.

فدراســیون فوتبــال و در رأس آن 
تاج اگر ذره اى قــدرت تجزیه و 

تحلیل داشته باشند و در زمین 
واپس گراها و رانت خوارها 
بازى نکنند؛ باید بالفاصله 
تکلیف پیروانى و تیم امید 

و آینده این جوانان را روشن 
کرده و تغییــرات جدى ایجاد 

کنند، براى پیشــرفت فوتبال 
ایران. اگر نــه، همین آش و همین 

کاسه در اولین سرى رقابت هاى پیش 
رو تکرار خواهد شد. بهانه تراشى ها در انواع و 

اقسام فرم ها. آنچه پیروانى در طى چند رقابت 
اخیر تجربه هایى گرانبها درباره شان به دست 
آورده است و در این مورد آخر هم نشان داده 
براى رد گم کردن و شانه خالى کردن کارش 

را خوب بلد است. 

اصفهان، تشنه قهرمانى دوباره

تاخت و تاز اصفهانى در 
هندبال بین الملل

رئیس ســابق ســازمان لیگ خبر خوبــى براى 
نمایندگان ایــران در لیگ قهرمانــان ندارد. عزیز 
محمدى اعتقاد دارد که AFC با هیچ باشــگاهى 
شــوخى ندارد و اگــر چهــار باشــگاه ایرانى تا 
زمان مقــرر نتواننــد بدهى هایشــان را پرداخت

کنند قطعاً از لیگ قهرمانان کنار گذاشته خواهند شد. 
او به رسانه ها گفت:«در آیین نامه اصالحى فیفا به 
صراحت اعالم شده که اگر باشگاه ها بدهى داشته 
باشــند از پنجره نقل وانتقاالت محــروم خواهند 
شــد. دقیقاً همان اتفاقى که براى تراکتورســازى 
افتاده و در یــک مقطع براى اســتقالل هم افتاد. 
یعنى اگر تا همان ماه آگوســت کــه فرصت داده 
شــده همچنان این بدهى ها وجود داشــته باشد، 
 AFC رونوشــت این ماجرا به کمیتــه انضباطى
مى رود و آنها هم وقتى مطلع مى شوند دیگر اقدام به
 صدور پروانه حرفه اى نمى کنند. این پرونده هم که 
صادر نشــود، در بازى هاى آسیا نمى توانند شرکت 

کنند» .

AFC شوخى ندارد

تعداد لژیونرها به عدد 10 رسید 

چند ماهى است که خبرهایى مبنى بر شکایت 
«زوران زالتکوفســکى» از باشــگاه ملوان 
بندرانزلى به فیفا به علت عدم پرداخت طلب 
خود شنیده مى شود. حتى گفته شد این تیم در 

آستانه کسر 6 امتیاز قرار دارد.
 زالتکوفسکى نخستین بار فصل 91-90 و 
زمانى که باشگاه در اختیار سازمان منطقه آزاد 
بود، به ملوان آمد. قرارداد سال اول این بازیکن 
صد هزار دالر و ســال دوم به مبلغ 150 هزار 
دالر بوده است. قرارداد سال دوم این بازیکن 
با باشگاه ملوان فسخ شــد و زوران از قرارداد 

نخست هم مبلغ 45 هزار دالر دریافت کرد.
 پس از آمد و رفت حسین هدایتى به باشگاه 
ملوان و زمانى که صادق درودگر مدیرعامل 
ملوان بود، زوران در این باشگاه حاضر شد و 
آمادگى خود را براى رضایت از باشگاه ملوان 
در ازاى مبلغ 70 هزار دالر اعــالم کرد، اما 
مســئوالن وقت باشــگاه این درخواست را 
نپذیرفتند و زالتکوفســکى از این باشگاه به 
فیفا شکایت کرد. سپس زمانى که سیروس 
محجوب مالک باشگاه ملوان شد و درودگر هم 
سکان مدیرعاملى باشگاه را بر عهده داشت، 

چند اخطار فیفا به باشگاه ملوان ارسال شد، اما 
کسى این تذکرها را جدى نگرفت.

 این پرونده تا مدتى فراموش شد تا اینکه فیفا 
به باشگاه ملوان نامه اى ارسال و این باشگاه را 
به پرداخت 320 هزار دالر محکوم کرد. ملوان 
در این هنگام دو وکیل (یــک وکیل ایرانى 
به نام آرش نجفى و یک وکیل سوئیسى به 
نام لوى) اســتخدام کرد تا این دو، پرونده را 

پیگیرى کنند.
 زوران در شکوائیه خود به فیفا اعالم کرده بود 
که باشگاه ملوان بابت دو سال قرارداد، هیچ 
پولى به این بازیکن پرداخت نکرده است. این 
در حالى بود که ملوانان 45 هزار دالر به حساب 
زالتکوفسکى واریز کرده اند. همین باعث شد 
که امید باشگاه ملوان به پرونده زنده شود و از 
فیفا درخواست گراند (اعتراض جهت تجدید 
نظر) دهد تا جلوى محکومیت باشگاه را بگیرد.

 روز سوم خرداد سال جارى، فیفا به درخواست 
گراند پاسخ داد و مهلت سه هفته اى که جهت 
اعتراض به حکم و ارائه اسناد در نظر مى گیرد، 
به ملوان داد. آنطور کــه فیفا در تماس هاى 
تلفنى ادعا مى کند، این نامه را به فدراسیون 

فوتبال ایران تحویل داده است تا به باشگاه 
ملوان برســاند (چنین احکامى براى باشگاه 
ارسال مى شود چرا که مخاطب باشگاه است 
و رونوشــت حکم در اختیار فدراسیون قرار 
مى گیرد) اما ظاهراً در ســاختار کلى چنین 
فرآیندى طى نشده اســت چرا که اعضاى 
روابط بین الملل فدراسیون نیز از وجود چنین 

نامه اى اظهار بى اطالعى کردند.
 در هر صورت در روز 20 تیر ماه سال جارى 
وجود چنین نامه اى به اطالع باشگاه ملوان 
مى رسد آن هم در حالى که مهلت مورد نظر 
به اتمام رسیده اســت. فیفا هم چون جوابى 
از طرف ملوان دریافــت نمى کند، ملوانان را 
محکوم خواهد کرد چرا که هنوز حکم قطعى 
کسر امتیاز نه براى فدراسیون فوتبال ایران و نه 

براى باشگاه ملوان ارسال نشده است.
 هفته گذشته مســعود رضاییان مدیرعامل 
باشگاه ملوان به همراه تیم هاى حقوقى این 
باشگاه و نیز فدراسیون فوتبال، جلسه اى دو 
ساعته در حضور محمدرضا ساکت برگزار کرد. 
ساکت روز یک شــنبه نامه اى به فدراسیون 
جهانى فوتبال نوشــت که در چند جاى این 

نامه، سرپرست دبیر کلى فدراسیون فوتبال 
اعالم کرد نامه اى از فیفا به باشــگاه ملوان و 
نیز اعالم رســمى محکومیت باشگاه ملوان 
و به فدراسیون فوتبال نرسیده است. ساکت 
در این نامه از فیفا درخواست کرد که اگر این 
نامه ها توسط باشگاه ملوان و فدراسیون فوتبال 
دریافت شده است، گزارش رسید آن از طریق 
فکس یا ایمیل جدید ارســال شود. ساکت 
همچنین درخواســت کرده است با توجه به 
اینکه چنین حکمى به دست باشگاه نرسیده و 
حتى فدراسیون نیز بعداً در جریان قرار مى گیرد، 
فیفا فرصت تجدید نظر براى باشگاه ملوان 
براى رسیدگى موضوع در دادگاه عالى ورزش 

(CAS) را به باشگاه ملوان بدهد.
 اگر پول زوران که فیفا باشــگاه ملوان را به 
پرداخــت آن محکوم کرده اســت پرداخت 
نشود و ملوان به کسر 6 امتیاز محکوم شود، 
فیفا به فدراسیون فوتبال به طور رسمى کسر 
امتیاز را ابالغ خواهد کرد این در حالى است که 
هنوز هیچ حکم کتبى نه به فدراسیون فوتبال 
و نه به باشگاه ملوان بندرانزلى بدین منظور 

نرسیده است. 

لیگ هفدهم؛ چهل ویکمین دوره رقابت سراسرى در ایران  

994 13999696969669666969666966969669 6666666666 مرداد  ماهههه 3 سال چهاردهم3ه

ىىنننىى
زززییییززز یییمم

عمان به سراغ بهانه ها
وو هر بالیى که سر این بی ى را ب ا نآور زب ب یزرا ىروى
ترین است. پیروانى از مصدومیت ها و تغییر اجبارى گفت و کامل نبودن بازیکنانش
نکه حضور با تیمى جوان تر در این مسابقات تصمیم کى روش و فدراسیون فوتبال

0رنمنت با بازیکنانى که مى تواننــد در المپیک 2020 توکیو به 
ست و قدم رو به جلوى فدارسیون به حساب مى آید اما اینکه 

اى چنین شکست هایى قرار دهد فقط از پیروانى و مربیانى 
فاقاً در فوتبالمان کم هم نداریم. اگر این جوانانتوانایى

ى را نداشتند و پیروانى این را مى دانست، خیلى راحت از 
خالى مى کرد و کار را به کاردان مى سپرد. بهانه تراشى 

 هاست همه بلدیم! در فوتبالایران هم در 
گرى باعث شده افرادى مشابه او

ار مى کنند و گوش جامعه 
ود؛ گوش فلک هم از 

 در رأس آن 
تجزیه و 

مین 
ها 
ه 
د 

شن 
 یجاد 

 فوتبال 
ش و همین 

بت هاى پیش 
تراشى ها در انواع و 

ىدر طى چند رقابت 
 درباره شان به دست 
د آخر هم نشان داده 
ه خالى کردن کارش

رئیس ســابق س
نمایندگان ایــران
محمدى اعتقاد د
شــوخى ندارد و
زمانمقــرر نتوان
کنند قطعاً ازلیگق
به رسانه ها گفت او
صراحت اعالم ش
باشــند از پنجره
ان ه قًا دق د ش

AFC

راین یى رب و
ملنبودن بازیکنانش

ساکت، مدافع ملوان شد!

رئیس فدراســیون در جمع ناظرین فوتبال گفت: آنچه 
مسلم اســت رحم و ترحم در قضاوت و نظارت منطقى 

ندارد، چرا که داوران قاضى زمین سبز هستند.
مهدى تاج، رئیس فدراسیون در حاشیه مراسم افتتاحیه 
کالس ناظران فوتبال لیگ برتر و دسته اول فوتبال در 
ابتدا درباره وضعیت تیم هاى ملى گفت: جوانگرایى خوبى 
در تیم هاى ملى بزرگساالن و تیم ملى امید اتفاق افتاده 
است. تیم ملى زیر 23 سال که در حال حاضر در مسابقات 

مرحله مقدماتى قهرمانى زیر 23 ســال در قرقیزستان 
اســت، با  22 بازیکن زیر 23 سال شــرکت کرده ایم. 
سعى داریم این تیم را براى مسابقات 2020 آماده کنیم 

تا پشتوانه خوبى در تیم ملى بزرگساالن داشته باشیم.
 تاج در ادامه بیان کرد: جامعــه داورى احتیاج به آرامش 
دارند. همه با هم باید این مســیر را براى داوران هموار 
کنیم. همچنین رســانه نیز باید تالش کنند تا این بستر 
فراهم شــود و داوران در شــرایط خوب روحى و روانى 

بتوانند قضاوت کنند. آنچه مسلم است رحم و ترحم در 
قضاوت و نظارت منطقى ندارد، چــرا که داوران قاضى 

زمین سبز هستند.
 رئیس فدراســیون در ادامه درباره افزایش حق الزحمه 
داوران در فصل جدید گفت: قصد داریم در فصل 96-97 
حق الزحمه داوران، ناظران در تمام لیگ هاى کشور را 
افزایش دهیم. معتقدم ابتدا باید مشکالت را دسته بندى 
کرد و سپس بهترین راه را براى حل کردن آن  پیدا کرد. 

تــاج در ادامــه افــزود: داوران براســاس نمــرات
 و عملکردى که در رقابت ها داشــته اند براى قضاوت 
در مســابقات انتخــاب مــى شــوند. مــن زمانى که 
رئیس کمیته داوران بودم، هیــچ توصیه اى براى اینکه 
کدام داور بازى را قضاوت کند، نکرده ام. تالشــمان در 
فصل جدید این اســت که فصل پیش رو را با دستمزد 
جدید شــروع کنیم. کلیات آن در این خصوص مصوب 

شده است. 

رحم و رفاقت ممنوع!

ســال ها از روزى که فرهاد مجیدى پس از گلزنى 
شریفات مقابل پرسپولیس بازوبند کاپیتانى استقالل 

را به بازوى او بست مى گذرد. 
این بازیکن خوش تکنیک خوزســتانى که با رأى 
منفى امیر قلعه نویى اســتقالل را به مقصد فوالد 
ترك کرد، این بار با نظر او از فــوالد به ذوب آهن 
آمده تا یکى از مهره هاى کلیــدى و لیگ برترى 
این تیم اصفهانى در لیگ باشد. شریفات که در دو 
فصل گذشته از فروغ الزم به دور بوده است، امسال 
این شــانس را دارد تا دوباره در همان سطحى که 
همه انتظارش را داریم ظاهر شــود. براى او توپ و 
میدان آماده است و اعتماد سرمربى نیز قوت قلبى 

براى اوست. 
 شــریفات در بازى   ذوب آهن مقابل سپاهان هم 
نمایش خوبى داشــت و امیدوارکننده ظاهر شد. او 
به عنوان وینگر راست و چپ این تیم در بازى 
اول ذوب مقابل سیاه جامگان هم فیکس به 

میدان خواهد رفت. 

شریفات 
مهره 

کلیدى 
ذوبى ها 
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نصف جهــان حاال بهترین فرصت براى دو طرف است که  
امسال دست به کارى بزرگ بزنند. هم براى قلعه نویى  که 
به عنوان پر افتخارترین مربى لیگ برتر چند سال در حسرت 
جام بوده و هم براى ذوب آهنى که علیرغم داشتن پتانسیل 
و امکانات خوب هنوز کاپ لیگ برتر را در موزه افتخارات 

خود نمى بیند.
امیر قلعه نویى یکى از مربیانى اســت که در طول دوران

 کارى اش کارنامه موفقى از خود به جا گذاشته و به عنوان 
ســرمربى همراه با تیم هاى مختلف توانسته پنج عنوان 
قهرمانى در لیگ برتــر و دو قهرمانى در جــام حذفى به 

دست آورد. 
نکته جالب توجه در مورد وى اینکه در هیچیک از تیم هاى 
باشگاهى که در لیگ برتر هدایت کرده در میانه فصل برکنار 

نشده یا استعفا نکرده است.
پس از قهرمانى استقالل در لیگ برتر 88–87 اختالفات 
قلعه نویى با واعظ آشتیانى مدیرعامل وقت استقالل، شدت 
مى گیرد تا ژنرال بعد از جدایى از آبى ها در خردادماه 1388 
به نصف جهان مهاجرت کند. او دو فصل رؤیایى با طالیى 
پوشان اصفهان داشت و در لیگ هاى نهم و دهم قهرمانى 
در لیگ برتر را با سپاهان براى دو سال پیاپى تجربه کرد. 
این براى اولین بار بود که یک تیم مى توانســت براى دو 
فصل متوالى قهرمان لیگ برتر شود. قلعه نویى در 64 بازى 
سپاهان در لیگ برتر که به عنوان سرمربى حضور داشت، 
موفق به کسب 133 امتیاز شد و تیمش با به ثمر رساندن 
123 گل دو فصل پر فروغ را تجربه کرد. در کنار همه این 
موفقیت ها ژنرال همیشه از اصفهان خاطرات خوبى داشته و 
از شرایط کارى و زندگى اش در این شهر راضى بوده است. 

در اصفهان تجربه کرد که در مدت او آرامشى را 
حضورش در استقالل تهران 
و تراکتورسازى تبریز، 

نبودش را حس مى کرد. سکوهاى همیشه ملتهب در آزادى 
و یادگار امام(ره) تبریز و توقعات باالى هواداران این دو تیم 
همواره از دغدغه ها و دســت اندازهاى مسیر کارى ژنرال 

بوده که در اصفهان کمتر درگیــر آن بود و جو آرام 
در اطراف سپاهان باعث شد دو فصل رؤیایى 

برایش رقم بخورد. 
 حاال قلعــه نویى در حضور دوبــاره اش در 
اصفهــان و در قامت ســرمربى ذوب آهن 
به دنبال کار در شــرایطى آرام و کم حاشیه 
اســت. او مى خواهد خاطرات بهترین سال 
هاى مربیگرى اش در اصفهان را ورق بزند و 

بازگشت قدرتمندانه اى توأم با آرامش 
به لیگ برتر داشــته باشد. با توجه 

به بضاعت و ابزار در اختیار ذوبى 
ها شــاید نتوان روى کاغذ، 
قلعــه نویــى و تیمش را 
مدعى قهرمانى دانست اما 
کسب سهمیه آسیا الاقل 
کمترین هــدف گذارى 
وى براى لیگ هفدهم 
است.  بهتر است طرفین 
جام خواه باشند و فراى 
سهمیه ، فرصت طالیى 
این همکارى مشترك را 

از دست ندهند.
ژنرال همیشه از سپاهان 
و ذوب آهــن بــه عنوان 
دو باشــگاه کامل در بدنه 
ورزش کشور یاد کرده است 
و وجود مدیران حرفه اى در 

رأس این دو باشگاه را عامل تبدیل اصفهان به عنوان قطب 
ورزشى کشــور مى داند. حال باید منتظر ماند و دید قلعه 
نویى با در اختیار داشــتن بازیکنانى نظیــر مهدى رجب 
زاده، قاسم حدادى فر، مرتضى تبریزى، احسان 
پهلوان، رشید مظاهرى، دانیال اسماعیلى فر 
و اسماعیل شــریفاتى که به تازگى جذب 
شده مى تواند خاطرات خوب دیار زاینده 
رود را زنده کند یا نه؟ این بهترین زمان براى 
ذوب آهن براى شکست طلسم قهرمانى 
لیگ برتر و براى امیرخان براى اثبات دوباره 
شایستگى هایش است، فرصتى که 

حیف است از دست برود.

ى که جواب داده نشد ا
  نامه هایى که جواب داده نشد

نصف جهــان    طبق گزارش هاى منتشر شده  همه چیز حاکى از آن است که سرخ هاى پایتخت با 
یک بحران جدى رو به رو هستند و  اگر براى حل مطالبات بازیکنان خود کارى نکنند شرایط بدتر 

هم خواهد شد.
مصاحبه هاى هماهنگ شده بازیکنان پرسپولیس یک روز بعد از پیروزى در دیدار سوپرجام اعتراض 
آنها بود به شرایط مالى حاکم بر باشگاهى که از نظر فنى در بهترین دوره دو دهه اخیر خود به سر 

مى برد.
پرسپولیس به عنوان قهرمان لیگ برتر سالى بسیار خوب را پشت سر گذاشته و با انجام اردوى آماده 
سازى در کشور اوکراین مهیاى حضور در رقابت هاى این فصل از لیگ برتر فوتبال ایران است. آنها 
همچنین تنها نماینده بازمانده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند و مسابقه اى دشوار مقابل 

االهلى عربستان برگزار خواهند کرد.
سرخپوشان که بعد از دو سال خاطره انگیزه در لبه افتخار و جاودانگى هستند، این روزها با مشکل 
تازه اى روبه رو شده اند؛ بحث نقد شــدن وعده هاى مالى که به عنوان آپشن قراردادهاى فصل 
گذشته به بازیکنان قول داده شده بود، نکته اینجاست که باتوجه به موفقیت هاى پرسپولیس11+2 
بازیکن ثابت این تیم آپشن هاى مندرج در قرارداد را شــامل مى شوند تا این مسئله یک بار مالى 
بزرگ براى باشگاه به همراه داشته باشد. در واقع بازیکن ها که سقف قرارداد فصل گذشته آنها در 
پرســپولیس 950 میلیون تومان بوده حاال مبالغى در حد 300 تا 400 میلیون تومان و حتى باالتر 
را طبق قرارداد از باشگاه طلبکارند. این در حالى اســت که باشگاه پرسپولیس به واسطه قهرمانى 
هیچ پاداش یا جایزه اى از فدراسیون یا حتى اسپانســر دریافت نکرده تا بتواند به خواسته قانونى 

بازیکنان عمل کند. 
پرســپولیس نزدیک به چهار ماه از دریافتى مالى دور بوده اند و باشگاه در حال حاضر، بازیکنان 

که قصد داشت مبلغى تقریبًا مناسب و در حد 
30درصد قرارداد امسال به حساب آنها 
بریزد، با این واکنش مواجه شده 
که پیش پرداخت امسال باید 
با مانده ســال گذشته 
(20درصد قرارداد+ 
آپشن ها) محاسبه 
و به عنــوان اولین 
پرداختى در حساب 
آنها ریخته شــود. 
این مسئله اما در توان 
فعلى باشگاه پرسپولیس 
نیســت و گفتگوهاى اخیر 
نیز از همین موضوع ناشــى 

مى شود. 
باتوجه به اینکه باشگاه پرسپولیس 
براى حل پرونــده بدهى «مانوئل 
ژوزه» بــه مبلغى در حــدود هفت 
میلیارد تومــان نیاز دارد، اسپانســر 
باشــگاه فعًال قادر بــه تأمین حوایج 
باشگاه نیست و باتوجه به این مسئله 
ممکن اســت نارضایتى ها فعًال ادامه 
داشــته باشــد. براى حل این مشکل 
اما تنها یک راه پیش پاى پرسپولیس 
اســت؛ همکارى بازیکنان و افزایش 
تالش باشگاه براى درآمدزایى و البته 
شاید کمک وزارت ورزش به عنوان 
متولى باشــگاه هاى پرسپولیس و 

استقالل.

امیر قلعه نویــى که حــدود یکماه اســت هدایت تیم 
ذوب آهن اصفهان را برعهده گرفته، هنوز موفق به ثبت 
قراردادش در هیئت فوتبال نشده است. دلیل این موضوع 
عدم صدور برگه خروج از اســتان آذربایجان شــرقى 
توسط هیئت فوتبال این اســتان بود. در این خصوص

امیر قلعه نویى باید ده میلیون تومــان به هیئت فوتبال 
آذربایجان پرداخت مى کرد تا برگه خروج از اســتانش 

صادر شود. ســرمربى ذوب آهن پس از اینکه براى ثبت 
قراردادش با این تیم به مشــکل خورد اعالم کرد انتظار 
داشته مسئوالن تراکتورســازى حاال که مطالباتش را 
پرداخت نکرده اند، حداقل مبلغ ده میلیون تومان خروج 

از استان را مى دادند تا او به مشکل نخورد.
با وجود این، براى حل این مشکل باشگاه ذوب آهن وارد 
عمل شــد و مبلغ ده میلیون تومان بابت خروج از استان 

قلعه نویى به هیئت فوتبال آذربایجــان پرداخت کرد تا 
برگه مربوط به این امر صادر شــود. با پرداخت این مبلغ 
قلعه نویى مشــکلى براى ثبت قراردادش با ذوب آهن 
نخواهد داشت و مى تواند تیمش را بدون مشکل در هفته 
نخست لیگ برتر همراهى کند.گفتنى است قلعه نویى 
بابت مطالبات یک میلیاردى خود از تراکتورســازى به 

کمیته انضباطى شکایت کرده است.

حتمًا در جریان هستید که على دایى برنده جدال طوالنى اش با پرسپولیس درباره حق و 
حقوقش شد و باشگاه پرسپولیس باید 3/5 میلیارد به سرمربى سابقش پرداخت کند. این 

وسط گفته شده که اگر پرسپولیس مالیات على دایى که یک میلیارد 
تومان هست را پرداخت کند سرمربى سایپا از قید 2/5میلیارد دیگر 

نکته جالبى درباره این ماجرا خواهد گذشــت. میزان به 
پرداخت نکردن مالیات اشــاره کرده: 

باشــگاه پرسپولیس دایى توسط 
عــث  با

بســته شدن 
حساب هاى بانکى 

و توقیف ماشــین سرمربى 
فعلى سایپا شده بود. این در شرایطى 

است که براى این مسئله 13 نامه به باشگاه 
پرسپولیس ارسال شــده بود اما هیچ وقت 
جوابى به این نامه ها داده نشد.در این بین 

مسئوالن پرســپولیس مدعى هستند 
که تنهــا یک نامه از ایــن پرونده 

به دست طاهرى رسیده است 
که او هــم روى ایــن نامه 
دســتور داده و مشــکلى 
هم وجود نداشــته است! 
مدیران باشگاه پرسپولیس 

مدعى هستند که باقى نامه ها 
به طاهرى نرســیده اســت. البته یکسال 
پیش على دایــى در مالقات با محمدعلى 
ترکاشوند تصویر و کپى تمام 13 نامه را به 

او تحویل داده است.
حاال مدیــران باشــگاه پرســپولیس 
مى خواهند با دایى تعامل داشته باشند 
تا شاید بتوانند در این وضعیت نابسامان 
باشگاه این مبلغ میلیاردى را کم کنند و 

این پرونده را ببندند.

نصف جهــان کاپیتان تیم فوتبــال ذوب آهن  به 
ســپاهانى ها توصیه کرد چمن نقــش جهان را 

کوتاه کنند.
مهدى رجب زاده  بعد از دربى دوستانه اصفهان  در 
مورد شرایط ورزشگاه نقش جهان گفت: کیفیت 
زمین خوب بود ولى فکر مى کنم چمن کمى بلند 
بود. بازیکنان در هنگام دویدن اذیت مى شدند و 
اگر چمن کمى کوتاه تر بود شرایط بهترى داشتیم. 

توصیه مى کنم این چمن را کوتاه تر کنند.

پرسپولیس در مخمصه!

 فرصتى طالیى
 براى جام خواهى

تیم گیتى پسند در جام باشــگاه هاى آسیا توانست 
ضمن صعود مقتدارنه به مرحله بعد، خط و نشانى 
براى سایر رقباى آسیایى بکشد. گیتى پسند اصفهان 
دیــروز در دومین دیدار خود در جام باشــگاه هاى 
آسیا به مصاف اوزاکا ژاپن رفت که این دیدار براى 
تعیین صدرنشــینى این گروه براى دو تیم اهمیت 
داشــت. در نهایت نماینده ایران بــا نتیجه 3 بر 2 
تیم ژاپنى را شکســت داد و مقتدرانه به مرحله بعد 
صعود کرد. حریف گیتى پسند در این مرحله بعد از 
پایان رقابت هاى گروه D که امروز برگزار مى شود، 

مشخص خواهد شد.

با وجود طى شدن امور فنى تیم نفت تهران یک 
خریدار جدید براى این تیم پیدا شده است!

وضعیت مالکیت باشگاه نفت تهران بعد از واگذار 
شدن توســط وزارت نفت همچنان نامشخص 
است! با اینکه شرکت بهنام پیشرو فعًال به عنوان 
مالک فعالیت مى کند اما این باشگاه هنوز به طور 
رسمى توسط وزارت نفت واگذار نشده و این امر 

مشکالتى را ایجاد کرده است. 
از این رو امور فنى تیم نفت تهران زیر نظر حمید 
درخشان جلو مى رود؛ سرمربى نفت در امر جذب 
بازیکن نیز اقداماتش را انجام مى دهد و تیمش را 

آماده لیگ برتر هفدهم مى کند. 
در چنین شــرایطى یک خریدار جدید براى نفت 
تهران پیدا شده است؛ شرکت نفتى پارس طالییه 
پیشنهاد خود براى خرید امتیاز باشگاه نفت تهران 
را به وزارتخانه ارائه کرده است و باید منتظر ماند و 
دید این اتفاقات در نهایت به چه نتیجه اى منجر 

خواهد شد.

صعود مقتدرانه 
گیتى پسند به 
مرحله بعد

خریدار جدید!

ژنرال-ذوب آهن  

چمن نقش جهان را 
کوتاه کنید!

ذوب آهن، جور 
تراکتورسازى 
را کشید 

نصــف جهــان  بازیکن با 
تجربه ذوب آهن اعتقاد 
دارد که امســال سال 
خاصى براى آنهاست 
و با امیــر قلعه نویى مى 
توانند به قهرمانى امیدوار 

باشند.
قاسم حدادى فر  در گفتگویى 
ابتدا در مورد دربى دوستانه 
اصفهان اظهار داشــت: فکر 
مى کنم در بازى تدارکاتى قبل 
از شــروع فصل هر دو تیم محک 

خوبى خوردند و بازى خیلى خوبى بود.خداراشکر  
توانســتیم بازى خوبى انجام دهیم و با به ثمر 
رســاندن دو گل پیروز از زمین خارج شویم. 
هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن در مورد اردوى 
تدارکاتى ترکیه، بیان کرد: اردوى خیلى خوبى 
بود و دو بازى خوب و ســنگین انجام دادیم و 
در شــرایط بازى قرار گرفتیم و کم کم براى 
مسابقات لیگ آماده مى شویم. فشار بدنسازى 
خیلى سختى را پشت سر گذاشتیم اما کم کم از 
این شرایط خارج مى شویم و به شرایط بازى 
مى رسیم و روز به روز بهتر مى شویم. امیدوارم 
براى بازى اول، تیم سرحال باشد و لیگ امسال 

را خیلى خوب و با قدرت شروع کنیم. حدادى فر 
در مورد دیدار اول ذوب آهن مقابل سیاه جامگان، 
هم گفت: شناخت کافى روى این تیم ندارم اما 
مطمئنم سیاه جامگان هم تقویت شده و کادر 
فنى این تیم هم تغییر کرده است. بازى هاى اول 
همیشه سخت است چون تیم ها شناختى نسبت 
به یکدیگر ندارند اما امیدواریم خوب شــروع 
کنیم و این فصل را  خوب به پایان برســانیم. 
من احســاس نى کنم که امسال سال خاصى 
براى ذوب آهن اســت و با امیر قلعه نویى مى 
توانیم  دست به یک کار بزرگ مثل کسب عنوان 

قهرمانى بزنیم.

یک کار بزرگ مثل قهرمانى ذوب آهن

حتما در جریان هستید که على دایى برنده جدال طوالنى اش با پرسپولیس درباره حق و 
5حقوقش شد و باشگاه پرسپولیس باید 3/5 میلیارد به سرمربى سابقش پرداخت کند. این 

وسط گفته شده که اگر پرسپولیس مالیات على دایى که یک میلیارد 
5ومان هست را پرداخت کند سرمربى سایپا از قید 2/5میلیارد دیگر 

نکته جالبى درباره این ماجرا خواهد گذشــت. میزان به 
پرداخت نکردن مالیات شــاره کرده:
باشــگاه پرسپولیس دایى توسط 
عــث  ا

ســته شدن 
حساب هاى بانکى 

و توقیف ماشــین سرمربى 
فعلى سایپا شده بود. این در شرایطى

3ست که براى این مسئله 13 نامه به باشگاه 
رسپولیس ارسال شــده بود اما هیچ وقت 
نننننننننننننننبین جوابى به این نامه ها داده نشد.در این 

مسئوالن پرســپولیس مدعى هستند 
که تنهــا یک نامه از ایــن پرونده 

دست طاهرى رسیده است ه
که او هــم روى ایــن نامه 
دســتور داده و مشــکلى 
هم وجود نداشــته است! 
مدیران باشگاه پرسپولیس 

مدعى هستند که باقى نامه ها 
ه طاهرى نرســیده اســت. البته یکسال 
یش على دایــى در مالقات با محمدعلى 
3رکاشوند تصویر و کپى تمام 13 نامه را به

و تحویل داده است.
حاال مدیــران باشــگاه پرســپولیس 
مى خواهند با دایى تعامل داشته باشند 
ا شاید بتوانند در این وضعیت نابسامان 
اشگاه این مبلغ میلیاردى را کم کنند و 

بب ر پرو ین پرونده را ببندند.ین

مورد شرایط ورزشگاه نق
زمین خوب بود ولى فکر
د بود. بازیکنان در هنگام
اگر چمن کمى کوتاه تر بو
توصیه مى کنم این چمن

تیم گیتى پسند در جام باش
م ضمن صعود مقتدارنه به
براى سایر رقباى آسیایى بک
دیــروز در دومین دیدار خ
آسیا به مصاف اوزاکا ژاپن
تعیین صدرنشــینى اینگ
داشــت. در نهایت نمایند
تیم ژاپنى را شکســت داد
صعود کرد. حریف گیتى پس

صعود م
گیتى پس
مرحله

و در حد 
ساب آنها 
شده  جه
سال باید 
 گذشته 
رارداد+ 
محاسبه 
ن اولین

 حساب 
 شــود.

در توان 
سپولیس 
اخیر  ى
ناشــى 

سپولیس 
«مانوئل 
هفت  ود
پانســر 
ن حوایج 
ن مسئله 

ا ا ًال

وو ى و ر ن ه ز رل ژ
شرایط کارى و زندگى اش در این شهر راضى بوده است. از ش
در اصفهانتجربه کرد که در مدت آرامشى را او آ

حضورش در استقالل تهران 
و تراکتورسازى تبریز، 

ل ر ژ
و ذوب آهــن
دو باشــگاه
ورزش کشور
و وجود مدیر

ر ین و ر و ر وز و ى ر
مشکالتى را ایجاد کرده است. 

از این رو امور فنى تیم نفت تهران زیر نظر حمید 
درخشان جلو مى رود؛ سرمربى نفت در امر جذب 
تیمش را  بازیکن نیز اقداماتش را انجام مى دهد و

آماده لیگ برتر هفدهممى کند. 
در چنین شــرایطى یک خریدار جدید براى نفت 
تهران پیدا شده است؛ شرکتنفتى پارس طالییه 
پیشنهاد خود براى خرید امتیاز باشگاه نفت تهران 
را به وزارتخانه ارائه کرده است و باید منتظر ماند و 
دید این اتفاقات در نهایت به چه نتیجه اى منجر 

وخواهد شد.

نصــف جهــان بازیکن با 
تجربه ذوب آهن اعتقاد 
دارد که امســال سال 
خاصى براى آنهاست 
و با امیــر قلعه نویى مى 
توانند به قهرمانى امیدوار 

باشند.
قاسم حدادى فر  در گفتگویى 
ابتدا در مورد دربى دوستانه 
اصفهان اظهار داشــت: فکر 
مى کنم در بازى تدارکاتى قبل 
از شــروع فصل هر دو تیم محک 

پرســپولیسنزدیک به چهار ماه از دریافتى مالى دور بوده اند ودر حال حاضر، بازیکنان
که قصد داشت مبلغى تقریبًا مناسب

30درصد قرارداد امسال
بریزد، با این واکنش
که پیش پرداخ
با مانده
(20د

آپشن
و به
پردا
آنها
این مس
فعلى باشگ
نیســت و گ
نیز از همین مو

مى شود. 
باتوجه به اینکه باشگ
ب براى حل پرونــده
ژوزه» بــه مبلغى در
میلیارد تومــان نیاز د
باشــگاه فعًال قادر بــ
باشگاه نیست و باتوجه

ممکن اســت نارضایتى ها فعال
داشــته باشــد. براى حل این
اما تنها یک راه پیش پاى پرس
ا اســت؛ همکارى بازیکنان و
تالش باشگاه براى درآمدزایى
شاید کمک وزارت ورزش به
متولى باشــگاه هاى پرسپو

استقالل.

 مناسب
ل به حسا
ش مواج
خت امس
ســال
رصد قر
ن ها) م
 عنــوان
ختى در

ش  ریخته
د سئله اما
گاه پرس
گفتگوها
وضوع ن

شگاه پرس
 بدهى«
ر حــدو
ارد، اسپ
ـه تأمین
ه به این
ال ف ا
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چهل تکه

رسیدگى به پرونده آدم ربایى و سرقت خودرو از چهاردهم مهر پارسال 
و زمانى آغاز شد که مرد جوانى به کالنترى شرق تهران رفت و به پلیس 
گفت: «چند روز پیش فردى با زور و تهدید خودرویم را دزدید. بعد هم 
مرا به یک باغ متروکه منتقل کرد و مورد ضرب و شتم  قرار داد. تا اینکه 
موفق به فرارشدم.»با طرح این شــکایت بالفاصله تبهکار 35 ساله 
دستگیر و زندانى شد.در آغازجلســه  محاکمه، نماینده دادستان متن 
کیفرخواست را خواند. آنگاه شاکى به تشریح جزئیات روزواقعه پرداخت.

سپس متهم سابقه دار- معروف به «گوالخ»- در برابر قضات دادگاه 
ایستاد و گفت: «این اتهام را قبول ندارم وباید آزاد شوم. من چهار دختر 
دارم واالن خانواده ام منتظرم هستند، من، بیگناه بازداشت شده ام و هرگز 

کسى را ندزدیده ام و ماشینى هم سرقت نکرده ام.»
پس از پایان دفاعیات متهم، قضات براى صدور حکم وارد شور شدند.

ستاره ســابق فوتبال آمریکایى و بازیگر سینما که 23 سال قبل در 
پرونده جنجالى قتل همسر اولش تبرئه شده است اما به جرم سرقت 

مسلحانه در زندان به سر مى برد با حکم دادگاه بخشیده شد.
«اوجى سیمپسون» 70 ساله متهم است سال 2007 با همدستى پنج 
نفر دیگر براى پس گرفتن نمادهاى یادبودى که معتقد بود به او تعلق 
دارد با اسلحه به اتاق هاى چند کلکسیونر دریکى ازهتل هاى شهر 
لس آنجلس حمله کرد .این ستاره فوتبال آمریکایى که پیش از این 
اتهام، سال 1994 درجریان پرونده اى جنجالى، به اتهام قتل همسر 
سابقش و دوست این زن به نام «ران گلدمن» به عنوان مظنون به 
قتل دستگیر و محاکمه شده بود، سرانجام با کمک وکالیش توانست 
بیگناهى خود را ثابت کند،اما پس ازتشکیل پرونده سرقت مسلحانه 
از هتل و براى اثبات بیگناهى اش 9 سال در زندان نوادا حبس کشید.

 فرمانده انتظامى استان البرز از کشف ظروف عتیقه متعلق به هزاره اول 
قبل از میالد در شهرستان ساوجبالغ به ارزش ده میلیارد ریال خبر داد.
سردار کامرانى صالح گفت: در پى دریافت گزارش هاى مردمى مبنى 
بر فعالیت فردى در امر خرید و فروش اشیاى عتیقه قدیمى و قاچاق در 
شهرستان ساوجبالغ، پیگیرى موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
امنیت عمومى این شهرستان قرار گرفت. وى افزود: مأموران با انجام 
اقدامات اطالعاتى مخفیگاه متهم را در منطقه هیو شناسایى و نامبرده 

را طى یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
سردار کامرانى صالح اظهارداشت: در بازرسى از منزل متهم یک عدد 
ریتون سفالى و یک عدد کاسه سفالى مربوط به هزاره اول قبل از میالد 
و یک عدد چراغ پى سوز سفالى مربوط به اوایل دوران اسالمى کشف 

شد و یک نفر قاچاقچى  اشیاى عتیقه دستگیر شد.

اعتراف عجیب «گوالخ» 
در دادگاه 

تبرئه شدن بازیگر سینما 
از قتل جنجالى

کشف اشیاى عتیقه 
متعلق به هزاره اول قبل از میالد 030201

ظهر پنج شنبه هفته گذشــته به قاضى سیدسجاد 
منافى آذر، بازپرس ویژه قتل تهران خبر رسید جوانى 
24ساله از ساختمانى در خیابان خلیج فارس خود را به 
پایین پرت کرده است. این پسر جوان از طبقه سوم 
سقوط کرده و جانش را از دست داده بود. در تحقیق 
از همسایه ها مشخص شد که پسرجوان لحظاتى 
قبل از حادثه با چاقو در راهروى ساختمان به سمت 
یک زن و دو پسربچه اش حمله کرده و پسر11ساله 

را زخمى کرده است.
پس از آن نیز از پنجره خانه اش، خــود را به پایین 
پرتاب کرده اســت. در چنین شــرایطى جســد 
پسرجوان به پزشــکى قانونى منتقل شد. از سوى 
دیگر مشخص شــد که پسربچه 11ســاله به نام 
«سعید» به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان 
قرار گرفته است. اما شدت جراحت او به حدى بود که 
یکى از کلیه هایش را از دست داد.مادر این پسربچه 
که شــاهد حادثه بود گفت: «هنوز از یادآورى آن 
لحظات حادثه وحشــت دارم. آن روز به همراه دو 
پسر11و پنج ساله ام آماده شــدیم تا به خانه یکى 
از همسایه هایمان که چند ســاختمان آن طرف تر 
زندگى مى کنند برویم. حوالى ساعت 14و 30دقیقه

پنج شــنبه بود که زنگ آیفون خانه دوستم را زدم 
و او در را باز کرد. من و پســرانم وارد ســاختمان
شــدیم و از پله ها باال رفتیم. وقتى به پاگرد طبقه 
سوم رسیدیم ناگهان جوانى چاقو به دست دِر یکى 
از واحدهاى طبقه ســوم را باز کرد و به ســمت ما 
حمله ور شــد. با دیدن او وحشــت کردیم. همان 
لحظه با فریاد به پسرم گفتم:"سعید فرار کن". سعید 
پســربزرگم جلوتر از ما بود و من و کودك دیگرم 
پایین پله ها  بودیم. به محض اینکه فریاد زدم سعید 

برگشت و با وحشت قصد فرار داشت اما پایش لیز 
خورد و همانجــا افتاد. ناگهان پســر جوان با چاقو 
به سمت سعید رفت و ســه ضربه به او زد. من جیغ 
مى کشیدم و از اهالى ساختمان کمک مى خواستم. 
همان لحظه پدر و مادر پســرجوان از خانه بیرون 
آمدند و پسرشان را گرفته و با خود به داخل آپارتمان 
بردند. شاید اگر نمى رسیدند پسرشــان همه ما را 

مى کشت.»
زن جوان ادامه داد: «پــس از آن خودم را به طبقه 
دوم رســاندم. وارد یکى از آپارتمان ها شــدم و از 
ساکنان آن کمک خواســتم. خیلى ترسیده بودم، 
ســعید که دچار خونریزى شــده بود از حال رفت. 
دیگر منتظــر اورژانس نماندیــم و با کمک همان 
شــخصى که به خانه اش پناه برده بودیم به سمت 
بیمارســتان فیاض بخش حرکــت کردیم. وقتى 
مقابل ساختمان بیمارســتان رسیدیم، جسد همان 
پســرى که با چاقو به ســمت ما حمله کرده بود را 
دیدیم که گویا پس از حادثه خــودش را به پایین 
پرتاب کرده بود. شنیدم وقتى پدرش قصد داشته به 
پلیــس زنگ بزنــد او دســت به خودکشــى زده 
بــود.» وى گفت: «از اهالى ســاختمان شــنیدم 
که آنها تازه به آن ساختمان رفته بودند و همسایه ها 
ســر و صداى درگیرى آنها را چندین بار شــنیده 

بودند.»
زن جوان درخصوص وضعیت پسرش گفت: «سعید 
تحت عمل قرار گرفت و متأسفانه شدت ضربه به 
حدى بوده که یکى از کلیه هایش را از دست داده و 
معده اش هم زخمى شده است. او فعًال در بخش آى 
سى یو بسترى است تا اگر وضعیتش بهتر شود به 

بخش منتقلش کنند.»

 ســاعت 10و 30 دقیقــه صبــح روز پنج شــنبه 
29 تیرماه امســال مردى سراســیمه خودش را به 
مأمــوران پلیــس کالنتــرى مشــیریه در جنوب 
تهران رســاند و از ســارق خودرو به اتهام سرقت 
خودرو و ربودن دختر هشــت ماهه  اش شــکایت 

کرد. 
شاکى در توضیح ماجرا گفت: «لحظاتى قبل همراه 
دختر هشت ماهه ام به نام "بنیتا" با خودروى پرایدم 
از پارکینگ خانه ام خارج شدیم. خودروام را کنار در 
پارك کردم و براى بســتن در پارکینگ پیاده شدم. 
خودروام روشــن بود و دختر هشــت ماهــه ام در 
صندلى جلو نشسته بود که ناگهان مرد جوانى پشت

 فرمان نشســت و حرکت کرد. به ســرعت خودم 
را به خودرو رســاندم و براى اینکــه مانع حرکت او 
شــوم خودم را روى کاپوت پراید انداختم اما سارق
 ویراژ داد و من از روى کاپوت به زمین افتادم و سارق 

هم با دختر هشت ماهه ام از محل گریخت.»
با طرح این شــکایت، پرونده به دستور قاضى آرش 

سیفى، بازپرس شــعبه چهارم دادسراى امور جنایى 
تهران براى شناسایى سارق خودرو آدم ربا در اختیار 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیــس آگاهى قرار گرفت. 
مأموران در نخســتین گام دوربین هاى مداربســته 

محل حادثه را بازبینى کردند.
دوربین چهــره متهم را ضبــط کرده بــود. بدین 
ترتیب عکــس متهــم در اختیار مأموران گشــت 
پلیس قرار گرفت. مأمــوران عصر روز جمعه هنگام 
گشــتزنى مرد جوانى را به عنــوان مظنون حادثه 
بازداشــت کردند. متهم در بازجویى هــا جرم خود 

را انکار کرد.
 وى مدعى شــد که با موتور ســیکلت مسافرکشى 
مى کند و اصًال در جریان ســرقت خودروى پراید و 

نوزاد ربایى نیست.
پدر بنیتا گفت: من از ســارق درخواست دارم دخترم 
را نزدیک شــیرخوارگاهى یا در نقطــه اى از مرکز 
شــهر رها کند و من قول مى دهم از شکایت خودم 

صرف نظر کنم.

بازجویى هاى فنى از جانى بندرعباس که تاکنون به قتل 
دو زن اعتراف کرده اســت همچنان ادامه دارد و بازپرس 
جنایى دستور ویژه اى براى کشف بقایاى اجساد قربانیان 

صادر کرده است.
این در حالى اســت که متهم که در رشته حقوق تحصیل 
کرده با داستان سرایى به دنبال گمراه کردن کارآگاهان و 
پنهان کردن زوایاى مختلف جنایت هایش است.این مرد 
«محمدرضا» نام دارد و سرآشــپز یکى از رستوران هاى 
بندرعباس است. او که در رشــته حقوق تحصیل کرده و 
چندى قبل هم در مقطع کارشناسى ارشد رتبه یازدهم را 
به دست آورده بود چند روز قبل به اتهام دست داشتن در 

قتل زنى جوان بازداشت شد.

او در اعترافاتــش گفت کــه زن جوان را کــه مدیر یک 
رستوران بود به دلیل اختالفات مالى به قتل رسانده است. 
او گفت: «ما قرار بود یک رســتوران راه بیاندازیم و براى 
این کار من ده میلیون تومان به او داده بودم اما او مدام از 
انجام کار طفره مى رفت تا اینکه نقشه قتلش را کشیدم، 
به بهانه اى او را به خانه ام کشاندم و با چاقو چند ضربه به 
وى زدم. سپس جسدش را 9تکه کردم و هر تکه را در یک 

سطل زباله انداختم.»
افسر آگاهى که مسئول بازجویى از این متهم بود در جریان 
تحقیقات پى برد که پنج سال قبل هم در پرونده قتل زن 
دیگرى از این متهم بازجویى کرده است. اما در آن زمان 
چون دالیل محکمى علیه این مرد وجود نداشت او آزاد شد. 

به همین دلیل تحقیقات از سر گرفته شد تا شاید با بازجویى 
از متهم راز قتلى که پنج سال قبل رخ داده بر مال شود.

متهم به دلیل اطالعات حقوقى زیادى کــه دارد مدام از 
اتهاماتش طفره مى رفت و ســعى در انحراف تحقیقات 
داشت اما سرانجام وقتى در تنگناى اطالعاتى قرار گرفت 
به دومین جنایت نیز اعتراف کرد و گفت پنج سال قبل زنى 
را که سوپروایزر یکى از بیمارستان هاى بندرعباس بوده به 
قتل رسانده است. او گفت: «مدتى با زن جوان در ارتباط 
بودم و او مى دانســت من زن و بچه دارم اما مى خواست 
آبرویم را ببرد. به همین دلیل او را با چاقو به قتل رساندم 

و جسدش را مثله کرده و در نقاط مختلف شهر انداختم.»
اعترافات این مرد در حالى اســت که کارآگاهان احتمال 
مى دهند او در قتل هاى دیگرى نیز دست داشته باشد. از 
سویى تاکنون بقایاى اجساد قربانیان کشف نشده و متهم 
با داستان سرایى ســعى مى کند تحقیقات را به انحراف 
بکشــاند. به همین دلیل بازجویى هاى فنى از وى ادامه 
دارد. از سویى دیگر او در حضور کارآگاهان جنایى صحنه 
دو جنایتى را که مرتکب شده است بازسازى کرد و جزئیات 

بیشترى از نحوه به قتل رساندن قربانیانش را شرح داد.
از سوى دیگر افسران آگاهى در شاخه اى دیگر از تحقیقات 
خود پى بردند متهم پس از قتل قربانیانش جواهرات آنها 
را به یک مالخر فروخته اســت. به همین دلیل با دستور 
بازپرس پرونده این مالخر بازداشت شد و تحت بازجویى 
قرار گرفت.در همین حال قاضى محســن مینا، بازپرس 
جنایى بندرعباس دســتورى ویژه براى بررسى تصاویر 
دوربین هاى مداربسته مکان هایى که اجساد قربانیان در 

آنجا رها شده صادر کرد.
وى در این خصوص گفت: «متهم تالش مى کند تا اجساد 
قربانیانش کشــف نشــوند و تحقیقات تکمیل نشود اما 
تحقیقات در این باره ادامه دارد و افسران آگاهى به دنبال 
کشف اجساد و روشن شدن واقعیت هستند.» وى همچنین 
درباره سریالى بودن این جنایت ها گفت: «متهم تاکنون 
به دو قتل اعتراف کرده است اما تحقیقات از وى همچنان 

ادامه دارد.» 

اعتراف سرآشپز
 به قتل 2 زن

 در بندرعباس 
به 

بهانه اى او را به خانه ام 
کشاندم و با چاقو چند ضربه 
به وى زدم. سپس جسدش 

را 9تکه کردم و هر تکه را در 
یک سطل زباله 

انداختم

5 سال پیش مردى در سنندج در یک سناریوى 
هولناك با اسلحه کالش یکى از دوستانش را 
به گلوله بست.بعد از گذشت این سال ها وى 
دچار عذاب وجدان شده تا اینکه تصمیم گرفت 
خود را معرفى کنــد. او با مراجعه به کالنترى 
169 مشیریه به مأموران اعالم کرد که در آن 
زمان در یکى از روستاهاى شهرستان سنندج 
در جنایتى هولناك یکى از دوســتانش را به 

ضرب گلوله به قتل رسانده است.
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع قتل 
عمـد و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراى 
ناحیه 27 تهران، پرونده جهت رســیدگى در 
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.
متهم به اداره دهم ویژه قتل منتقل شد و در 
اعترافات ابتدایى خود ادعا کرد: «حدوداً پنج 
سال پیش، به دلیل خصومت شخصى که با 
یکى از دوســتانم به نام "ادریس" پیدا کرده 
بودم، او را با شلیک اســلحه کالش به قتل 
رساندم و از آن زمان تاکنون فرارى هستم؛ در 
این مدت در شهرهاى مختلف به عنوان کارگر 
روزمزد گذران زندگــى مى کردم؛ چندین بار 
تصمیم گرفتم تا به زندگى خود پایان دهم اما 
قادر به این کار نشدم تا اینکه تصمیم گرفتم 

خودم را به پلیس معرفى کنم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه 
با جرائم جنایى پلیــس آگاهى تهران بزرگ، 
با اعالم ایــن خبر گفت: «در بررســى اولیه 
اظهارات متهــم، موضــوع از پلیس آگاهى 
شهرستان سنندج استعالم و اظهارات متهم 
پرونده تأیید شــد و متهم نیــز جهت صدور 
قرار قانونى به دادســراى ناحیــه 27 تهران 

منتقل شد.»

3 کالهبردار حرفه اى که ادعا مى کردند از اتباع خارجى هستند و به مشتریان بانک ها 
در سبزوار بدل اندازى مى کردند دستگیر شدند.

این سه متهم که 35، 47 و62 ساله هستند با کمین در اطراف بانک هاى شهر سبزوار 
ادعا مى کردند ساعت طال براى فروش دارند و به قیمت مناسب به فروش مى رسانند. 
 رئیس پلیس شهرســتان ســبزوار در این باره گفت: پلیس با کنترل و مراقبت هاى 
نامحسوس جوان 35 ســاله را دســتگیر کرد و در مرحله نهایى دو همدست او که با 
خودروى سوارى به سمت مشــهد در حال فرار بودند را با همکارى مأموران پاسگاه 

زعفرانیه سبزوار دستگیر کردند. 
سرهنگ سید محمد هاشمى، اظهار داشت: تا کنون 14 نفر که ساعت هاى قالبى طال 
را خریده اند براى پیگیرى شکایت خود به پلیس سبزوار مراجعه کرده اند و تحقیقات 

به دستور مقام قضائى ادامه دارد.
وى افــزود: از ایــن متهمــان دو عــدد ســاعت مچــى طــالى بدلى کشــف

 شده است.

راز قتل ادریس در 
سنندج چه بود؟ 

قربانیان 
خرید ساعت هاى طال !

خودکشى پسر جوان 
پس از حمله خونین به پسربچه 11 ساله 

درخواست پدر بنیتا 8 ماهه از دزد 
نیت مرد هفت تیرکش با حضور به موقع مأموران پلیس مترو در 

ایستگاه ارم سبز ناکام ماند.
رئیس پلیس متروى تهران بزرگ گفت:  جهت تشدید مراقبت 
از ایستگاه هاى مترو،  عوامل  انتظامى مستقر 
در ایستگاه متروى ارم سبز هنگام گشتزنى 
روى سکو متوجه دو مسافر شدند که بسیار 
مضطرب به نظر مى رسیدند. یکى از آنان 
به محض مشــاهده مأموران متوارى شد 
و دیگرى با داد و فریــاد از عوامل انتظامى 

درخواست کمک کرد. 
ســرهنگ على راقى، با اشــاره به اینکه 
با ســرعت عمل پلیس، متهم دستگیر و 
در بازدید بدنــى از وى یک قبضه چاقوى 
سالخى، یک قبضه کلت کمرى قالبى طرح 
زیگزائور و دو عدد پایپ آلوده به مواد مخدر 
کشف شد، عنوان کرد: بنا بر اظهارات شاکى، 
متهم با تهدید اسلحه قصد تصاحب گوشى 
تلفن همراه و وجه نقد وى را داشته است که 

توسط پلیس دستگیر شد. 
وى تأکید کرد که با توجه به حضور شــاکى و اعتراف صریح 
متهم و اقالم مکشوفه، متهم جهت سیر مراحل قضائى تحویل 

کالنترى 133 شهر زیبا شد. 

ماجراى پرسه زنى 
مرد هفت تیرکش در مترو
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ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960020 شماره دادنامه:441-96099767944 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل 
اختالف خواهان: مهدى جبار زارع به نشانى اصفهان خ امام خمینى بلوار عطاءالملک فاز 3 پ 110 
وکیل: نسیم ایزدى به نشانى اصفهان خ مشــتاق اول خ ابوالحسن اصفهانى ابتداى شهداى خواجو 
مابین کوچه 14 و 12 طبقه فوقانى سوپرمارکت قائم  خوانده: شهاب على نژاد مجهول المکان شورا 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم ر سیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى مهدى جبارزارع به 
وکالت نسیم ایزدى به طرفیت شهاب على نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال  وجه چک 
به شماره 681139/17 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى باتوجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و سیصد و 
هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف (94/4/29) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
م الف: 12278 شعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/ 4/821

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960150 شماره دادنامه: 96099767970200374 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 42 
شوراى حل اختالف خواهان: علیرضا آقابابایى نشــانى: رزمندگان- کوى معلم- پالك 55 خوانده: 
محسن رفیعیان- آینا رفیعیان نعمت اله صفریان نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 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 شــوراى حل اختالف: درخصوص دعواى علیرضا آقابابایى به 
طرفیت 1- محســن رفیعیان 2- آینا رفیعیان به قیمومت محســن رفیعیان و نعمت اله صفریان به 
نشانى مجهول المکان به خواســته مطالبه 45/000/000 ریال (چهار میلیون و پانصد هزار تومان) 
وجه چک شماره 624407 و 491632 (93/1/30) به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتن دات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده، لذا 
دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى، حکم بر محکومیت خواندگان نسبت به اموال ماترك 
صفریان به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال معادل (چهار میلیون و پانصد هزار تومان) بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/235/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (صدور هر یک از چکها) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
طبق شاخص بانک مرکزى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ، قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى، ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. ضمنًا رأى صادره محکومیت خواندگان 
به قدرالســهم از ماترك مرحوم گلنوش صفریان مى باشد. م الف: 12290 شعبه 42 حقوقى مجتمع 

شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/ 4/822
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960128 شــماره دادنامه: 9609976797200370 مرجع رســیدگى کننده: شعبه 
42 شــوراى حل اختالف خواهان: علیرضا آقابابایى نشــانى: صفهان- میدان شــهدا- ابتداى خ 
کاوه- پوشاك 20- 09133298600 خواندگان: 1- سمیرا منصورى 2- نرگس نصرى نشانى: هر 
دو مجهول المکان خواسته: مطالبه ســه فقره چک 955644- 95/1/30 و 955645- 95/2/30 و 
955647 شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعواى علیرضا 
آقابابایى به طرفیت 1- سمیرا منصورى 2- نرگس نصرى به خواسته مطالبه 105/000/000 ریال 
(ده میلیون و پانصد هزار تومان) وجه چک شماره فوق الذکر به عهده بانک توسعه تعاون بروجن به 
انضمام مطلق خسارات قانونى، باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده، لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 105/000/000 ریال یکصد و پنج میلیون ریال معــادل (ده میلیون و پانصد هزار تومان) بابت 
اصل خواسته و مبلغ (3/745/000 ریال) ســه میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى تا اجراى حکم و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (فوق 
الذکر) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان طبق شاخص بانک مرکزى صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ، قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
م الف: 12291 شعبه 42 حقوقى مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/ 4/823

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 95-1280 شماره دادنامه: 297 مرجع رسیدگى: شعبه 31 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: جواد الماسى نشانى: اصفهان- خیابان پروین- طبقه فوقانى دارو گیاهى فیض خوانده: احمد 
محمدى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى جواد الماسى 
به طرفیت احمد محمدى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هشــتاد میلیون ریال و جه چک به شماره 
693899 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خســارات قانونى، باتوجه به محتویات پرونده و بقاى 
اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پنج میلیون و سیصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تأدیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (95/1/31) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
م الف: 12296 شعبه 31 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/ 4/824

 ابالغ رأى
کالســه پرونده جلــب 604/95 اصلــى 95-422 شــماره دادنامــه 9509976794302326 و 
9509976794302327 مرجع رسیدگى: شــعبه سیزده شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
امید جهانگیرى و محمدرضا سخاوتى نشــانى: اصفهان، خ توحید، ك کلیساى مریم شرقى، شماره 
330 وکیل: الهام احمدى فراز طاهره صادقى نشانى: اصفهان، خ ســعادت آباد، نرسیده به چهارراه 
شیخ صدوق، ســاختمان رادان، طبقه اول، واحد یک خوانده اصلى: حمید مجید نراقى خوانده جلب: 
محمدجواد جاللى نشــانى:  خ رکن الدوله، کوچه شــیرین، بن فرهاد، آخرین بن بست، سمت چپ، 
طبقه دوم و محمدجواد جاللى به نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى الزام به انتقال سند خودرو 
به شماره ایران449/23س63 مقدم به 80/000/000 ریال و همچنین مطالبه خسارت طبق توافق 
نامه مورخ 93/9/13 على الحســاب مقدم به 2/000/000 تومان به انضمام کلیه خسارات ناشى از 
دادرسى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و تقاضاى 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 شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى امید جهانگیرى و محمدرضا سخاوتى با وکالت الهام احمدى فراز و طاهره 
صادقى به طرفیت حمید مجید نراقى به نشــانى به خواســته تقاضاى الزام به انتقال سند خودرو به 
شــماره 23-449س63 مقدم به 80/000/000 ریال و همچنین مطالبه خسارت طبق توافق نامه 
مورخ 93/9/13 على الحساب مقدم به 2/000/000 تومان به انضمام کلیه خسارات ناشى از دادرسى 
و همچنین خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و تقاضاى صدور قرار تأمین خواسته و همچنین 
دعوى جلب ثالث امید جهانگیرى و محمدرضا سخاوتى با وکالت الهام احمدى فراز و طاهره صادقى 
به طرفیت محمدجواد جاللى به خواســته ى تقاضاى جلب ثالث در پرونده کالسه 422/95 مقدم به 
هشت میلیون تومان مبنى بر الزام انتقال سند خودرو، با بررسى محتویات پرونده و با عنایت به اینکه 
وکیل خواهان طى الیحه اى به شماره ثبت 1279 مورخ 95/8/22 قسمتى از خواسته مبنى بر مطالبه 
خسارت طبق توافق نامه مورخ 93/9/13 را مسترد نمود لذا شورا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین 
دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر مى نماید و درخصوص خواسته ى خواهان مبنى بر الزام 
به انتقال سند خودرو به شماره ایران 449/23س63 و مطلق خسارات دادرسى، با بررسى محتویات 
پرونده و مدارك ابرازى از جمله کپى مصدق قولنامه به شماره 5203 فى مابین خوانده اصلى و خواهان 
ردیف دوم و همچنین کپى مصدق قرارداد مورخ 93/7/11 فى مابین خواهان ها که رابطه ى حقوقى 
بیع را فى مابین اصحاب دعوا احراز مى نماید و با عنایت به الیحه ى تقدیمى توســط مجلوب ثالث 
محمدجواد جاللى به شماره ثبت 944 مورخ 95/6/25 که طى آن فروش خودروى متنازع فیه را به 
خوانده اصلى مجید نراقى تأیید و اقرار به آن نموده است و با توجه به پاسخ استعالم از پلیس راهنمایى 
و رانندگى به شماره 1413/6/63449 مورخ 95/3/11 که مالکیت خودروى موضوع پرونده را به نام 
محمدجواد جاللى (مجلوب ثالث) احراز و اثبات مى نماید. لذا شــورا با جمیع وارد حدودالذکر دعوى 
خواهان را در پرونده جلب ثالث وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 219 و 220 و 223 و 369 قانون 
مدنى و 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م محمدجواد جاللى را به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و 
انتقال رسمى خودروى وانت پیکان 1600OHV مدل 1393 به رنگ سفید شیرى به شماره موتور 
118p0044019 و شماره شاســى                                                                                               به شماره انتظامى 
23-449س63 به نام خواهان ردیف اول امید جهانگیــرى و همچنین پرداخت مبلغ 2/580/000 
ریال بابت هزینه کارشناسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان ردیف اول 
محکوم مى نماید و درخصوص دعوى خواهان ردیف دوم با عنایت به اینکه وى ذینفع نمى باشد به 
استناد بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر مى گردد و درخصوص 
دعوى خواهان ها نسبت به خوانده اصلى حمید مجید نراقى با عنایت به اینکه دعوى متوجه وى نمى 
باشد به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى 
نماید. حکم صادره و همچنین قرارهاى صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد./ م الف: 12312 شعبه 13 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان/ 4/825

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 951043 شماره دادنامه: 2043-950 مرجع رسیدگى: شعبه 9 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: على یارى- رهنان- خ مطهرى- جنــب ك 32 خوانده: محمد علیجانى مجهول 
المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى على 
یارى به طرفیت محمد علیجانى به خواســته مطالبه مبلغ 195/000/000 ریال وجه چک به شماره 
024/907186 به عهده بانک انصار به انضمام مطلق خسارات قانونى باتوجه به محتویات دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال  ذمه 
خواند ه و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/735/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (95/8/3) تا تاریخ اجراى حکم در حــق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12313 شعبه 

9 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/ 4/826
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 95-1409 شماره دادنامه: 338 مرجع رسیدگى: شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: موسى رئیسى نشانى: اصفهان میدان میوه و تره بار مرکزى تاالر 6 غرفه 8 و تاالر 12 غرفه 
7 خوانده: زهره پورشب نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 4 فقره چک با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى موسى رئیسى به طرفیت زهره پورشب 
به خواسته مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال وجه چک به شماره ى 952259 (95/1/28)، 942258 
(94/11/27)، 942261 (95/3/10)، 942260 (95/2/15) به عهــده بانک ملى به انضمام مطلق 
خسارات ق انونى، باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد 
و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 4/400/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
و هزینه نشر آگهى تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (فوق) تا تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12317 شعبه 51 حقوقى مجتمع شماره 

سه شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/ 4/827
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 95-1410 شــماره دادنامه: 339 مرجع رسیدگى: شــعبه 51 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: موسى رئیسى نشــانى: اص میدان میوه و تره بار مرکزى تاالر 6 غرفه 7 خوانده: 
حسین آقابابایى نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
ى مشورتى اعضا شــورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى موســى رئیسى به طرفیت حســین آقابابایى 
به خواســته مطالبه مبلغ 71/095/000 ریال وجه چک به شــماره 9507/811794 (95/9/12)، 
9507 -12/811793 (95/9/17)، 9507 -12/811797 (95/9/13) بــه عهــده بانــک ملى به 
انضمام مطلق خسارات قانونى، باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیون و نود و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و 1/927/380 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهى تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک (95/9/12، 95/9/17، 95/9/13) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى 
باشد. و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12318 شعبه 51 حقوقى مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/ 4/828
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 745/95 شــماره دادنامه: 342 مرجع رسیدگى: شعبه بیســت و پنجم شوراى حل 
اختالف خواهان: 1- مجتبى زراعتى 2- جالل علیخانى موسیانى نشانى: اصفهان- میدان آزادى- خ 
هزارجریب خ کارگر- کوى برق پ 97 خوانده: 1- عبدالرزاق رحمانى پور نشــانى: مجهول المکان 
2- ایمان پوالدى نشانى: اصفهان- خیابان جى شرقى بن بست 148 (قائم) گاراژ CNG خواسته: 
مطالبه مبلغ 88/350/000 ریال بابت 13 فقره فاکتور مرجوعى به انضمام مطلق خسارات گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى 
قاضى شــورا: درخصوص دعوى خواهانها 1- مجتبى زراعتى فرزند عبدالرسول 2- جالل علیخانى 
موســیانى فرزند محمد بطرفیت خواندگان 1- عبدالرزاق رحمانى پور 2- ایمان پوالدى بخواسته 
مطالبه وجه 13 فقره فاکتور مرجوعى بمبلغ 88/350/000 ریال به اضمام مطلق خسارات قانونى و با 
توجه به محتویات پرونده و مدارك استنادى خواهانها که اظهار داشته اند با توجه به مراودات کارى با 
خواندگان مطابق فاکتورهاى ارائه شده مقدارى لوازم یدکى خودرو (پژو و پراید) به خواندگان مرجوع 
داشته که متعهد گردیده اند وجه آنرا مسترد نمایند ولى امتناع نموده اند. از طرفى خوانده ردیف اول با 
وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده است هیچگونه اعتراضى و یا ایرادى بخواسته 
خواهانها وارد ننموده خوانده ردیف دوم حاضر گردید و در دفاع از خود اظهار داشته هیچگونه شراکتى 
با خوانده ردیف اول نداشته و بعنوان کارمند نزد خوانده ردیف اول مشغول بکار بوده است. ضمن اینکه 
اقرار صریح به مرجوع داشــتن اجناس خواهانها مطابق فاکتورهاى عادى داشته است شورا با توجه 
به استماع اظهارات شــهود خوانده ردیف دوم که حکایت از عدم شراکت خوانده ایمان پوالدى دارد 
و اینکه شراکت ایشان بر شورا محرز نگردیده نســبت دعواى خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول 
وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هشــتاد و هشت میلیون و ســیصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه میلیون و یکصد و هفده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/27 لغایت وصول طبق نرخ شــاخص بانک مرکزى که اجراى آن 
به عهده اجراى احکام شوراها مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید در خصوص خوانده 
ردیف دوم با توجه به فقد هرگونه دلیل و مدرك متقن و محکمه پسند مستنداً به ماده 197 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهانها صادر و اعالم مى نماید راى صادره نسبت به خوانده ردیف 
اول غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه سپس ظرف 20 روز 
دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و نسبت به خوانده ردیف 
حضورى و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى مى باشد همچنین درخصوص قرار تأمین خواسته با 
توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالى توسط خواهان مستنداً به ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى 
قرار رد صادر و اعالم مى نماید./ م الف: 12320 شــعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره 2)/ 4/829
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 950736 شماره دادنامه: 960997695600220 مرجع رسیدگى: شعبه 26 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: نوید شهامت فرزند مسعود نشــانى: اصفهان شیخ مفید- ساختمان 
آسمان- طبقه چهارم- واحد 17 خوانده: محمدرضا جمشــیدى فالورجانى نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید: 
راى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دادخواست نوید شهامت به طرفیت محمدرضا جمشیدى 
فالورجانى  به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره هاى355197- 
94/9/30 عهده بانک ملى به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه، باتوجه به دادخواست تقدیمى 
و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا 
حاضر نشده و درقبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را دارند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به 
استناد مواد 519، 198و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 309، 249 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/230/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/9/30 لغایت زمان 
وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم حقوقى اصفهان خواهد بود. م الف: 12234 شعبه 26 حقوقى مجتمع شماره یک شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان/ 4/830
 ابالغ رأى

کالســه پرونده: 771/95 شــماره دادنامه: 1083 مرجع رسیدگى: شعبه 28 شــوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: نوید شــهامت نشانى: شــیخ مفید- ساختمان آســمان- طبقه چهارم- واحد 17 
خوانده: امیرحسین هدایت نشــانى خ رباط، کوى گل محمدى، کوچۀ یاس، پ 18 خواسته: مطالبه 
مبلغ 91/000/000 ریــال بابت دو فقره چک به انضمام مطلق خســارات گردشــکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از 
خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید: راى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص 
دادخواست نوید شهامت خواه به طرفیت امیرحسین هدایت بخواسته مطالبه مبلغ 91/000/000 ریال 
وجه دو فقره چک به شماره هاى1- 2389/434728 مبلغ 14/000/000 ریال 2- 2114/681310 
مبلغ 77/000/000 ریال عهده بانک تجارت به انضمام خســارات دادرسى و تأخیر تأدیه باتوجه به 
دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مســتندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار 
کافى در جلسه شورا حاضر نشده و درقبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشــتغال ذمه ى خوانده به خواهان را حکایت مى کند على 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 

310، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 91/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/265/000 ریال به عنوان خسارت دادرســى به پرداخت خسارات 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک 1-  95/7/25، 2- 95/6/22 لغایت زمان وصول آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12235 شعبه 28 حقوقى مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/ 4/831
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 950737 شــماره دادنامه: 96099795600227 مرجع رسیدگى: شعبه 26 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: نوید شــهامت فرزند مسعود نشانى:  اصفهان- شیخ مفید- ساختمان 
آســمان- طبقه چهارم- واحد 17 خوانده: جالل خسروى قلعه شاهرخى نشــانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید: 
راى قاضى شورا درخصوص دادخواست نوید شهامت به طرفیت جالل خسروى شاهرخى به خواسته 
مطالبه مبلغ 140/000/000 یکصد و چهل میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى1- 838901 
مبلغ 70/000/000 ریال 95/10/25  2- 838902 مبلغ 70/000/000 ریال 95/10/25 عهده بانک 
سپه به انضمام خسارات دادرســى و تأخیر تأدیه، باتوجه به دادخواســت تقدیمى و مالحظه اصول 
مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و درقبال 
دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده/ خواندگان به خواهان را دارند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 
519، 198و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 309، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/610/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/10/25 لغایت زمان وصول آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزى درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
حقوقى اصفهان خواهد بود. م الف: 12236 شعبه 26 حقوقى مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/ 4/832
مزایده مال منقول

اجراى احکام مدنى شــعبه یک مجتمع قضایى. دادگاه عمومى و حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده اى در خصوص پرونده اجراییه کالســه 960279 ج ح ا م له ســید محمد شفیع زاده فرزند 
سید ابراهیم علیه مهدى نریمان فرزند شــیر مراد مبنى بر مطالبه بخشى از مطالبات در روز دوشنبه 
مورخ 1396/5/16 از ســاعت 8/30 صبح الى 9 صبح در محل این اجرا زیرزمین دادگسترى شهید 
نیکبخت جهت فروش یک دســتگاه خودرو پژو 206 به شــماره پالك 567د 33 ایران 31 به شرح 
نظریه کارشناسى (ریاست محترم مرکز کارشناسان رسمى دادگسترى اصفهان) با احترام بازگشت 
نامه شماره 124-20-96 مورخه 1396/1/24 و برابر نامه شــماره 960279 مورخه 1396/1/24 
شــعبه اول اجراى احکام دادگاه عمومى و حقوقى اصفهان مربوط به خواهان آقاى شفیع زاده مبنى 
بر ارزیابى یک دستگاه سوارى پژو 206 اینجانب از وسیله فوق بازدید که نتیجه به شرح ذیل اعالم 
مى گردد. مشخصات وسیله: سوارى پژو 206 به شــماره انتظامى 3567د 33 ایران 31 مدل 1383 
به رنگ نقره اى متالیک، شماره شاسى 83634482و شماره موتور 14772699 نظریه کارشناسى: 
از وســیله فوق در پارکینگ امیر بازدید برابر اعالم متصدى پارکینگ وسیله از مورخ 1394/11/25 
توقیف مى باشد وسیله از قسمت درب موتور، ســپر جلو ، مه شکن هاى مربوطه ، جلو پنجره ، گلگیر 
جلو سمت راست ، تصادفى بوده ، موتور و گیربکس خاموش بود ، گلگیر جلو و عقب و درب جلو سمت 
چپ خوردگى و رنگ داشت ، طلق چراغ خطر عقب سمت راســت شکسته بود ، رادیو پخش ندارد ، 
الستیک ها 25 درصد سالم ، اسناد و مدارك وســیله رویت نگردید با توجه به زمان توقیف احتماال 
وسیله فاقد بیمه نامه مى باشد. قیمت کارشناسى وســیله با توجه به وضعیت ظاهرى و مدل آن در 
بازار روز تقریبا مبلغ 90/000/000 ریال تعیین و ارزیابى مى گردد. لــذا طالبین خرید 5 روز قبل از 
مزایده مى توانند با مراجعه از آن بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 12254 شعبه اول اجراى احکام دادگاه 

عمومى (حقوقى)  اصفهان/ 4/864
اجراییه

شماره: 689/94-95/12/2 به موجب راي شماره 195 تاریخ 96/5/11 حوزه 6 شوراي حل اختالف 
شهرستان گز که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- اســماعیل آذریان فرزند شهرام آذریان، 
2- ماندانا نشاطى فرزند منصور نشاطى هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم اند به: (خوانده ردیف 
دوم) حضور در یکى از دفاتر رسمى و انجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه زانتیا به شماره انتظامى 
633 و 87 /22 بنام محکوم له عبداله محمدى موســوى فرزند محمد به نشانى تهران خ موسوى خ 
معروف خانى خ اکبر عظیمى کوچه شهید اکبر مقرى پالك 19 و خوانده ردیف اول محکوم به تهیه 
مقدمات ان تقال سند و پرداخت هزینه نقل و انتقال و یک صد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایى 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 باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. شعبه 6 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان گز(مجتمع شماره یک)/4/986
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103764802284 شماره پرونده: 9609983764800492 شماره بایگانى 
شعبه: 960514 خواهان  سید اسداله حسینى شهرستانه فرزند ســید عباس دادخواستى به طرفیت 
خواندگان: 1. محمدجعفر زمانى 2. زهرا زمانى هر دو فرزند عباس به خواسته ى الزام به تحویل حقابه 
ى زمین زراعى به مقدار 29 ساعت 100 لیترى در هر گردش 8 شبانه روز آب واقع در روستاى جمبزه 
موضوع یک فقره قولنامه زمین زراعى تقدیم دادگاه عمومى بخش جلگه نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه اول دادگاه عمومى بخش جلگه واقع در استان اصفهان- بخش جلگه- شهر هرند- میدان 
سردار آقابابایى ارجاع و به کالسه 9609983764800492 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن شنبه 
مورخ 4/6/96 ساعت 00: 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردند. دادگاه عمومى بخش جلگه/ 5/100
اجرائیه

شماره 530/95 ش2ح به موجب رأى شماره 1662 تاریخ 95/11/9 حوزه دوم حقوقى سابق شوراى 
حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه ناصر پوررفیع کاسانى فرزند 
رمضانعلى نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان اجراى حکم و هزینه 
دادرســى در حق محکوم له محمود زارع فرزند عبدالرسول به نشــانى فالورجان،  رنان، خ روبروى 
دهیارى و نیم عشــر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایى 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 باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 316 شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان (مجتمع 

شماره یک)/ 5/103
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره: 1396/08/392638 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك 19/1013 
واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام احمدرضا کشاورزیان 
کلیشادى فرزند غالمعلى در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 24 /96/5 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 385 اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 5/104
 تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره: 1396/08/392815 نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک باب مغازه پالك 
19/1014 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام على جان غفارى 
گوشه فرزند عبده خون در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 96/5/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 388 اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 5/106
اجراییه

شماره: 98/95 شعبه 2 ح به موجب رأى شماره 188 تاریخ 95/11/21 حوزه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه خسرو حاجى زاده فرزند على به 
نشانى کلیشاد- خ بهارستان- روبه روى شیشه برى هادیان- ایزوگام فجر (فعًال مجهول المکان) 
محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 20/000/000 بابت اصل خواسته و مبلغ چهل 
و هشت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم و مبلغ نیم عشر در حق صندوق دولت مى باشــد. م شخصات محکوم له: محمود زارع 
فرزند عبدالرسول به نشانى: فالورجان- قرض الحسنه صاحب الزمان (عج) ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید.م الف: 317 شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان (مجتمع 

شماره یک)/ 5/108
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 هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت ى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000506 مورخ 1396/4/31 آقاى امید سلجوقى 
پبدنى به شماره شناسنامه و کدملى 1100155619 صادره از فالورجان فرزند ستار بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 47/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 فرعى از 5717- اصلى واقع در 
بخش 2 ثبت اصفهان که بموجب قولنامه عادى از طرف ستار سلجوقى به امید سلجوقى پبدنى واگذار 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 13326 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/ 5/128
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت على رحیمى به طرفیت ورثه ى مرحوم مهدى 
رحیمى قرار تحریر ترکه مرحوم مهدى رحیمى طى شماره 56/96 در شوراى حل اختالف باغبادران 
صادر و وقت اجراى قرار ساعت 4 مورخه 96/6/4 تعیین گردیده است لذا  از ورثه یا نماینده قانونى 
آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود 
در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در باغبادران به ادرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند. عدم 
حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 496 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف بخش 

باغبادران (مجتمع شماره یک)/ 5/134
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه:9610103760001043 شماره پرونده : 9609983760000083 شماره بایگانى: 
960138 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خواندگان 1-احمد اسالمى2- حسین 
على صدرى 3- عبــاس محمدیان جزى 4- عزیــز اله محمدیان 5-زهــرا محمدیان 6-فاطمه 
محمدیان 7- صغرى محمدیان جزى  8- وارث مرحوم ابراهیم محمدیان 1-مهین پروانه محمدیان 
2- مریم محمدیان 3-هاجر محمدیان 4- فاطمه محمدیان  دادخواســتى به خواســته بطرفیت 
شما به این شعبه تقدیم که به کالســه 960244/ 960138 و براى روز مورخ 04 / 06 /96ساعت 
 10:00 تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
به درخواست خواهان آاقى عباس موسوى مارنانى و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده  ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف: 895  شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/119
 فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/388441 آقاى محمدحسین ســبحانى نجف آبادى فرزند محمدکریم باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
نه-چهاردهم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه و دکان متصله پالك ثبتى 82 و 83 واقع در 
قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 424 دفتر 8 امالك ذیل ثبت 838 بنام 
نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف:5068- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/ 5/190
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/388441 آقاى محمدحسین سبحانى نجف آبادى فرزند محمدکریم باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک 
و دو-هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دکان متصله پالك ثبتى 82 و 83 واقع در قطعه 
یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 433 دفتر 8 امالك ذیل ثبت 838 بنام نامبرده 
ثبت و سند بشماره سریال 896289 سرى الف/16-88 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق  تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف:5069- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 5/192
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/388441 آقاى محمدحسین ســبحانى نجف آبادى فرزند محمدکریم باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
نه-بیست و هشتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و دکان متصله پالك ثبتى 82 و 83 واقع 
در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 436 دفتر 8 امالك ذیل ثبت 838 بنام 
خاوراخالقى نجف آبادى فرزند حاجى محمدکریم ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و سپس به 
موجب سندانتقال قطعى 61452 مورخ 65/04/18 دفترخانه یک نجف آباد به محمدحسین سبحانى 
نجف آبادى فرزند محمدکریم انتقال قطعى نموده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شدم الف:5070- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد/ 5/193 
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/388441 آقاى محمدحسین سبحانى نجف آبادى فرزند محمدکریم باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دکان متصله پالك ثبتى 82 و 83 واقع در قطعه یک نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 415 دفتر 8 امالك ذیل ثبت 838 بنام طاهره هنرمند نجف 
آبادى فرزند عباسعلى ثبت و سند بشماره سریال 335850 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف:5071- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 5/195 
فقدان سند مالکیت

آقاى پرویز توکلى دهقى فرزند محمد بوکالت ازطرف خانم رباب محمدمومنى دهقى فرزند قاسم، 
باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شــماره 16242-96/04/22 به تائید دفترخانه 182 
علویجه رسیده است، مدعى است که سندمالکیت سه سهم مشاع از 27 سهم ششدانگ یکبابخانه  
پالك شماره 1920 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 258 دفتر 59 
امالك ذیل ثبت 11970 بنام بانو اشــرف احمدى دهقى فرزند محمدعلى صادر و تسلیم گردیده و 
بعدا بموجب سندقطعى 7960-89/04/13 دفترخانه 182 علویجه به رباب نامبرده انتقال شده، مى 
باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شــد. م الف:5219- ابوالفضل ریحانى کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/ 5/199 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به روانبخش فرجى خواهان قدرت اله طاهرى دادخواســتى با 
موضوع  مطالبه  به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 
173  ش 9 ح ثبت و براى روز شنبه  مورخ 4 / 6 /96ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 864   شعبه 9 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 4/931 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساخمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور االع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000494 مورخ 1396/4/31 خانم منظره ابراهیمیان 
حوضماهى به شماره شناسنامه 3 کدملى 5419322870 صادره از مبارکه فرزند اسکندر بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 206/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2796- اصلى واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مش اعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 

13490 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /5/224
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اولین گردهمایى خودروهاى آلمانى، حرکات نمایشى، 
معرفى قهرمانان کشور و بررسى تخصصى به روزترین 
خودروهاى آلمان بــه همت هیئت موتورســوارى و 
اتومبیلرانى استان اصفهان با حضور عالقمندان به این 
رشته مهیج، در پیست چندمنظوره نقش جهان اصفهان 

برگزار شد و مورد توجه عالقمندان قرار گرفت.
به گفته دبیر هیئت موتورســوارى و اتومبیلرانى استان 
اصفهان و رئیس پیست چندمنظوره نقش جهان، هدف 
از برگزارى این گردهمایى، ارتقاى سطح کالس بندى ها 
براى مسابقات کشــورى، جذب عالقمندان در قالب 
عضوگیرى، شــکل گیرى خودروهاى تنــدرو براى 
کالس بندى آزاد و... مى باشد. تا بتوان در این کالس ها 
مقام کسب کرد و فرهنگ دور دور زدن در خیابان ها و 
مزاحمت این خودروها در خیابان ها را به داخل پیست 

کشانده و رقابت سالم ایجاد کرد.
حســین تنهایى افزود: در این گردهمایى خودروهاى 
مرسدس بنز، بى ام دبلیو، پورشه، فولکس واگن، آئودى 
و... به اجراى حرکات نمایشى پرداخته و فرهنگسازى 
رعایت مقررات رانندگى در ســطح شهر، آموزش داده 
شــده تا خودروها در خیابان ها حرکات نمایشى انجام 

ندهند.
وى با بیان اینکه در نظر داریــم کالس هاى مختلف 
اتومبیلرانــى را در پیســت چندمنظــوره نقش جهان 
راه اندازى کنیــم از همه عالقمندان بــه اتومبیلرانى 
خواست تا با مراجعه به هیئت موتورسوارى و اتومبیلرانى 
نسبت به ثبت نام اقدام کنند تا این هیئت همچنان که 
در کالس هاى مختلف اتومبیلرانى در ســطح کشور 

مقام هاى اول تا سوم را به دست آورده، در کالس آزاد و 
عمومى در سطح کشور نیز بتواند مقام آور باشد.

تنهایى مى گوید: موتورسواران و اتومبیلرانان این هیئت 
در اتومبیلرانى در اکثر کالس ها مقام هاى اول تا سوم را 
به خود اختصاص داده و در موتور کراس نیز در آسیا به 

مقام اول دست یافته اند.
وى از عضویــت بیــش از پانصد نفــر در اصفهان در 
این هیئت خبــر داد و گفت: ما اخیراً موفق شــدیم از 
وزارت ورزش و جوانــان، مجــوز تشــکیل کالس 
موتورســوارى براى بانوان با توجه بــه محصور بودن 
پیست را در اصفهان بگیریم. بنابراین بانوان عالقمند 
به موتورســوارى هم مى توانند براى ثبــت نام به این 
هیئت مراجعه و از امکانات موتورسوارى استفاده کنند. 
دبیر هیئت موتورسوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان 
از بانوان عالقمند موتورســوارى خواست، با توجه به 
پتانسیل موجود در اصفهان، در این زمینه اقدام کنند تا 
در موتورسوارى بانوان هم بتوانیم در کشور درخشش 

داشته باشیم.
تنهایى ورزش موتورســوارى را یک ورزش خانوادگى 
دانســت و گفت: ما هیچ محدودیت سنى براى رشته 
موتورسوارى نداشــته و از کودك پسر یا دختر هشت 
ساله مى توانند در این رشته آموزش ببینند و به تدریج 
در مسابقات استانى و کشورى شرکت کرده و مقام آور 

باشند.
وى گفت: همزمان بــا برگزارى ایــن گردهمایى در 

اصفهان، ده نفر از هیئت موتورســوارى و اتومبیلرانى 
استان اصفهان به مســابقات اتومبیلرانى «ریس» در 
پیست مجموعه آزادى تهران اعزام شدند که تاکنون 
مهرداد صفرى و محســن مقرون در کالس 405، به 
ترتیب به مقام هاى اول و دوم دست یافتند. در کالس 
BP على شیرزاد از اصفهان همچون سال هاى گذشته 
روى سکوى نخست ایستاد و در کالس 206 (سرعت) 
باز هم مهرداد صفرى از اصفهان اول شد. این در حالى 
است که کمیته موتور کراس اصفهان در بخش تیمى در 

مسابقات کشورى، در جاى دوم ایستاد.
■■■

مسئول کمیته ریس و همگانى هیئت موتورسوارى و 
اتومبیلرانى استان اصفهان هم به نصف جهان گفت: این 
گردهمایى در راستاى جذب عالقمندان به این رشته، 
با توجه بــه در نظر گرفتن اســتاندارد در چهار کالس 
خودروهاى چهار سیلندر و شش سیلندر آتمسفر و چهار 

سیلندر و شش سیلندر توربو برگزار شده است.
وحید حق شــناس مى گوید: کالس هــاى همگانى با 
کالس هاى آزاد تفاوت داشــته و در کالس هاى آزاد 
قوانینى باید رعایت شود که کالس هاى همگانى نیاز 

به آن ندارد.
■■■

یکى از قهرمانان اتومبیلرانى کشور و مسئول آموزش 
هیئت موتورسوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان هم 
گفت: با آموزش اعضــا در کالس هاى همگانى، آنان 

کارت ورود و تمرین در پیست را دریافت مى کنند.
مهدى صحافى پور توضیح داد: هر عضو باید حداقل در 
3 جلسه آموزشى (زبان اتومبیلرانى)، قوانین و مقررات 
مسابقات، قوانین مقدماتى اتومبیلرانى را فراگیرد و رشته 

سرعت را بگذراند.
این قهرمان اتومبیلرانى کشور از متقاضیان خواست تا با 

مراجعه به هیئت، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
■■■

مجید امینیــان معاون ادارى پیســت نقش جهان نیز 
ساماندهى خودروها و اجراى مســابقات اتومبیلرانى 
در داخل پیســت را از اهداف برگزارى این گردهمایى 
برشــمرد و گفت: صاحبان خودروهایى که گواهینامه 
ندارند هم مى توانند در پیســت و یا در مسابقات هیئت 
شــرکت کنند. البته این افراد حتمًا بایــد داراى بیمه 

ورزشى باشند.
■■■

علیرضا و مسعود رفیعى از عالقمندان به ورزش هم در 
گفتگو با نصف جهان شــرکت کردند و مسعود رفیعى 
گفت: برگزارى این گردهمایى ابتکار بسیار جالبى براى 

جذب جوانان به این رشته ورزشى مفرح است.
علیرضا رفیعى که رئیس رستوران قیطران بوده و از این 
گردهمایى حمایت نموده است هم مى گوید: این حرکت 
زیبا اگر مدیریت شده و برنامه ریزى شده باشد، تفریح 
ســالمى براى جذب جوانان خواهد بود. البته در پیست 
نقش جهان براى تماشــاگران باید امکانات بیشترى 

فراهم گردد.
وى با قدردانى از برگزارکنندگان این گردهمایى اظهار 
امیدوارى کرد جوانان بیش از پیش به این رشته مفرح 

ترغیب شوند.
شایان ذکر است در این گردهمایى، ماشین هاى rc نیز 

حرکات نمایشى ارائه دادند.

دبیر هیئت موتورسوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان خبر داد:

امکان موتورسوارى بانوان در پیست مهیا شد
ساسان اکبرزاده

اولین گردهمایى خودروهاى آلمانى در اصفهان
  کارى از گروه برنامه ساز«دورموتور» به مدیریت مجید امینیان

    تهیه کنندگى محمد اسماعیل عطایى با همکارى پیست چند منظوره نقش جهان به مدیریت مهندس حسین تنهایى
  حامى برگزارى مراسم رستوران قیطران به مدیریت برادران رفیعى
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اطالعیه وزارت علوم
 در خصوص شاخص پژوه

وزارت علوم در خصوص پذیرفته شدگان پژوهشگاه 
(منحل شده) شــاخص پژوه اطالعیه اى صادر کرد 
که بدین شرح است: مالك تصمیم گیرى، فهرست 
اسامى افرادى است که پژوهشگاه مزبور رسمًا و در 
زمان مقرر به وزارت علوم منعکس کرده است. افرادى 
که از مجارى قانونى (آزمون سراســرى، اســتعداد 
درخشان، انتقال به داخل و...) در پژوهشگاه پذیرش 
شده باشند، به زودى توسط وزارت علوم جهت ادامه 
تحصیل در مراکز متناظر جایابى خواهند شــد. سایر 
افرادى که نحوه ثبت نام آنها از مسیر متعارف و قانونى 
صورت نگرفته، الزم است در یک آزمون اختصاصى 
که براى همان مقطع ورودى طراحى و برگزار خواهد 
شد، شرکت کنند و در صورت احراز حد نصاب الزم، 
براى ادامه تحصیل به مراکز متناظر معرفى خواهند 

شد.»

قاچاقچیان سوخت 
100میلیون جریمه شدند

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از جریمه 
یک میلیــارد ریالى قاچاقچیان نفت گاز در اســتان 

خبر داد.
غالمرضا صالحى اظهار داشت: این پرونده در شعبه 
ویژه رســیدگى به قاچاق کاال و ارز ایــن اداره کل 

رسیدگى شد.
وى افزود: این پرونده مربوط به قاچاق 33 هزار و 690 
لیتر نفت گاز به ارزش ســه میلیارد و 590 میلیون و 
صد هزار و 360 ریال است که از یک دستگاه کامیون 
تانکردار اســکانیا، توســط مأموران پلیس آگاهى 

اصفهان کشف شده بود.
صالحى اظهار داشت: شعبه مذکور، دو متهم پرونده 
را عالوه بر ضبط محموله کشف شده به نفع دولت، به 
صورت مشارکتى به پرداخت یک میلیارد و 59 میلیون 
و 146 هزار و 220 ریال جریمه نقدى در حق صندوق 

دولت محکوم کرد.

بایداز ظرفیت شهرهاى 
خواهرخوانده استفاده شود

شهردار اصفهان گفت: شهردارى ها به مدیریت دانش 
بنیان روى آورده اند و بــراى موفقیت در انجام امور 
شهرى باید افزون بر اســتفاده از دانشگاه ها و مراکز 

علمى، از ظرفیت شهرهاى خوانده نیز استفاده شود.
مبادلــه نشســت  نــژاد  جمالــى  مهــدى 

 قرارداد طرح هاى پژوهشــى شهردارى اصفهان در 
زمینه محیط زیست و انرژى با دانشگاه هاى اصفهان، 
صنعتى و هنر اصفهــان، تصریح کــرد: مأموریت 
شــهردارى ها دیگر براى انجام امور خدماتى صرف 
نیست و شهردارى ها با همکارى دانشگاه ها و مراکز 

علمى به مدیریت دانش بنیان روى آورده اند.
وى اضافه کــرد: همچنین براى رســیدن به هدف 
مدیریت شهرى دانش بنیان نباید از ظرفیت علمى 
شهرهاى خواهرخوانده غافل شــد بلکه باید از توان 
علمــى شــهرهاى خواهرخوانده حداکثــر بهره را 

ببریم.

غرق شدن مردى 50 ساله در 
استخرآب کشاورزى

مرد 50 ســاله اى در یــک باب اســتخرذخیره آب 
کشــاورزى در ابتداى جاده ونک از توابع شهرستان 

سمیرم غرق شد.
مدیــر حــوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان 
اصفهان گفــت: این حادثــه به اورژانــس  اعالم 
و واحد امــدادى به همــراه دو تکنســین به محل

 اعزام شد.
غفور راستین اظهار داشت: پس از بررسى پیکر این 
مرد توسط تکنسین ها مشــخص شد که وى فوت 

شده است.
وى افزود:غرق شــدن وى در استخر عمیق یکى از
 باغ هاى ســمیرم، دومیــن حادثه از این دســت 
در طــول دو هفتــه گذشــته در این شهرســتان 

است.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان گفت: در حال حاضــر مثلث طالیى 
گردشگرى بین سه استان اصفهان، یزد و فارس ایجاد 
شده است و با ثبت جهانى یزد، این مثلث مى تواند قوى تر 

در گردشگرى جهان حضور یابد.
فریدون اللهیارى با بیان اینکــه اصفهان به عنوان یک 
فرصت و ظرفیت عظیم براى گردشگرى کشور محسوب 
مى شود، افزود: سفر گردشگران خارجى به ایران صرفًا 
به اصفهان یا هر شهر دیگرى خالصه نمى شوند و باید 

برنامه ریزى شود تا همه از این مهم بهره مند شوند.
وى تصریح کــرد: در حــال حاضر ما مثلــث طالیى 

گردشــگرى ایران را به جهانیان معرفى خواهیم کرد و 
تورهاى بین المللى با تور مثلث طالیى ایران آشنا خواهند 
شــد؛ ثبت جهانى شــهر یزد و آثار ثبت شده اصفهان و 
آثار ثبت شده فارس موجب توسعه گردشگرى بیش از 
گذشته خواهند شد و ظرفیت هاى عظیم گردشگرى را 

ایجاد خواهد کرد.
وى اضافه کرد: اســتان اصفهــان همــواره در زمینه

 ثبت  جهانى بناها و اینکه به عنوان شهر جهانى مطرح 
باشد در ایران پیشگام بوده است و در حال حاضر روستاى 
ابیانه، کلیساى وانکو محور تاریخى شهر اصفهان براى 

ثبت جهانى در نشست هاى آینده یونسکو مطرح است.

مدیر عامل شرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان از 
کاهش 40 درصدى بارش ها در شرق حوضه زاینده رود 
خبر داد و گفت: مقدار کنونى حجم سد زاینده رود حدود 

360 میلیون مترمکعب است.
مسعود میرمحمدصادقى تصریح کرد: از ابتداى مهرماه 
گذشته تاکنون با بررسى بیش از هفت ایستگاه در حوضه 
زاینده رود با کاهش بارش ها روبه رو بوده ایم به طورى 
که در ایســتگاه ورزنه کاهش 40 درصدى بارندگى را 
نشان مى دهد و شرایط بارشــى بدى در حوضه حاکم 
است و اطالعات مرکز خشکســالى نیز مؤید این آمار 

است.

وى با اعالم رتبه سیزدهم استان اصفهان در خشکسالى، 
افزود: میزان بارش برف در ایستگاه چلگرد در سال آبى 
جارى 244 میلیمتر و در زمان مشابه سال گذشته، 331 
میلیمتر و در میانگین بلندمدت 46 ساله از زمان احداث 

سد زاینده رود 653 میلیمتر بوده است.
مدیر عامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
میانگیــن بلندمدت حجم مخزن ســد زاینــده رود را 
هزارمیلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: مقدار کنونى 
حجم ســد زاینده رود در حدود 360 میلیون مترمکعب 
اســت که کمتر از 32 درصد حجم اســمى سد زاینده 

رود است.

ذخیره حدود 360 میلیون 
مترمکعبى سد زاینده رود

3 اثر تاریخى اصفهان
 در نوبت ثبت جهانى

سخنگوى منتخبان پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان نســبت به گمانه زنى ها براى انتخاب شهردار 

اصفهان واکنش نشان داد.
علیرضا نصر اصفهانى اظهارداشــت: انتخاب شهردار 
توسط شوراى اسالمى شــهر از گذشته داراى فرآیندى 
مشخص بوده است اما اینکه در این دوره به چه صورت 
قرار اســت این فرآینــد عملیاتى و اجرایى شــود هنوز 

مشخص نیست.
وى افزود: جلسات منتخبان شوراى پنجم شهر اصفهان با 
حضور معاونان شهردار و رؤساى کمیسیون هاى شوراى 
اسالمى شــهر جهت تبادل نظر، ارائه مباحث، گزارش 

اقدامات انجام شده و در دست اقدام برگزار شده است.
سخنگوى منتخبان پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: تا کنون بالغ بر 12 جلسه میان منتخبان 
شوراى پنجم شهر اصفهان برگزار شده است، به طورى 
که بعد از اعالم نتایج انتخابات و مشخص شدن منتخبان 
شوراى پنجم شهر اصفهان این جلسات دو تا سه بار در 

هفته بوده است.
وى ضمــن تکذیــب گمانه زنى هاى مطرح شــده در 

شبکه هاى اجتماعى خاطر نشان کرد: قرار بود هر یک 
از منتخبان شوراى اسالمى شهر اصفهان نام چهار نفر 
را به عنوان کاندیداى شهردارى این شهر اعالم کنند تا 
این شورا بر سر لیستى 52 نفره از نامزدهاى شهردارى 
اصفهان به توافق برســد که براى ایــن موضوع تقریبًا 
تصمیم گیرى صورت گرفته اســت اما بــه دلیل غیبت 
تعدادى از این منتخبان مقرر شــد تا در جلسه بعدى به 

جمع بندى نهایى برسیم.
نصر اصفهانى بیان داشت: اینکه قرار است چه گزینه هایى 
از طرف منتخبان شــوراى پنجم شهر اصفهان معرفى 
شود، تا پایان هفته جارى و یا ابتداى هفته آینده مشخص 

خواهد شد.
وى با اشــاره به معیارها و ویژگى هاى مد نظر منتخبان 
شوراى پنجم شهر اصفهان براى انتخاب شهردار آینده 
این شهر یادآور شــد: به منتخبان شوراى اسالمى شهر 
اصفهان اعالم شده اســت مالك ها و معیارهاى خود 
براى انتخاب شــهردار اصفهان مطرح کنند که این امر 
نیز محقق شده اســت و بر همین مبنا انتخاب شهردار 

صورت مى گیرد.

معاون خدمات مشــترکین و درآمد شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر هر 
متر مکعب آب به طور متوسط با نرخ 450 تومان در 
اختیار شهروندان گذاشته مى شود که نرخ واقعى آن 

هزار تومان است.
رضا رضایى در رابطه با موضوع تبصره 3 ماده واحده 
قانون مصوب مجلس شوراى اسالمى، اظهارداشت: 
به منظور بازسازى شــبکه هاى آب شهرى و توسعه 
تأسیسات آب شهر، مبالغى تحت عنوان تبصره 3 به 

قبوض آب مشترکین اضافه شده است.
وى افزود: این قانون توسط مجلس شوراى اسالمى 
به تصویب رســیده و تبصره 3 نیز در همین راستا به 
مرحله اجرا درآمده اســت که بر طبق آن به ازاى هر 
مترمکعب آب، 15 تومان براى بازســازى و توسعه 
تأسیسات آب شــهر به مبلغ قبوض آب مشترکین 

افزوده مى شود.

معاون خدمات مشــترکین و درآمد شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان همچنین در رابطه با قیمت 
تمام شده هر متر مکعب آب بیان کرد: در حال حاضر 
هر متر مکعب آب به طور متوسط با نرخ 450 تومان 
در اختیار شهروندان گذاشته مى شود که نرخ واقعى 

آن هزار تومان است.
رضایى تأکید کرد: در آینده باید به ســمت و سویى 
حرکت کنیم که بهاى آب به ارزش واقعى خود برسد 
و نرخى که در اختیار مشترکین قرار مى گیرد برابر با 

نرخ واقعى باشد.
وى در همین رابطه گفــت: برنامه ریزى منظم براى 
آگاهى بخشــیدن به مشــترکین در رابطه با نحوه 
مدیریت مصرف صورت گرفته است که نتیجه این 
همکارى ها به کاهش مصرف آب در سه ماه ابتداى 
امسال نسبت به دوره مشابه ســال قبل منجر شده 

است.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از شناسایى و 
دستگیرى سه ســارق حرفه اى منزل و کشف هفت 

میلیارد ریال اموال مسروقه خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشت: در پى شکایت 
یکى از شــهروندان مبنى بر ســرقت از منزل وى، 
بررسى موضوع در دستور کار مأموران پایگاه جنوب 

پلیس آگاهى قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را در این زمینه 
آغاز کردند و با انجام یکسرى اقدامات تخصصى، سه 

نفر از عامالن این سرقت ها را شناسایى و با هماهنگى 
قضائى، آنها را در یکى از استان هاى همجوار دستگیر 

کردند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
افراد دستگیر شده در بازجویى هاى پلیس به سرقت 
هفت میلیارد ریال اموال از منازل شهروندان در شهر 
اصفهان اعتــراف کردند؛ در ایــن خصوص پرونده 
تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونى به مراجع 

قضائى تحویل داده شدند. 

نشست هم اندیشــى مدیرکل دفتر موسیقى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى با مدیرعامل شــرکت 
پرستیژلند ایران، مجرى طرح اصفهان سیتى سنتر به 
همراه جمعى از هنرمندان و فعاالن عرصه موسیقى 
کشــور در مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان 

سیتى سنتر برگزار شد.
محمدحسین عبداللهى، مدیر روابط عمومى اصفهان 
سیتى سنتر اظهارداشت: علی رستمیان، محمدرضا 
رســتمیان، محمدعلــی بهمنی، ســعید بیابانکی، 
حسام الدین سراج، حسین سروي، مرتضی دلیري، 
محمدتقى سعیدى، حســن طاهرزاده  و على اصغر 
شاهزیدى از جمله میهمانان مجموعه اصفهان سیتى 
سنتر بودند که در این جلسه هم اندیشى از نظرات و 
ایده هاى آنها براى ارتقاى امور فرهنگى استفاده شد.

فرزاد طالبى، مدیرکل دفتر موسیقى وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى در این نشســت گفت: وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى، با توجه به کمبودهاي 
موجود در فضاهاي مربوط به گالرى ها، ســینماها و

 سالن هاى اجراي موسیقى که در همه جاى کشور
 حس مى شــود، از فعالیت بخش خصوصى در این 

حوزه ها حمایت مى کند.
وى افــزود: موســیقى اصفهان یکــى از پایه هاى 
موسیقى دستگاهى ایران اســت و اجراهاى خوب 
و تولیــدات ارزنــده اى وجود دارد کــه اصفهان  را 
نیازمند توسعه فضاى اجراي موسیقى  توسط بخش 

خصوصی کرده است. 

مدیر امور دانشجویى دانشگاه کاشان گفت: در سال 
تحصیلى 96-95 ، شش میلیارد و 980 میلیون ریال 
تسهیالت به دانشجویان این دانشگاه پرداخت شد.

جواد دقیق اظهارداشت: صندوق رفاه دانشجویان 
نیز در سال تحصیلى 96-95 افزون بر چهار میلیارد 
و 130 میلیون ریال تسهیالت به چهار هزار و 856 

دانشجو پرداخت کرده است.

فرماندار گلپایگان گفت: تثبیت حقابه گلپایگان و آورده 
بین دو سد کوچرى و 15 خرداد مى تواند به روستاهاى 

پایین دست کمک خوبى کند. 
حسین فراست افزود:اکنون اثر فرسایش در زمین هاى 
روستاهاى پایین دست مشخص است و این فرسایش 
سبب شده است در گلپایگان بعداز ظهرها شاهد گرد و 
غبار باشیم؛ همچنین دشــت گلپایگان و گلشهر مورد 

تهدید ریزگردها قرار دارند.
وى در خصوص تأمین آب صنایــع ادامه داد: کمترین 
آب در بخش صنعت استفاده مى شود اما در این بخش 
مشــکل داریم، اکنون آب مورد نیــاز بخش صنعت با 
تانکر تأمین مى شــود، حال با این شــرایط یک تولید 
کننده چطور مى تواند در این شهرستان سرمایه گذارى

 کند.
فرماندار گلپایگان در رابطه با منطقه جایگزین کوچرى 
گفت: کوچرى بهشت گلپایگان بود، یک منطقه طبیعى 
تفریحى که امروز به دریاچه تبدیل شــده است، اکنون 
به این معضل گرفتار شــده ایم که مــردم مکانى براى 
تفرجگاه خود ندارند، دو سه سال است که در این باره در 

حال تالش هستیم اما چیزى جز سنگ اندازى ندیده ایم.
فراست اضافه کرد: در همه جا از جمله استان اصفهان 
اطراف دریاچه ها تأسیسات گردشگرى وجود دارد اما در 
گلپایگان با وجود اینکه یک شــرکت به ثبت رسید که 
همه سهامداران آن مردم گلپایگان هستند اما متأسفانه 
تاکنون هیچ اقدامى نشده . این حق مردم است که آنها 
را به واســطه برخى از کارها از حق طبیعى خودشــان 

محروم کنیم؟
وى افزود: جاده اى زیر آب رفت، جــاده اى جایگزین 
احداث شــد، اما منطقه گردشــگرى که زیر آب رفت 
چطور؟ کسى متولى آن است؟ بیش از ده مورد نامه هاى 
محرمانه و شکایت هایى که از فرماندارى شده است را 
پاسخ داده ام، هم اکنون نیز استاندار قم از من شکایتى 
کرده است مبنى براینکه ما آب را آلوده کرده ایم، گفتم 
مگر ما چه تأسیســاتى در اینجا راه اندازى کرده ایم که 

موجب آلودگى آب شده است؟!
■■■

فرماندار گلپایگان در خصوص جاده جدید کوچرى خاطر 
نشــان کرد: جاده جایگزین که در پروژه ســد کوچرى 

احداث شده خطرناك است چراکه گاردریل به آسفالت 
جاده چسبیده و اگر ماشــینى خراب شود مکان ایمنى 

براى توقف وجود ندارد.
فراست تصریح کرد: جاده کنار گذر تونل مسیر رفت و 
آمد مردم روستاهاى باالدست و راه ارتباطى شهرستان با 
الیگودرز است. هرتونلى که ساخته مى شود جاده کنارگذر 
آن نیز احداث مى شــود اما در این پروژه هنوز این جاده 

احداث نشده است.
■■■

وى دررابطه با معــادن هم ادامه داد: اگــر از پرداخت 
حق و حقوق معــادن بگذریم، حداقــل مرمت معادن 
انجام شــود تا از ناهنجارى هاى طبیعــى نجات پیدا 
کنیم همچنین اراضى که توســط آب منطقه اى تهران 
تملک شده اســت تعیین تکلیف شــود چرا که مالکان 
درحال فنس کشى دور زمین ها هستند و باغات را براى 
گردشگرى اجاره مى دهند؛ حداقل آب منطقه اى تهران 
این زمین ها را به گردشگرى گلپایگان تحویل دهد تا آن 
را مدیریت کند چرا که ممکن است در آینده دردسرساز

 شود.

استاندار اصفهان گفت: در ارزیابى هاى صورت گرفته، 
استان اصفهان رتبه برتر را در امر مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز در سطح استان هاى کشور کسب کرده است.
رســول زرگرپور اظهارداشت: کمیســیون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اســتان اصفهان با اعالم ریاســت 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور در جایگاه برتر 

کشورى قرار گرفته است.
وى در ادامه به مبارزه با قاچاق ســیگار اشاره کرد و 
افزود: موضوع عرضه و تقاضاى سیگار باید در ارتباط 
با مبارزه بــا دخانیات با قوت پیگیرى شــود چرا که 
سیگارو قلیان دروازه ورود به مواد مخدر و اعتیاد و قدم 

اول اعتیاد هستند.
زرگرپور با بیان اینکه سازمان مشخصى این مسئولیت 
را بر عهده دارد، افزود: در حدود دو هزار واحد مجوز 
فروش سیگار را دارا هستند و ساختار و چارچوب هاى 

آن مشخص است.
اســتاندار اصفهان به اصالح قوانین و مقررات اشاره 

کرد و افــزود: اگر نیاز به اصالح قوانیــن وجود دارد 
باید دستورالعمل ها پیگیرى شود تا اصالحات الزم 

صورت گیرد.
زرگرپور بر لزوم تقویت و تجهیــز واحدهاى مبارزه 
کننده تأکید کرد و افزود: مبارزه با قاچاق و دخانیات 
باید تشدید شود و الزم است که مسئولین در مقابله با 

قاچاق به روز باشند.

شکایت استاندار قم از فرماندار گلپایگان

فرماندار: ما آب را 
آلوده کرده ایم؟!

چیزى جز سنگ اندازى ندیده ایم

گمانه زنى براى انتخاب کلیددار شهر اصفهان ادامه دارد

جزئیات جلسات شورا
 براى معرفى  شهردار 

معاون خدمات مشترکین شرکت آبفا اصفهان:

بهاى واقعى هر مترمکعب آب،1000 تومان است

میزبانى سیتى سنتر از اهالى هنر و موسیقى

رتبه اول استان در مبارزه با قاچاق کاال

به همراه کشف 7 میلیارد ریال اموال مسروقه انجام شد؛
دستگیرى 3 سارق منازل جنوب اصفهان

پرداخت 700 میلیون 
تسهیالت به دانشجویان 

دانشگاه کاشان
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شرکت ایسوس در ساخت مانیتورهاى مخصوص بازى تازه  وارد 
نیست و از تجربه و فناورى هاى مورد نیاز به طور کامل برخوردار 
اســت. بنابراین، باید انتظار داشــت مانیتورهاى بازى جدید این 
شرکت، انقالبى در این صنعت ایجاد کنند و رکوردها را بشکنند. 
مانیتور گیمینگ جدید SWIFT PG258Q ایســوس دقیقًا 
چنین محصولى اســت و رکورد ســریع ترین مانیتور دنیا را از آن 

خود کرده است.

معرفى و مشخصات
 SWIFT PG258Q ایسوس چند ماه پیش مانیتور گیمینگ
از ســرى مانیتورهاى Republic of Gamers را معرفى 
کرد. ایسوس در نسل جدید مانیتورهاى خود دست به بازطراحى 

در ظاهر و بازنگرى در مشخصات فنى زده و به 
محصول جدیدى رســیده 

است که مى تواند تعریف نوینى از بازى و هیجان را به عالقه مندان 
بازى ارائه بدهد. این مانیتور مجهز به یک پنل 24.5 اینچى است 
تا به اندازه کافى براى بازى هاى ویدئویى و انتقال هیجان بزرگ 

باشد.
 کیفیــت تفکیک پذیرى این پنل فــول اچ دى (1920 در 1080 
پیکسل) با نرخ بازسازى تصویر 240 هرتز است. این نرخ بازسازى 
تصویر بــراى اولین بار براى یک مانیتور گیمینگ عرضه شــده 
و رکورد ســریع ترین نمایشــگر بازى دنیا را به خود اختصاص 

مى دهد. 
الزم به ذکر است این نرخ بازسازى تصویر در حالت طبیعى و بدون 
هرگونه دستکارى یا اورکالك مى باشــد. با این قابلیت، تصاویر 
بازى هاى اکشــن و eSports، بازى هاى 
تیراندازى اول شخص و استراتژى به راحتى 
و با نرمى نمایش داده مى شوند و به کمک 
 NVIDIA G-SYNC فناورى به نام
از هرگونــه اخالل در تصاویــر جلوگیرى 
مى شــود. گفتنى اســت که نرخ بازسازى 
 Display تصویر 240 هرتز بــا درگاه
 HDMI مى باشــد و براى درگاه Port

این نرخ به میزان 60 هرتز مى رسد.
زمــان پاســخگویى این مانیتــور یک 
 NVIDIA میلى ثانیه اســت. فناورى
  Ultra Low Motion Blur
نیز در ایــن زمینه به کمــک مى آید تا 
تصاویرى با سرعت پاسخگویى بسیار 
باال و عدم وجود شــبح تصویر به دست 
آید. درگاه هاى ارتباطى این نمایشــگر 
شــامل یــک درگاه HDMI، یک 
درگاه Display Port و دو درگاه 
USB 3,0 است. طراحى این نمایشگر نسبت به مدل هاى قبلى 

مانیتورهاى گیمینگ ایسوس متفاوت تر است و در عین زیبایى و 
چشم نوازى، کمى خشــن و جدى به نظر مى رسد. در این طراحى 
میزان شــدت نور لوگوى ROG زیر پایه مانیتــور قابل تغییر 
است و شاهد یک طراحى فریم لس هســتیم تا براى کاربردهاى 

چندنمایشگرى مناسب باشد.
ایســوس همیشــه ســعى مى کند با فناورى هــاى اختصاصى 
خــود ارزش افزوده هایى به نمایشــگرهاى خود هدیــه بدهد تا 
کاربــران نهایــت رضایــت را از یک مانیتور داشــته باشــند.
 در مانیتــور SWIFT PG258Q نیــز چنیــن قاعــده اى
 حاکم اســت و شــاهد چندین فنــاورى اختصاصى ایســوس

 هستیم.

فناورى GamePlus امکاناتى مانند نمایش نرخ فریم بازى ها 
تنها با فشــار یک کلید، تایمــر و تنظیم  کننــده صفحه  نمایش 
براى چینش  هــاى چندگانــه را فراهــم مى کند. بــا فناورى 
 Racing)، مى  تــوان 6 جلــوه مختلــف GameVisual
  RTS/RPG، FPS، Scenery، Cinema، (sRGB
را براى بازى  ها و موقعیت  هاى گوناگون تنظیم کرد. این قابلیت 
از طریق جوى استیک 5 طرفه (پشت مانیتور) و همچنین در منو 

ستینگ قابل دسترسى است.
 ادغــام فناورى هاى ایســوس با انویدیــا در ایــن مانیتور نیز 
قابلیت هاى ویــژه اى را به ارمغان آورده. مثًال این نمایشــگر از 
کیت 3D Vision NVIDIA 2 پشتیبانى مى کند که امکان 

مشاهده ســه بعدى بازى ها و فیلم ها را فراهم مى کند. به عالوه، 
فناورى 3D LightBoost NVIDIA جلوه  هاى سه  بعدى 
شفاف  تر، غنى  تر و مهیج  تر را بدون افزایش مصرف انرژى براى 

کاربران به ارمغان مى آورد. 
براى لذت بردن از بــازى باید ابزارها و امکانات یک سیســتم 
گیمینگ کامل را فراهم کرد. ایســوس با معرفى نمایشگرهاى 
ســرى SWIFT نســل جدیدى از مانیتورهــاى گیمینگ 
را به دنیا معرفــى کرد تا عالقه منــدان به بازى شــاهد تجربه 
هیجان جدیدى باشند. مانیتور SWIFT PG258Q دارنده 
ویژگى هایى شاخصى مانند نرخ بازســازى تصاویر 240 هرتز و 

زمان پاسخ گویى یک میلى ثانیه است.

اپل مدتى اســت در راستاى ســاده تر کردن تنظیمات شــبکه هاى بى سیم روى 
سیستم عامل iOS یک قابلیت دیگر را به نسخه جدید iOS 11 اضافه کرده است. 
کافى است سیستم عامل دستگاه خود را به آخرین نسخه iOS به روزرسانى کنید تا 

خیلى راحت و سریع با اسکن کد QR روى روتر به شبکه وصل شوید.
طبق خبرى که توسط سایت ردیت منتشر شد، متوجه شدیم که کاربران نسخه جدید 
سیستم عامل iOS یعنى iOS 11 مى توانند با همان اپلیکیشن دوربین اسمارتفون 
که در داخل دستگاه تعبیه شده کد QR روتر را اســکن و خیلى ساده و راحت و در 

کمترین زمان ممکن به شبکه متصل شوند.
در اپ دوربین مخصوص iOS 11 یک کدخوان QR تعبیه شده است. هدف از قرار 
دادن این کدخوان پشتیبانى از اجراى اپ ها و وبسایت ها بعد از خواندن یک کد معتبر 
است. وقتى اپ دوربین، کد QR چاپ شده روى روتر را اسکن مى کند، iOS 11 با 
یک نوتیفیکیشن بنرى به کاربر پیشنهاد مى دهد تا به آن شبکه وصل شود. وقتى کاربر 

روى نوتیفیکیشن ضربه مى زند، فرآیند ارتباط آغاز مى شود.
شاید این امکان خیلى جزئى باشــد ولى مطمئنًا کاربران دستگاه هاى اپل را راضى 
مى کند و نشان مى دهد که افزودن امکاناتى هر چند ساده چه تأثیرات بزرگى مى تواند 
داشته باشد. اپل این امکان را در iOS 11 فراهم کرده تا کلمه عبور شبکه خانگى تان 

را به صورت خودکار براى دستگاه هاى مجاور ارسال کنید. 

مطمئناً همه شما با الك اسکرین یا قفل صفحه نمایش 
تبلت و گوشــى هاى هوشــمند آشــنایى دارید. قفل 
صفحه نمایش منجر مى شــود تا از ورود افراد ناشناس 
به گوشى جلوگیرى شــود. اگرچه قفل صفحه نمایش 
ویژگى بسیار کاربردى است، اما در برخى شرایط مى تواند 

آزار دهنده هم باشد. 
اگر قرار باشد صفحه نمایش دستگاه به طور خودکار قفل 
شــود، مجبور خواهید بود تا هر دفعه براى استفاده از آن 
رمز عبور الك اسکرین را وارد کنید. در اینجاست که با 
 Smart) استفاده از ویژگى خاصى با نام اسمارت الك
Lock) در اندروید مى توان مشــکل موجود را از میان 
برداشت. اســمارت الك مى تواند از قفل شدن خودکار 
و غیرضرورى صفحه نمایش دستگاه در شرایط خاص 

ممانعت به عمل آورد! این قابلیت از اندروید 5,0 آب نبات 
چوبى ارائه شده است.

براى مثال، با استفاده از اسمارت الك مى توانید موقعیت 
مکانى خاصى نظیر موقعیت خانه خود را به عنوان یک 
مکان قابل اعتماد براى دستگاه اندرویدى تعریف کنید. به 
این صورت هر زمان در خانه باشید، قابلیت اسمارت الك 
از قفل شدن نمایشگر دستگاه جلوگیرى به عمل مى آورد. 
عالوه بر موقعیت مکانى اغلــب مى توانید از روش هاى 
دیگرى نظیر صدا، چهره، تعامل با گجت پوشیدنى دیگر 

و... هم به عنوان عامل اعتمادسازى استفاده کنید.
به منظور فعالسازى قابلیت اسمارت  الك در اندروید باید 

مراحل زیر را طى کنید:
* به بخش Settings مراجعه کنید.

* گزینه Security را انتخاب کنید.
* گزینه Trusted Agents را انتخاب کنید.

* گزینه (Smart Lock Google) را فعال کنید.
حال که قابلیت اســمارت الك دستگاه اندرویدى فعال 
شده اســت، نوبت به اضافه کردن عوامل قابل اعتماد 
مى رسد. براى مثال، اگر تمایل دارید موقعیت مکانى فعلى 
خود را به عنوان مکان قابل اعتماد براى دستگاه تعریف 

کنید، باید مراحل زیر را طى کنید:
* به بخش Settings مراجعه کنید.
* گزینه Security را انتخاب کنید.

* گزینه Smart Lock را انتخاب کنید.
*  گزینــه Add Trusted Place را انتخــاب و 

موقعیت مکانى مد نظر را مشخص کنید.

بزرگ ترین تلویزیون LED با کیفیت نمایش  
4K در دنیا موســوم به ”Super S“ با 408 
اینچ قطر که قرار است جایگزین پروژکتورها و 

پرده هاى سینما شود، رونمایى شد.
غول الکترونیکى دنیا از نخستین صفحه نمایش 
بزرگ خود که قابلیت اســتفاده در سینماها را 
هم دارد، پرده بردارى کــرد. این تلویزیون 34 
فوتى(408 اینچى) بــا توانایى پخش باالترین 
کیفیت، بــزرگ ترین تلویزیــون حال حاضر 

دنیاست.
 میزان روشــنایى این تلویزیون نزدیک به 10 

برابر بیشتر از پروژکتورهاى سینماست.
اولین نمونه این تلویزیون که نخستین صفحه 
نمایش LED بــا محــدوده دینامیکى باال 
(HDR) با قابلیت اســتفاده در ســالن هاى 
سینماست، در سینما الته(lotte) واقع در برج 

جهانى کره جنوبى نصب شده است.
لبتــه ایــن تلویزیــون اولیــن بــار در  ا
کنفرانس«سینماکان 2017» در هتلى در نیو 
اورلئان و الس وگاس آمریکا رونمایى و تست 

شده بود.

 به گفته مســئوالن شــرکت سامســونگ؛
« Super S » مى توانــد تجربــه تصویرى 
بهترى براى عالقه مندان به سینما فراهم سازد.
سامســونگ ادعــا مــى کنــد کــه صفحه

 نمایش جدیــدش بدون تداخــل رنگ و نور 
اســت و نمایش رنگ بســیار دقیق و عالى را 

ارائه مى دهد.
« Super S »  داراى کنتراســت فوق العاده 
و تنظیمات سیاه و ســفید کم است که صفحه 
نمایش را قادر مى ســازد روشن ترین رنگ ها و 
عمیق ترین ســیاهى را در بى نهایت کامل و با 

یک نسبت کنتراست نشان دهد.
  « Super S » سامســونگ ادعا مى کند که
قابلیت هاى پیشــرفته خود را در شرایطى که 
سالن سینما روشن است هم بدون در نظر گرفتن 
محتواى نمایش داده شده روى صفحه نمایش 

حفظ مى کند.
 این تلویزیــون در حال حاضر تحــت فرآیند 
صدور گواهینامه  « DCI » قرار دارد و اخیراً 
در دانشگاه «کیو»  (Keio) توکیو یک آزمون 

انطباق را پشت سر گذاشته است.

 گوگل مپ، قابلیتى اســت که دیگر حتــى پدربزرگ و 
مادربزرگ ها نیز مى شناسند و هر از گاهى با گوشى هاى 
هوشمند خود در آن به گشت و گذار مى پردازند. این نقشه 
بى نظیر شرکت گوگل، سعى مى کند تا قابل اعتمادترین، 
خلوت ترین و کم ترافیک ترین مسیر رفت و آمد را به افراد 
پیشنهاد کند و حتى مى تواند مسیرى براى پیاده روى و یا 

اتوبوس را نشان دهد.
با این نقشه مى توان به راحتى به کشورهاى دیگر رفت 

و مکان هاى عجیب و غریب آنها را دید و کشف کرد.
یکى از قابلیت هاى جالب و مفید گــوگل مپ، اجازه به 
اشتراك گذارى تصاویر مورد عالقه شــما از مکان ها، 

خیابان ها و... است تا شاید بتوانید با این تصاویر به دیگران 
در پیدا کردن محیط هاى مورد نظر بیشتر کمک کنید. 
بنابراین با این دسترسى و اجازه مى توان خیلى کارها کرد. 
آلفابت، شرکت مادر گوگل، در حین رویداد ویژه اى که 
در برزیل برگزار شد، اعالم کرد که گوگل ارث، طى دو 
سه سال آینده، مشارکت هاى کاربران از قبیل تصاویر، 

ویدئوها و استورى ها را در برمى گیرد.
کاربران با اســتفاده از این قابلیت مى توانند مکان هاى 
خاصى که معناى ویژه اى براى آنها دارد را مشــخص 
کنند و در مورد تجربه اى که از یک نقطه خاص داشته اند، 
یک استورى بنویسند و براى اینکه بتوانند از این استورى 

لذت ببرند، مى توانند آن را با تصاویر و ویدئوهاى دلخواه 
کامل کنند. 

در حال حاضر، قابلیت ویجر از جلوه هاى سبک مستند 
است که پارك هاى ملى و تورهایى که به مدیریت «جین 
گودال» انجام مى شود را پشــتیبانى مى کند. با عمومى 
شــدن این قابلیت، مقدار محتواى ویجر به شکل قابل 

توجهى افزایش مى یابد. 
هر کاربر مى تواند به راحتى تصویر خود را آپلود کند  و با 
برچسب زدن آن، به سایرین در پیدا کردن آن محل نیز 
کمک کند. این تصاویر از طریق تمام دســتگاه ها قابل 

نمایش است.

Asus ROG SWIFT PG258Q نگاهى به مانیتور گیمینگ

دست به بازطراحى کرد. ایسوس در نسل جدید مانیتورهاى خود
در ظاهر و بازنگرى در مشخصات فنى زده و به 

محصول جدیدى رســیده

بازى هاى اکشــن
تیراندازى اول ش
و با نرمى نمایش
C فناورى به نامC
از هرگونــه اخال
مى شــود. گفتن
تصویر 240 هر
Port مى باشـ
این نرخ به میزا
زمــان پاســ
ثانیه اسـ میلى
on Blur
نیز در ایــن
تصاویرى با
باال و عدم و
آید. درگاه ها
شــامل یــ
Port درگاهt
3,0USB است. طراحى این نمایشگ

Dبزرگ ترین تلویزیونLED با کیفیت نمایش
8“ با 408 SuperS” به 4K در دنیا موســوم

اینچ قطر که قرار است جایگزین پروژکتورها و 
پرده هاى سینما شود، رونمایى شد.

غول الکترونیکى دنیا از نخستین صفحه نمایش 
بزرگ خود که قابلیت اســتفاده در سینماها را
4هم دارد، پرده بردارى کــرد. این تلویزیون 34

 به گفته مســئوالن شــرکت سامس
SuperS » مى توانــد تجربــه »S
بهترى براى عالقه مندان به سینما فر
سامســونگ ادعــا مــى کنــد کـ
ر  نمایش جدیــدش بدون تداخــل
اســت و نمایش رنگ بســیار دقیق

ارائه مى دهد.

تلویزیون408اینچى
 با کیفیت 4Kرونمایى شد

 طبق گزارش هاى رسیده، نوکیا در آینده اى نزدیک 
مدل جدید موبایل خود را بــا قیمت کمتر از 600 
دالر در اروپا عرضه خواهد کرد. موبایل جدید این 

شرکت «نوکیا 8» نام گرفته است.
شرکت HMD گلوبال پس از عرضه نوکیا3، نوکیا5 
و نوکیا 6 اکنون به نظر مى رسد براى معرفى یک 
موبایل اندرویدى رده باالتر آماده باشد. این اواخر 
گزارش هایى درباره ساخت نوکیا8 و نوکیا 9 منتشر 

شد. اکنون نیز خبر رسیده نوکیا8 در آینده نزدیک 
عرضه خواهد شد.

به نوشته وبسایت آلمانى Win Future نوکیا 8 
با شــماره مدل TA-1004 ساخته مى شود. این 
درحالى است که تصور مى شد این شماره مدل به 

عنوان نوکیا 9 عرضه خواهد شد.
بــه هرحال پیش بینى مى شــود نوکیــا 8 داراى 
پردازشــگر اســنپ دراگون 835، 4 گیگابایت 

RAM، قابلیت پشــتیبانى از دو سیمکارت و 64 
گیگابایت حافظه داخلى باشد. این موبایل همچنین 
مجهز به صفحه نمایش5.3 اینچــى با کیفیت) 
Quad HD  1440 در 2560 پیکســل) است. 
دوربین آن نیز توســط شــرکت «زایس» تولید 

خواهد شد.
همچنین نوکیا 8 در رنگ هــاى مختلف و با قیمت 

کمتر از 600 دالر در اروپا عرضه خواهد شد.

 گوشى جدید نوکیا به بازار مى آید

«گوگل ارث» و آپلود تصاویر و ویدئوها

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

چگونه مانع از قفل شدن خودکار نمایشگر اندرویدى شویم؟



آگهىآگهى 19192994 سال چهاردهمسه شنبه  3 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 مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تایخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شــماره 139660302023000395 - 96/3/29 خانم راضیه آقا ابراهیمیا به شــماره 
شناسنامه 1494 کدملى 1286013437 صادره از اصفهان فرزند رسول بر ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 81/30  مترمربع مفروزى از پالك شماره 2480  - اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که 

بصورت عادى مع الواسطه از طرف محمود هاللى اصفهانى واگذار گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/18 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/5/3 م الف: 11464 صفائى 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/503
اجراییه

شماره : 775/95 به موجب رأى شماره 95601029 تاریخ 95/12/21 حوزه 26 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه غالمحســین یزدچى به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت  به: پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/400/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها 
(618754 – 90/7/25 – 16/000/000 ریــال، 619713 – 90/4/27 – 8/000/000 ریــال، 
618753 – 90/6/25 – 16/000/000 ریال و 618283 – 90/4/5 – 5/000/000 ریال) لغایت زمان 
وصول آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزى در حق محکوم له محمد وطنى به نشانى اصفهان- خى 
رباط اول- مقابل بانک رفاه- ك گل یاس- انتهاى بن بســت گل یاس- درب سبز رنگ و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 12257 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/ 4/793
اجراییه

شماره : 755/95 به موجب رأى شماره 971 تاریخ 95/10/5 حوزه 29 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- سجاد شــمس 2- فریبا کریمى سده اى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است  به: خوانده 2- فریبا کریمى سده اى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى 
و انتقال رسمى سند خودرو پراید به شماره 465س68/ ایران13 به خواهان مرتضى رجایى به نشانى 
اصفهان- خ ولیعصر- پشت کالنترى 13- کوچه ســعید احمدیان- منزل شخصى و پرداخت مبلغ 
ششصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسى به انضمام هزینه نشر آگهى در حق خواهان و مبلغ نیم عشر 
حق االجرا ودعوى نســبت به خوانده ردیف اول رد دعوى اظهارنظر مى گردد. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 
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: 12248 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/ 4/794
اجراییه

شماره : 951013 ش 9 ح به موجب رأى شماره 2208-950 تاریخ 95/11/30 حوزه نهم شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمید احمدیان فرزند محمود به نشانى 
مجهو ل المکان محکوم است به: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال 
بعنوان اصل خواسته و دو میلیون و هفتصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چکهاى موصوف 95/6/30 (25/000/000) و 95/4/20 (50/000/000) لغایت تاریخ 
اجراى حکم و هزینه نشر آگهى با احتســاب اجراى احکام در حق خواهان حمیدرضا هاشمیان فرزند 
حسینعلى به نشانى اصفهان خمینى شهر خیابان امیرکبیر کوى 95 فرعى 10 منزل هاشمیان سمت 
چپ درب سوم صادر میگردد به انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 12238 شعبه 9 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/ 4/795
اجراییه

شماره: 519/95 به موجب رأى شماره 745 تاریخ 95/9/28 حوزه 16 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- میالد رشادت 2- فیروز رشادت به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت  به: پرداخت مبلغ 53/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/145/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 94/12/15 در حق خواهان فاطمه تقى 
زاده اصل به نشانى تهران نیاوران- منظریه- پالك 46 و نیم عشر هزینه اجرایى در حق دولت. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 12342 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/ 4/796
اجراییه

شماره:521/95به موجب رأى شماره 963 تاریخ 95/11/26 حوزه 16 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- یاسر جمشیدى نیا 2- ناصر جمشیدى نیا به نشانى 
مجهول المکان محکو م است به: پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/600/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 1395/2/30 و 1395/4/30 در حق 
خواهان فاطمه تقى زاده اصل به نشانى تهران نیاوران- منظریه- پالك 46 و نیم عشر هزینه اجرایى 
در حق دولت. بدیهى است خوانده ردیف دوم نسبت به یک فقره از چکها و به مبلغ 15/000/000 ریال 
ضامن مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 12343 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/ 4/797
اجراییه

شماره:444/95به موجب رأى شماره 996 تاریخ 95/9/20 حوزه 24 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد محمدى پاوائى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ  10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 465/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک 94/9/25 لغایت زمان وصول در حق خواهان محمد جان 
نثارى الدانى به نشانى اصفهان- کهندژ- ایستگاه دوپله- نبش کوچۀ 60- فروشگاه چوب جالل و 
همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 12338 شعبه 24 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/ 4/798
اجراییه

شــماره:95-1098به موجب رأى شــماره 1366 تاریخ 95/12/16 حوزه 17 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمیدرضا حســن پور سودرجانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت بــه: پرداخت مبلــغ 3/600/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/880/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین پرداخت خسار ت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها 
695563 (95/9/4) و 695566 (95/9/25) و 695564 (95/9/18) و 695561 (95/9/1) و 695565 
(95/10/2) و 695562 (95/9/11) لغایت اجراى کامل حکم در حق خواهان رضا نصیرى به نشانى 
خ کاوه- خ گلستان- جنب پمپ گاز- کوى کوثر- بلوار زیتون فرعى 18 پالك 1 و نیم عشر حق اجرا. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 12339 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/ 4/799
اجراییه

شماره:950199به موجب رأى شــماره 9509976796301147 تاریخ 95/6/17 حوزه 33 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین مقامى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
940/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه  از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/5 لغایت 
زمان اجراى حکم در حق محکوم له احمد میرتقى فرزند عبدالحســین به نشانى اصفهان- رهنان خ 
سعدى نمایندگى سپهر ابر آسیا و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 12327 شعبه 33 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/ 4/800
 اجراییه

شماره: 93-1302 ش7 به موجب رأى شــماره 2100 تاریخ 93/11/28 حوزه 7 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســاناز بهارلویى 1271158876 به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید 92/9/5 (29/600/000 ریال) و 92/7/12 (20/000/000 ریال) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان محمدحسین فوالدگر به نشانى اصفهان- اتوبان شهید خرازى- روبروى دانشگاه علمى 
کاربردى- ساختمان صبا- طبقه اول واحد 4 و پرداخت نیم عشــر حق اجرا. (ضمنًا تأمین خواسته به 

شماره 1974 مورخ 93/11/6 به اجراى احکام ارسال گردیده است) ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 12307 شعبه 7 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/ 4/801
 اجراییه

شماره: 951267 ش14به موجب رأى شماره 123-960 تاریخ 96/1/31 حوزه 14 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد زینى اصفهانى فرزند محمدعلى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سى و دو میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 
681226 به عهده بانک تجارت و مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار تومان بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/3/15 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له حســن تاج بخش فرزند حسین شغل: آزاد به نشــانى میدان جمهورى نبش 
فروغى ساختمان آزادى ط 4 شرکت تکاجوى ســپاهان و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 
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: 12292 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/ 4/802
اجراییه

شــماره:95-564 به موجب رأى شــماره 818 تاریخ 95/9/20 حوزه هجدهم شوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه عبدالحســن حق نظر شغل: آزاد به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلــغ 39/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/970/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/6/6) 
در حق خواهان عصمت خارکن خوراسگانى شغل: خانه دار به نشانى  خ جى- خ شهروند- کوى ایت- 
کوچه شادى- بن بست جوان یک- پالك 63 نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت رأى صادره غیابى 
است. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 12287 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/ 4/803
اجراییه

شماره:138/95-20 به موجب رأى شــماره 825 تاریخ 95/8/29 حوزه بیستم شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسینعلى نظرکهنگى فرزند عباسعلى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد 
و سى هزار ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخ ت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
87/7/30 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان لهراسب 
هاشمى فرزند حیدر شغل: کاسب به نشانى زینبیه- ارزنان- کوچه ولى عصر- جنب پ 33 و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 12282 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/ 4/804
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426793600087 شــماره پرونده: 9509986793601641 شماره بایگانى 
شعبه: 951654 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793600554 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793600199 محکوم علیه میعاد گودرزیان فرزند محسن به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 39/500/000 ریال بابت اصل خواسته (2 فقره چک به شماره 
هاى 663685 به تاریخ 88/8/9 به مبلغ 20/500/000 ریال، 663691 به تاریخ 88/10/30 به مبلغ 
19/000/000 ریال به عهده بانک اقتصاد نوین) ومبلغ 1/217/500 بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (88/10/30، 
88/8/9) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له حســین عبداللهى فرزند رمضانعلى به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- مسجد سید کوچه صبا (6) مجتمع چاپ رضوى اصفهان 
به کالت محسن فاتحى موسى آبادى فرزند حسین به نشانى اصفهان- خیابان شهید نیکبخت مقابل 
دادگسترى اصفهان مجتمع ماکان 5 طبقه سوم واحد 32 دفتر وکالت آقاى سعید پوران شیروانى  صادر 
گردید به انضمام نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 12324 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/ 4/805
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426793600086 شماره پرونده: 9509986793601640 شماره بایگانى شعبه: 
951653 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793600555 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793600198 محکوم علیه عباس عاملى کلخوران به نشانى اصفهان- اصفهان 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته (یک فقره چک 
به شماره 000488/36 به تاریخ 95/4/15 به مبلغ 32/000/000 ریال) و مبلغ 1/750/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (95/4/15) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له حسین عبداللهى فرزند رمضانعلى به نشانى 
اصفهان- شهر اصفهان- مسجد سید کوچه صبا (6) مجتمع چاپ رضوى اصفهان به وکالت محسن 
فاتحى موسى آبادى فرزند حسین به نشانى اصفهان خیابان شهیدنیکبخت مقابل دادگسترى اصفهان 
مجتمع ماکان 5 طبقه سوم واحد 32 دفتر وکالت آقاى سعید پوران شیروانى  صادر گردید به انضمام نیم 
عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 12325 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/ 4/806
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350300164 شــماره پرونده: 9509980350300458 شماره بایگانى 
شعبه: 950574 بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609970350300010 محکوم علیهم 1- حســین الشریف به نشــانى مجهول المکان 2- على 
پروانه فرزند فرامرز به نشــانى اصفهان- خیابان خرم- کوچه علینقیان- کوچه 54- پالك 25  تلفن 
09133695480 محکوم اند به فک پالك خودرو به شــماره انتظامى 488ص13 ایران44 در حق 
محکوم له سید علیرضا میرصالحى فرزند سید احمد به نشانى اصفهان- شهرك منتظرى (پاالیشگاه)- 
بلوك کارگرى 74- واحد 3 تلفن 09132979761  و پرداخــت 1/500/000 ریال بابت حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م 

الف: 12349 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 4/807

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610420350200138 شماره پرونده: 9509980350200645 شماره بایگانى شعبه: 
950769 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه ى غیابى 9609970350200152-

96/2/4 محکوم علیه احمدرضا آقاحســینى فرزند حســن به نشــانى مجهول المکان به پرداخت 
مبلغ 250/000/000 ریال با احتســاب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک (93/10/30 مبلغ 
100/000/000 ریال و 95/1/30 مبلغ 150/000/000 ریال) تا زمان پرداخت بابت اصل خواســته و 
7/360/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 7/200/000 ریال به عنوان حق الوکاله در حق محکوم له 
علیرضا صالحى فرزند اسفندیار به نشانى اصفهان- فیض- جنب کوچه کالنترى- پالك 199 با تلفن 
همراه 09131267681 به وکالت پویه پروانه فرزند ملک جمشــید به نشانى اصفهان- سه راه حکیم 
نظامى به سمت فلکه ارتش جب کاالى ست الکتریک بن بست شــهید عطایى ساختمان 71 طبقه 
دوم واحد سوم کدپستى 8175996951  و پرداخت مبلغ 13/228/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت محکوم است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 12347 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/ 4/808
 اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350300165 شــماره پرونده: 9409980350300775 شماره بایگانى 
شعبه: 940878 بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409970350301656 محکوم علیه اصغر اسدى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ هفت میلیون و سیصد هزار تومان باضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (94/8/4) 
تا زمان پرداخت و مسترد نمودن یک فقره چک به شــماره ى 940755-94/8/2 بانک مسکن بابت 
اصل خواسته و مبلغ دویست و هشتادو سه هزار و پانصد تومان بعنوان هزینه دادرسى در حق محکوم 
له سیداصغر حسینى فرزند سیدحسین به نشــانى اصفهان- خانه اصفهان- فلکه ماه فرخى به طرف 
رزمندگان ك دیدار منزل در حال ساخت و پرداخت 3/650/000 ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

12351 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 4/809
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426825300125 شماره پرونده: 9409986825300067 شماره بایگانى شعبه: 
940084 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9509976825300062 
محکوم علیهم 1- فریدون نوروزى فرزند مالقلى به نشانى ویالشهر- خیابان بوستان 50- پالك 28 ، 
2- زین العابدین باقرى فرزند حسن به نشانى ویالشهر- بلوار باهنر- پالك 128 محکوم است به حکم 
بر محکومیت تضامنى خواندگان بپرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تأخیر تأدیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اســاس شاخص 
اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى  و پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرقه در حق محکوم له شرکت مالى اعتبارى کوثر مرکزى 
به نمایندگى مصطفى جاللى به نشانى اصفهان- خ هشت بهشت غربى- حدفاصل چهارراه گلزار و 
چهارراه ملک- ساختمان کوثر به وکالت مسعود کریمى فرزند محمدتقى به نشانى اصفهان- خیابان 
هشت بهشت غربى- چهارراه ملک- مجتمع الماس- طبقه دوم پرداخت مبلغ 3000000 ریال بابت 
حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 12352 شعبه 31 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 4/810
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426825300126 شماره پرونده: 9509986825300566 شماره بایگانى شعبه: 
950701 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9509976825301499 
محکوم علیهم 1- نبى اله پورغالم فرزند سیف اهللا به نشانى مجهول المکان 2- سید یحیى چاوشى 
فرزند سید نعمت اهللا به نشانى اصفهان- شهرضا خ سروستان پل فردوسى فرعى 7 پ 27 ، 3- مهدى 
نادرى دره شورى فرزند خسرو به نشــانى مجهول المکان 4- کمال اکبرى فرزند فضل اله به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان بپرداخت مبلغ نهصد و چهل و 
دو میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و پرداخت 
مبلغ سى و دو میلیون و هشــتصد و هفتاد و هفت هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرقه در حق محکوم له شرکت مالى اعتبارى کوثر مرکزى به نمایندگى مصطفى جاللى به 
عنوان مدیر شعب استان اصفهان به نشانى اصفهان- خ هشت بهشت غربى- چهارراه ملک- ساختمان 
کوثر- شــرکت مالى و اعتبارى کوثر مرکزى  به وکالت مســعود کریمى فرزند محمدتقى به نشانى 
اصفهان- خیابان هشت بهشت غربى- چهارراه ملک- مجتمع الماس- طبقه دوم واحد دوم پرداخت 
مبلغ 32100000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

12353 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 4/811
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420361700155 شماره پرونده: 9509980361700375 شماره  بایگانى شعبه: 
950450 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610090361701041 و شماره دادنامه 
غیابى مربوطه 9509970361701556 محکوم علیهم 1- رحیم ســرحانى فرزند سلطان 2- خاور 
سرحانى فرزند درب محکوم اســت به پرداخت مبلغ 232/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
7/941/000 ریال به عنوان خسارات دادرسى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى از تاریخ سررسید 95/5/2 لغایت هنگام پرداخت درحق خواهان فردین فریدون پور فرزند 
فریدون به نشانى استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شاهین شهر- بلوار طالقانى- فرعى 
5 پ 51 و نیز پرداخت مبلغ 11/600/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 

کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

12364 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 4/812
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106837002946 شــماره پرونده: 9609986837000352 شماره بایگانى 
شعبه: 960393 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: سلطانعلى داورى فرزند عبدالحسین به نشانى مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1396/6/28  سه شنبه ساعت: 10:30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 203 در خصوص دعوى 
عشرت هاشمى گهروئى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م 

الف: 12369 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/ 4/814
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره درخواست: 9610466836500008 شماره پرونده: 9609986836500399 شماره بایگانى 
شعبه: 960460 نظر به اینکه خانم گلى رحیمى ریگى فرزند رضاقلى دادخواستى به طرفیت آقاى روح 
اله کریمى مبنى بر تنفیذ طالق به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگى مورخ 96/6/21 
ساعت 8/30 صب ح تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید و اال دادگاه 
تصمیم خود را خواهد گرفت ضمنًا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت 
تمایل به دفتر شعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. م الف: 12360 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)/4/815
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106797200268 شــماره پرونده: 9609986797200177 شماره بایگانى 
شعبه: 960177 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: الهام نادى فرزند علیرضا به نشانى اصفهان- خانه 
اصفهان- فلکه نگهبانى- غذاسراى خان بابا (فعال مجهول المکان) تاریخ حضور: 1396/6/4 شنبه 
ساعت: 15:30 محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 در خصوص دعوى عباس شریف زاده به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12241 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/ 4/816
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960389 خواهان ابراهیم قرهى قهى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه چک 
به طرفیت بهنام محمودى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز سه شنبه مورخه 96/6/7 ساعت 
8 صبح تعیین  گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 12239 

شعبه 9 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/ 4/817
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 950824 شماره دادنامه: 9609976795400286 مرجع رسیدگى: شعبه 24 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: سهیال اقبال وکیل: ابراهیم حاجى میرسعیدى به نشانى اصفهان چهارباغ 
باال خ نیکبخت مقابل دادگسترى نبش بن بست کیهان پ 137 طبقه همکف واحد 4 خوانده: مجید 
مرندى شیر وان مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص 
دادخواست سهیال اقبال با وکالت ابراهیم حاجى میرسعیدى به طرفیت مجید مرندى شیروان به خواسته 
مطالبه مبلغ 18/2000/000 ریال وجه دو فقره چک شماره 566575/26 (95/10/15) و 566574/40 
(95/9/15) عهده بانک ملت شعبه سراى بلور مشهد به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 96/3/21 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا 
و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال 
ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/3/21 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شــوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ یکصد 
و هشتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تازمان تاریخ اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک 
مرکزى و پرداخت پنج میلیون و ششصد و بیست هزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل واخواهى در همین شورا مى باشد و ظرف مدت 
بیست روز پس از واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در یکى از محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 

م الف: 12253 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/ 4/818
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960086 شــماره دادنامه: 9609976796300771 مرجع رسیدگى: شعبه سى و سه 
شوراى حل اختالف خواهان: محمد رضوانیان به نشانى اصفهان- خ سجاد- خ سپهساالر- روبه روى 
بیمارستان حجتیه- پالك 29 وکیل هادى محمدى به نشانى اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- روبه 
روى مؤسســه مالى مهر- ابتداى کوچه 53- طبقه فوقانى گل توتک خوانده: پنجعلى ظاهرى عبده 
وند مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى 
محمد رضوانیان به وکالت هادى محمدى به طرفیت پنجعلى ظاهرى عبده وند به خواسته مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال  وجه چک به شماره 9/321325-002، 79/4/10  به عهده بانک ملى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 3/840/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (79/4/10) تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12255 شعبه 33 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان/ 4/819
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960019 شماره دادنامه: 9609976794400661 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى 
حل اختالف خواهان: مهدى جبار زارع به نشــانى اصفهان خ امام خمینى بلوار عطاءالملک فاز 3 پ 
110 وکیل: نسیم ایزدى به نشانى اصفهان خ مشتاق اول خ ابوالحسن اصفهانى ابتداى شهداى خواجو 
مابین کوچه 12 طبقه فوقانى ســوپرمارکت قائم خوانده: صفدر پلنگ مجهول المکان شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى مهدى جبارزارع به وکالت ن سیم 
ایزدى به طرفیت صفدر پلنگ به خواسته مطالبه مبلغ 11/500/000 ریال  وجه چک به شماره 975862 
به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 11/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 397/500 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (93/6/25) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12276 شــعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/ 4/820

 ابالغ
شماره نامه: 9610110360100348 شماره پرونده: 9409980360100093 
شماره بایگانى شعبه: 940094 نظر به اینکه متهم محمود کیقبادى فرزند عباس 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940094-ب22 به اتهام- ایراد ضرب و 
جرح عمدى- توهین حسب شکایت آقایان اکبر کیقبادى- ابراهیم کیقبادى- 
اسماعیل کیقبادى- رضا کیقبادى تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 22 بازپرسى، دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م 
الف: 12261 شعبه 22 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 2)/ 4/813
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خبر

سوختن 200 درخت 70 ساله 
در اردستان

مدیر روابط عمومى فرماندارى اردستان گفت: تعداد 
200 درخت ســنجد، بادام و گردو که سن آنها  از 70 
سال مى گذشت در آتش ســوزى در منطقه واریون 

اردستان سوختند.
محسن زائرى افزود: روز یک شنبه نیروهاى اعزامى 
آتش نشانى تا ساعت 21 نسبت به مهار آتش سوزى 
و اطفاى آتش اقدام کردند، نیروهاى آتش نشانى از 
زواره نیز به محل اعزام شدند اما تا 300 مترى محل 

آتش سوزى نتوانستند جلوتر بروند.
وى تصریح کرد: وســعت آتش ســوزى سه هکتار 
گزارش داده شده اســت و تعداد 200 درخت سنجد، 
بادام و گردو که ســن آنها از 70 سال مى گذشت، در 

آتش سوختند.

پرداخت مستمرى 
به 3000 بازنشسته

مدیر تأمین اجتماعى شهرستان تیران و کرون گفت: سه 
هزار و 155 نفر در شهرســتان تیران و کرون از سازمان 

تأمین اجتماعى مستمرى دریافت مى کنند.
حسنعلى رونما اظهارداشــت: 42 هزار و 30 نفر یعنی 
در حدود 61 درصد جمعیت شهرســتان تیران و کرون

 تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى هستند.
وى افزود: 322 میلیارد ریال براى بیمه بازنشستگان، 23 
میلیارد ریال براى حق بیمه بیکارى و 14 میلیارد ریال 
براى غرامت ایام بیکارى در سال 1395 توسط سازمان 

تأمین اجتماعى به بیمه شدگان  پرداخت شده است.

انعقاد تفاهنامه همکارى 
جهاد دانشگاهى با بهزیستى

معاون آموزشى جهاددانشگاهى واحد اصفهان با اشاره 
به انعقاد تفاهمنامه همکارى با ســازمان بهزیســتى 
گفت: جهاد دانشــگاهى واحد اصفهان بیش از هشت 
سال اســت که در حوزه آموزش هاى تخصصى ویژه 
مربیان مهدهاى کودك و پیش دبستانى فعال بوده و با 
تفاهمنامه اخیر مى توان شاهد گسترش این فعالیت ها

 باشیم.
احمد مکارى اظهار داشت: پیش از این جهاد دانشگاهى 
از برگزار کنندگان اصلى دوره هاى بدو خدمت مدیران 
و مربیان مهدهاى کودك بوده و ســازمان بهزیستى 
همــواره همکارى هــاى نزدیکى با این نهاد داشــته

 است.

حضور خادمان امام مهربانى ها
جمعى از خادمان حرم مطهر امــام رضا(ع) در قالب 
کاروان زیر سایه خورشید و به مناسبت دهه کرامت 
همچون سال هاى گذشته به شهرهاى مختلف ایران 
ســفر مى کنند و روز پنجشــنبه به اصفهان خواهند 

رسید.

اعالم آمادگى سرمایه گذارى 
350میلیاردى در شاهین شهر

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: پس از معرفى بیش 
از ده هزار میلیارد ریال طرح اقتصادى اشــتغال آفرین 
به بخش خصوصى، ســرمایه گذاران این بخش براى 
سرمایه گذارى سه هزار و 500 میلیارد ریالى در شهرستان 

شاهین شهر و میمه اعالم آمادگى کردند.
علیرضا بصیرى اظهارداشــت: بخش صنعت، معدن و 
تجارت امسال موظف شده اســت با حمایت از بخش 
خصوصى دو هزار و 200 شغل پایدار در این شهرستان 
ایجاد کند؛ این بخش با کمک شبکه بانکى سال گذشته 
به 128 واحد تولیدى تسهیالت ده میلیارد ریالى سرمایه 

در گردش اعطا کرده است.
فرماندار شاهین شهر و میمه پیگیرى پرداخت تسهیالت 
20 میلیارد ریالى به واحدهاى نیمه فعال، تســهیالت 
خانگى و خوداشتغالى خرد و پیگیرى مسائل پیش روى 
بخش هاى تولیــد و خدمات را تا حــل نهایى، از جمله 
وظایف کمیته هاى 9گانه ســتاد اقتصاد مقاومتى این 

شهرستان عنوان کرد.

350هکتار از نخلســتان هاى خوروبیابانک مورد حمله 
انواع آفت ها قــرار گرفته و ثمــرات آن در حال از بین 

رفتن است.
به گفته کارشناســان جهاد کشــاورزى، زنجره خرما، 
کنه گرد آلود و سوسک شــاخدار کرکدنى از مهمترین 
آفت هایى است که هم اکنون گریبانگیر نخلستان هاى 
این منظقه شده و تولیدات خرماى خوروبیابانک را مورد 

تهدید قرار داده است .
مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان خوروبیابانک گفت: 
باتوجه به گرم شدن هوا، فعالیت این آفت ها دو چندان 
شده و خسارت فراوانى به محصول خرما وارد مى کنند. 

عبــاس غالمرضایى اظهار داشــت: زنجــره خرما از 
مهمترین آفت هاى نخلستان خوروبیابانک بیان است و 
هم اکنون در حدود 150 هکتار از نخلستان هاى روستاى 

مهرجان به این آفت آلوده شده است.
وى خاطرنشان کرد: این آفت که به شیره خرما شهرت 
دارد، شــیره برگ هــا را مکیده و فضوالت شــیرین و 

چسبناکى در زیر و روى برگ از خود ترشح مى کند.
غالمرضایى افزود: خوروبیابانک تنها شهرســتان خرما 
خیز استان اصفهان اســت و هرســاله حدود 750 تن 
خرما از نخلســتان هــاى 250هکتارى آن برداشــت

 مى شود.

امیر هالکویى، مدیرکل کتابخانه هاى اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه طرح اهداى کتاب به کتابخانه هاى اصفهان با 
نام «با یک گل بهار نمى شود» از چند ماه پیش اجرایى شده 
است، اظهار داشت: در طول این مدت کتاب هایى از سوى 
مردم به کتابخانه هاى مختلف استان اهدا شده است که پس 
از بررسى تیم هاى کارشناسى بســته به نیاز کتابخانه هاى 
مختلف براى آنها ارسال مى شود.وى افزود: الزم است مردم 
فرهنگ دوست اصفهان، خیران و ناشران دست به دست هم 
دهند تا بتوانیم به افق چشم انداز 20 میلیون کتاب تا سال 
1404 دست پیدا کنیم.مدیرکل کتابخانه هاى استان اصفهان 
به آغاز واضافه شدن عملیات رف خوانى در نرم افزار سامان 

(مدیریت کتابخانه هاى عمومى) اشاره کرد و بیان داشت: 
هم اکنون فعالیت هایى مانند تمدید و جست و جوى کتاب، 
رزرو و امانت و دیگر موارد از طریق این نرم افزار به شــکل 
الکترونیکى براى کاربر و کتابدار بسته به نیاز فراهم است و با 
اضافه شدن رف خوانى الکترونیکى، شاهد افزایش سرعت 
و دقت، کاهش میزان خطا و امکان گزارش گیرى براى رفع 
نیازهاى مدیریتى خواهیم بود.وى تاکید کرد: رف خوانى در 
واقع عملیات سرشمارى منابع و کتاب هاى کتابخانه هاى 
عمومى اســت که هر ســاله به منظور اطالع از وضعیت 
کتاب هاى موجود، منظم سازى و دریافت آمار دقیق منابع در 

کتابخانه هاى عمومى انجام مى شود.

نخلستان هاى خور و بیابانک 
در محاصره آفت

آغاز سرشمارى منابع
 و کتاب هاى کتابخانه ها

موضوع اشتغال و دســتیابى افراد به شغل مورد نظر از 
اساسى ترین نیازهاى جامعه محسوب مى شود. یکى از 
اهداف کالن توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور 

ما، کاهش بیکارى و توسعه فعالیت هاى شغلى است.
بیکارى، یکى از نامطلوب تریــن پدیده هاى اقتصادى 
و اجتماعى اســت که پیامدهاى منفى و ناگوارى را در 

زمینه هاى مختلف به دنبال دارد.
متأسفانه به دلیل مرتبط بودن اشتغال و بازار کار کشور 
با همه تصمیمات کالن دولت ها، در ســالیان گذشته 
اشتغالزایى متأثر از سیاســت هاى هیجانى و لحظه اى 

پیشرفت چندانى نداشته است.
در این میان 15 درصد از تولید ناخالص کشور متعلق به 
استان اصفهان بوده و باید گفت اصفهان صنعتى ترین 
استان کشــور اســت که 70 درصد از فوالد کشور، 50 
درصــد از صنایع ســاختمانى، 60 درصــد مصنوعات 
طالى کشــور و 25 درصد از فرآورده هاى نفتى در آن 
توزیع مى شود و 10 درصد کارگران کشور در این استان 

فعالیت مى کنند.
همچنین 400هزار هکتار اراضى کشــاورزى کشور در 
اســتان اصفهان قرار دارد که البته 100هزار هکتار به 

دلیل خشکسالى از دایره کشاورزى خارج شده است.
استان اصفهان به عنوان 10 شهر برتر گردشگرى دنیا 
مطرح است و باید گفت اصفهان همواره به عنوان یکى 
از 10 شهر زیباى جهان سرشار از آثار هنرى و تاریخى 
است و با داشتن قابلیت هاى توریستى شهر اصفهان و 
برخوردارى از جاذبه هاى گردشگرى بسیار در زمینه هاى 
تاریخى، طبیعى و انسان ساخت با ارزش ملى و فراملى 
و وجود اثر تاریخى غیرمنقول و اثر شناخته شده منقول 
بازمانده از ادوار مختلف در جاى جاى اســتان به قطب 

مهم گردشگرى کشور تبدیل کرده است.
البته این اســتان قابلیت هاى بســیارى در تولید فرش 
دستباف و ماشینى، صنایع دستى با ثبت ملى و... دارند 

که البته این گزارش گنجایش تمام پتانسیل ها را ندارد.
اما با تمام ویژگى هاى چشمگیر صنعتى و غیر صنعتى 
موجود در اســتان اصفهان، این استان در بهار امسال با 
16/1 درصد بعد از البرز و چهارمحال و بختیارى، سومین 
استان با بیشترین جمعیت بیکار در کشور شناخته شده 
است و چالش هاى پیش روى مســائل کار و اشتغال در 
استان اصفهان، این شهر را به یک بمب در آستانه انفجار 
و وقوع فاجعه تبدیل کرده اســت و نسخه هاى کاغذى 
براى درد بیکارى این استان حتى همچون مسکن هاى 
موقتى هم نیست که بتواند چنین درد شدیدى را اندکى 

تسکین دهد.

تشدید بیکارى با افزایش موج واردات 
نماینده مردم شهرستان خمینى شهر در مجلس شوراى 
اسالمى در این باره گفت: در حال حاضر با عدم فعالیت 
بنگاه هاى اقتصادى 19 هزار نفر تحت پوشــش بیمه 

بیکارى قرار گرفته اند.
محمد جواد ابطحى رکود اقتصادى حاکم بر کشــور و 
وضعیت بنگاه هاى اقتصادى را مناسب ندانست و اظهار 
داشــت: با وجود ارائه افزایش آمار اشتغالزایى در کشور 

توسط مسئوالن دولتى، اکنون با تعطیلى تعداد بسیارى 
از کارخانه ها در کشــورمان، شــاهد بیکارى و تعدیل 

کارگران هستیم.
وى واردات بى رویه کاالهاى مشــابه داخل را یکى از 
دالیل توقف فعالیت کارخانه ها و کارگاه ها برشــمرد و 
افزود: اجراى اقتصاد مقاومتى مسیر تولید ملى و اشتغال 
را روشن مى کند، اما تاکنون در این راستا اقدام و عمل 

مؤثرى عملیاتى نشده است.

توقــف فعالیت تعــداد بى شــمارى از 
کارخانه ها و کارگاه ها با واردات بى رویه

ابطحى اظهار داشــت: ورود اجناســى مانند مسواك، 
آدامس و واکس هم در ازاى فروش نفت به کشور سبب 
افزایش بیکارى و تعطیلى تعداد زیادى از کارخانه هاى 

کشورمان شده است.
وى افزود: با واردات کاالهاى مشابه تولید داخل، بالطبع 
وقتى قیمت اجناس وارداتى نســبت بــه داخلى کمتر 
شود، مردم به خرید جنس وارداتى رغبت بیشترى پیدا 
مى کنند و این امر سبب انباشــت تولیدات کشورمان، 

بیکارى و تعطیلى کارخانه ها خواهد شد.

فاجعه بیکارى و مالیات در اصفهان
در همین راســتا، نایب رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، 
معــادن و کشــاورزى اصفهــان گفــت: متأســفانه 
اصفهــان از جمله شــهرهایى اســت کــه بیکارى 

بســیار در آن به چشــم مى خورد، اما در ســه ســال 
گذشــته با افزایش شــیب تنــد مالیات نیــز روبه رو

 بوده ایم.
مصطفى رناســى با اشــاره به پدیــده تعطیلى برخى 
بنگاه هاى اقتصادى اظهار داشــت: امــروز بنگاه هاى 
اقتصادى در چنــد حالت به ســر مى برنــد، تعدادى 
از این بنگاه ها مشــغول به فعالیت  هســتند، در حالى 
که چاره اى جز ایــن ندارند، تعدادى زیــر ظرفیت کار 
مى کنند و تعــدادى هم در وضعیت مســاعد به ســر

 مى برند.

وى بــه افزایش تــورم 60 درصدى در ســه ســال 
گذشــته اشــاره کرد و گفت: ایــن افزایــش به این 
معناســت که 60 درصــد از پــول ملى کم شــده و 
فضاى رقابــت در حــوزه صــادرات از دســت رفته 

است.
رناســى از افزایــش فزاینــده بیــکارى و مالیات به 
عنــوان یــک فاجعــه عمیــق در اصفهان یــاد کرد 
و افــزود: متأســفانه اصفهــان از جمله شــهرهایى 
اســت کــه بیــکارى بســیار در آن بــه چشــم 

مى خورد.

فشار مالیاتى بر بنگاه هاى کوچک با عدم 
توانایى پرداخت مالیات در 5 قطب بزرگ صنعتى 

اصفهان
نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان در ادامه تأکید کرد: پنج قطب بزرگ صنعتى این 
شهر دیگر قادر به پرداخت مالیات نیستند و فشار مالیاتى 

برروى بنگاه هاى کوچک تولیدى متمرکز شده است.
وى به بیان اهمیت سرمایه گذارى در کشورهاى همسایه 
از جمله عمان و ســوریه پرداخت و گفــت: باید صادرات 
را از کشورهاى مجاور و همسایه شــروع کنیم و بتوانیم 

بخش هایى از بازار این کشورها را به دست بیاوریم.

رسیدن نرخ بیکارى در استان اصفهان به 
30 درصد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
هم با بیان اینکه نرخ بیکارى در اســتان اصفهان به 30 
درصد رسیده است، گفت: 40 هزار کارگر اصفهانى در سال 

95 تحت پوشش بیکارى رفته اند.
حجت االسالم والمسلمین سید ناصر موسوى  الرگانى با 
اشاره به عدم همخوانى آمارهاى اشتغال در کشور اظهار 
داشــت: ارائه آمار ایجاد 700، 900 و یک میلیون و 200 
هزار شغل توسط مسئوالن دولتى پایه و اساس دقیق ندارد.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه استان اصفهان استانى صنعتى است که بعد از جدا 
شدن البرز از تهران مى توان آن را نخستین استان صنعتى 
کشور دانست، افزود: چنانچه آمار بیکارى را با کشاورزان 
که در استان بیکار شدند، محاسبه کنیم  باید گفت در حال 
حاضر میانگین نرخ بیکارى در استان اصفهان به 30 درصد 

رسیده است.
وى در ادامه اذعان  داشــت: در نیمه نخست سال گذشته 
تعداد افراد تعدیل شده از کار در استان اصفهان که تحت 
پوشــش بیمه بیکارى رفته اند در حدود 20 هزار نفر بوده  

است.
وى اضافه کرد: چنانچه این میزان را در شــش ماهه دوم 
سال گذشته حساب کنیم فقط در استان اصفهان 40 هزار 

نفر تحت پوشش بیمه بیکارى رفته اند.
حجت االسالم والمسلمین موســوى الرگانى گفت: این 
تعداد افراد تعدیل از کار مى توانستند از بیمه بیکارى استفاده 
کنند، افرادى که در طول فقط یکسال در استان اصفهان 
بیکار شده اند بیش از این ارقام اســت، زیرا بیمه بیکارى 

شامل تمام افراد نمى شود.
وى یادآور شــد: فقط در طول یکســال اخیر بسیارى از 
واحدهاى تولید کوچک صنعتى، کاشــى نیلو، کاشــى 
اصفهان، پلى اکریل و شــرکت ریســندگى و بافندگى 
زاینده رود در استان اصفهان با تعدیل نیروهاى خود تعطیل 

شده اند.
رئیس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس 
اظهارداشــت: البته آمار تعدیل نیروها در استان بیش از 
ارقامى اســت که بیان کردیم و بالطبع ارقام کارخانه ها 
و واحدهاى تولیدى در اســتان اصفهــان هم بیش از 

اینهاست.

پرونده مصاحبه علمى آزمون دکتراى تخصصى دانشگاه 
آزاد اسالمى اســتان اصفهان در سال 1396 با استقبال 

ویژه داوطلبان به پایان رسید.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان در این باره 
اظهار داشت:این اســتان با میزبانى از 17 هزار و 78 نفر 
داوطلب در مصاحبه دکتراى تخصصى سال 1396، پس 
از پایتخت بیشترین متقاضى تحصیل در مقطع دکترا در 

کشور را دارا بود.
محمد امیرى گفت: مصاحبه تخصصى دانشــگاه آزاد 
اســالمى اســتان اصفهان طى چهار روز در بازه زمانى 
27 تا 31 تیر انجام شد و طبق برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته همه داوطلبان طبق زمانبندى از پیش تعیین شده 
به دانشکده هاى مشخص شــده براى مصاحبه مراجعه 

کردند.
دبیر هیئــت امناى دانشــگاه آزاد اســالمى اســتان 
اصفهان با توجه به تشــکیل ســتاد اجرایــى آزمون 
مصاحبه دکتراى تخصصى ســال 96 استان اصفهان 
و برگزارى جلســات متعدد به منظــور هماهنگى هر 

چه بیشتر خاطرنشان کرد: مشــارکت دیگر واحد هاى 
دانشــگاهى اســتان و حضور بیش از 450 نفر اســتاد 
مصاحبه گر و 350 نفر کادر اجرایى و برخورد شایســته 
و اطالع رســانى به موقــع و برنامه ریزى مناســب از 
مهمترین ویژگى هاى بارز این دوره از مصاحبه ها بود که 
رضایت حداکثرى داوطلبان استان اصفهان را به همراه

 داشت. 

فاجعه بیکارى در اصفهان
فعالیت تعداد بى شمارى از کارخانه ها متوقف شده است

دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان 
بزرگ ترین میزبان مصاحبه دکترا 

معاون امور بازرگانى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان تأکید کرد: ثبت مشخصات انبارهاى بخش 
دولتى و خصوصى متعلق به اشخاص حقیقى و حقوقى در 

سامانه جامع انبارها الزامى است.
 محمد مجیرى افزود: مالکان و بهره برداران این انبارها 
باید مشخصات انبار و محل نگهدارى کاالهاى خود را در 

سامانه یاد شده ثبت کنند. 
وى اضافه کرد: ســامانه جامع انبارها اواخر سال گذشته 
با هدف جلوگیرى از قاچاق کاال در کشــور راه اندازى و 

همزمان در استان اصفهان فعال شد. 
مجیرى اضافه کرد: همه مراکز دولتى و بخش خصوصى 
که داراى انبــار و محل نگهدارى کاال هســتند، موظف 
هستند مشخصات انبارها و مواد و نوع کاالهاى انبارشده 
در این محل ها را در سامانه جامع انبارها و نگهدارى کاال 

ثبت کنند. 
معاون امور بازرگانى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان توضیح داد: پس از ثبت مشخصات انبارها 
و محل نگهدارى کاال توســط صاحبان و بهره برداران، 
شناسه براى این افراد صادر مى شود و هرگونه جابه جایى 

و انتقال کاال توسط افراد، منوط به داشتن شناسه سامانه 
جامع انبارها مى باشد.

وى اظهارداشت: کلیه واحدهاى صنفى، اصناف و فعاالن 
در زمینه توزیع و عرضه کاال کــه داراى انبار حتى در حد 
یک محل کوچک هستند باید اطالعات انبارهاى خود را 

در این سامانه ثبت کنند. 
مجیرى با اشــاره به اینکه مهلت ثبت مشخصات انبارها 
و محل نگهدارى کاال در سامانه جامع انبارها رو به پایان 

است، گفت: پس از اجرایى شدن طرح، ثبت مشخصات 
انبارها در سامانه یاد شــده امکانپذیر نیست و جا به جایى 
و انتقال کاال و یا صدور بارنامه براى انتقال کاال از انبار به 

انبار یا مکانى دیگر بدون داشتن شناسه ممنوع است.
وى از مراکز دولتى، واحدهاى تولیدى، صنفى و اصناف که 
داراى انبار و محل نگهدارى کاال هستند خواست هرچه 
سریع تر نسبت به ثبت مشخصات این انبارها در سامانه 

جامع انبارها اقدام کنند. 

مهلت ثبت مشخصات انبارها و محل نگهدارى کاال در سامانه جامع انبارها رو به پایان است

ممنوعیت جا به جایى و صدور بارنامه بدون داشتن شناسه

نرخ بیکارى اصفهان، 2/2درصد بیشتر از کشور
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مطابق اعالم مرکز آمار 
ایران، نرخ بیکارى استان در سال گذشته، 14/6درصد و 
2/2درصد باالتر از کشور بوده است، گفت: دستگاه هاى 
اجرایى اســتان باید طى هفته آینده نقطه نظرات خود را 

پیرامون طرح تکاپو براى جمع بندى نهایى اعالم کنند.
رسول زرگرپور اظهارداشــت: این طرح با هدف توسعه 
اشتغال پایدار در رســته کسب و کارى منتخب در سطح 
استان ها، ارتقاى سطح رونق اقتصادى در جوامع هدف، 
ارتقا و توسعه واحدهاى کسب و کار، بهبود معیشت نیروى 
کار در کسب و کارهاى منتخب و طراحى سیاست هاى 
اشتغال در سطح منطقه اى و ملى در دستور کار قرار گرفته 

است. وى با بیان اینکه طرح توسعه کسب و کار و اشتغال 
پایدار (تکاپو) بیشتر به اشــتغال هاى ُخرد و کارگاه هاى 
کوچک مى پردازد، تصریح کرد: در بحث هاى مربوط به 
آینده استان سمت و سو در جهت ارتقاى بخش خدمات 

است و باید به این بخش توجه بیشترى شود.
زرگرپور تأکید کرد: دستگاه هاى اجرایى باید نقطه نظرات 
خود را در خصوص طرح مذکور طى یک هفته آینده به 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى ارسال نمایند تا این 
اداره کل در جلسه اى با ســازمان برنامه و بودجه، جمع 
بندى نهایى این طرح را انجام دهد و براى تصویب نهایى 

به مرکز ارسال کند.




