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زنجیره تأمین سیمان کشور از اصفهان مى گذرد

هاشم خان در هر دوره اى وجود داردنوبت دهى اینترنتى در شوراهاى حل اختالف اصفهانتیوب سوارى به سمت مرگآب پاکى روى دست  اختالف افکنان مأموریت سپاهان براى تکرار عصر طالیى فرهنگاستاناجتماع ورزش
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ظرف برنجى 
بسیار ارزشمند 

از چنگ قاچاقچیان درآمد

کاهش نرخ پیاز تا
 20 مرداد ماه

گزینه هاى «شهردارى » 
هفته اول شهریورماه 

نهایى مى شود

جدال مرگبار 3 برادر 
بخاطر ارثیه پدرى 

ویراژ 5000 موتور برقى در 
خیابان هاى شهر

11

پیشگیرى از بروز آلزایمر 
با خوردن لبنیات  

سهم زنان اصفهانى از 
اهداى خون؛ فقط 3 درصد

اما و اگرهاى پیش فروش ساختماناما و اگرهاى پیش فروش ساختمان
روایت رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان از اجراى یک قانونروایت رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان از اجراى یک قانون
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جهان نما

معامله مجلس 
و دولت براى 
تعیین وزرا 
خالف واقع 
است

2

رئیس مجلس شوراى اسالمى معامله بین 
دولت و مجلس براى تعیین وزراى دولت 

دوازدهم را خالف واقع دانست.
على الریجانى دیروز در همایش 

هیئت امناى دانشگاه ها و دانشکده هاى 
علوم پزشکى کشور با اشاره به 

انتشار اخبارى در برخى 
رسانه ها مبنى بر اینکه 

معامله اى بین...

سخنگوى وزارت بهداشت در واکنش 
به اخبارى مبنى بر دریافت وجه نقد از 

بیماران در بیمارستان هاى دولتى و تحت 
پوشش وزارت بهداشت، توضیحاتى 

ارائه داد.
به گزارش مهر، دکتر

 ایرج حریرچى در پاسخ به 
این سئوال که
 شنیده  شده...

3

ماجراى 
دریافت 
پول نقد

 از بیماران 
بسترى

در نشست خبرى نمایشگاه سیمان و فرآورى مواد معدنى اصفهان عنوان شد

شیائومى، ارزان ترین  تلویزیونشیائومى، ارزان ترین  تلویزیون
3232  اینچى خود را معرفى کرد  اینچى خود را معرفى کرد

12

  موتور  انتقادات محمد مایلى کهن پس از حذف تیم ملى 
امید دوباره روشن شد و وى به همین بهانه بار دیگر به 
محمدرضا ساکت، تاج و کى روش حمله کرده است.

کامالً قابل پیش بینى بود که آقاى همیشه منتقد پس از 
حذف تیم امید از رقابت هاى مقدماتى قهرمانى آسیا 
مصاحبه کند و به کارلوس کى روش حمله کند. در کمتر از 
24 ساعت پس از این اتفاق مایلى کهن در گفتگویى به 
ساکت و کى روش حمله کرد و...

موتور انتقادات بار دیگر روشن شد 

حمله دوباره 
مایلى کهن 
به ساکت
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رئیس مجلس شوراى اسالمى معامله بین دولت و مجلس 
براى تعیین وزراى دولت دوازدهم را خالف واقع دانست.

على الریجانى دیروز در همایش هیئت امناى دانشگاه ها 
و دانشکده هاى علوم پزشکى کشــور با اشاره به انتشار 
اخبارى در برخى رسانه ها مبنى بر اینکه معامله اى بین 
دولت و مجلس پیرامون انتخــاب وزرا در کابینه دولت 
دوازدهم صورت گرفته، اظهار داشــت: دیروز[دوشنبه] 
در یکى از روزنامه ها دیــدم تیترى با عکس بنده و آقاى 
روحانى منتشر شــده مبنى بر اینکه وزرا براى اینکه در 
دولت بعد حضور داشــته باشــند به بهارستان مى آیند و 
معامالتى انجام مى دهند که این خالف واقع است. وى 

افزود: وزیرى را ســراغ ندارم که در این مدت به مجلس 
آمده باشد و بگوید که هر طور شده بنده را در دولت بعدى 

راه بدهید.
الریجانى ادامه داد: البته بعضى از وزرایى که موفق عمل 
کرده اند به مجلس آمده اند و گفته اند که نمى خواهیم در 
دولت بعدى بمانیم که یکى از همین افراد آقاى قاضى زاده 
هاشمى است، اما ما اصرار کردیم و به ایشان گفتیم که 

شما در دولت بمانید.
رئیس مجلس تصریح کرد: ما هیچ نسبتى با کسى نداریم 
که در رسانه ها مى نویسند وزرا به مجلس آمده اند، بلکه 

این کارها معکوس عمل کردن است.

مشاور رئیس مجلس اظهار داشت: دیدار رئیس جمهور و 
فرماندهان سپاه، ابتکار بسیار خوبى بود و از رئیس جمهور 
هم باید تشکر کرد که با  رویى گشــاده نسبت به ذخایر 

نظام برخورد کردند.
منصور حقیقت پور نماینده سابق مجلس شوراى اسالمى 
به خبرآنالین گفت: نشست رئیس جمهور و فرماندهان 
سپاه نشانه خوبى اســت چرا که برخى در ایام انتخابات 
تالش کردند تا اختالفاتى را ایجاد کنند اما این نشست 

آب  پاکى را بر دست آنها ریخت. 
او با تأکید بر اینکه سپاه، رکن بى بدیل نظام است، افزود : 
هر دولتى در نظام جمهورى اســالمى ایران مى تواند 

از ظرفیت باالى سپاه اســتفاده کند و اینگونه جلسات 
مى تواند تمام توطئه هایى که از بیرون طراحى مى شود 
براى ایجاد شــکاف میان دولت و ســپاه را خنثى کند و 
سپاه به عنوان بازوى قدرتمند نظام براى انجام هرگونه 

مأموریت آمادگى کامل دارد. 
حقیقت پور گفت: امیدوارم حاصل این جلسات هم افزایى 

بیشتر، حل مشکالت و وحدت بیشتر در کشور باشد.
وى در پایان خاطرنشان کرد: این جلسه نشان داد على 
رغم فضاســازى ها آنچه از اهمیت درجه اول برخوردار 
است امنیت و منافع ملى کشور است و در این عرصه تمام 

ارکان نظام با یکدیگر متحد و هماهنگ هستند.

معامله مجلس و دولت براى 
تعیین وزرا خالف واقع است

آب پاکى 
روى دست  اختالف افکنان

مسائل معمولى
حجت االسالم والمسلمین سیدرضا    ایسنا|
تقوى، قائم مقام جامعه روحانیت مبارز درباره حواشى 
پیرامون اسـتعفاى امام جمعـه کرمان گفـت: آقاى 
جعفرى یک شـخصیت محترم و مخلص و انقالبى 
اسـت و از ابتداى انقالب امام جمعه بوده و 86 سال 
سـن دارد؛ گاهى اوقات کهولت سـن، خطبه خوانى 
و سفر به شـهرها را مشـکل مى کند؛ آقاى جعفرى 
اسـتعفا کرد و به من گفت به رهبرى بگویید که من 
به دلیل کهولت سن استعفا مى کنم. گفتند که تقوى 
به اینها فشـار آورده و دارد هاشـمى زدایى مى کند و 
مى خواهد طرفـداران مصباح را بیـاورد. نمایندگان 
ولى فقیه براى شخص رهبرى است؛ بودن یا نبودن 
اینها به عهـده رهبرى اسـت ما نمـى توانیم دخالت 
کنیم. آقاى شبسـترى کـه امـام جمعه تبریـز بود و 
اخیراً کنار رفت، آیا هاشـمى زدایى بود؟ اینها مسائل 

معمولى است.

مجلس شکایت کرد 
   خبر آنالین | سـخنگوى کمیسیون قضائى 
مجلـس بـا بیـان اینکـه اظهـارات فرمانـده نیروى 
انتظامى استان فارس نسبت به نمایندگان توهین آمیز 
اسـت گفت: کمیسـیون قضائـى بـه داد گاه نظامى 
شـکایت مى کند. حجت االسـالم والمسلمین حسن 
نوروزى گفت: فرمانده نیروى انتظامى استان فارس 
خارج از حیطـه وظایفش به حـوزه قانونگذارى ورود 

کرده است که نباید چنین مطالبى را عنوان مى کرد.
پـس از تصویـب طـرح کاهـش مجـازات اعـدام 
قاچاقچیـان مـواد مخدر، فرمانـده نیـروى انتظامى 
فـارس گفتـه بـود: «نمایندگانى کـه با پـول کثیف 
قاچاق به مجلس مى رونـد بایـد از قاچاقچیان دفاع 

کنند.»

تازه ترین خبر از رهبر داعش
منابع آگاه بـه روزنامـه فرامنطقه اى    ایسنا|
«القـدس العربى» اعـالم کردنـد: چنـد هفته پیش 
یکى از سـرکرده هاى داعـش در نزدیکـى مرزهاى 
سـوریه و عراق کشـته شـده بود کـه برخـى او را با 
«ابوبکـر بغـدادى» اشـتباه گرفتنـد و اخبـارى 
دربـاره کشـته شـدن وى منتشـر کردنـد. ایـن 
منابـع اعـالم کردنـد: ابوبکـر بغـدادى احتمـاًال 
در یکـى از روسـتاهاى بیـن البوکمـال و المیادیـن 
در حومـه دیرالـزور پنهان شـده اسـت. ایـن منطقه 
جایـى اسـت کـه بیشـتر سـرکرده هاى داعـش که 
از مناطـق آزاد شـده فـرار مى کننـد بـه آنجـا پنـاه

 مى برند.

«تدلیس» بود نه تقلب
  نامه نیوز | سـعید حجاریـان در گفتگـو بـا 
روزنامه اعتماد در پاسخ به این پرسـش که آیا نتایج 
انتخابـات سـال 1388 براى شـما غیرمنتظـره بود 
مى گویـد: غیرمنتظره نبـود، تدلیس سیسـتماتیک 
قبل از آن انجام شده بود. تدلیس یعنی رأي خریدن. 
یکسـري اقدامـات قبـل از انتخابـات انجـام شـد و 
رأي ها را هدایت کرد. محموداحمدي نژاد پول یامفت 
داشت و خرج می کرد. به مردم سیب زمینی می داد و 
اینها. تدلیس بدتر از تقلب در انتخابات اسـت؛ چون 
تدلیس مربـوط بـه معامله اسـت. مثًال یـک جنس 
ترك دارد و آن را به عنوان جنس سـالم به مشـتري 

می فروشند.

جدیدى و مریخى!
عبـاس جدیـدى عضـو کمیسـیون     آفتاب|
نظارت شوراى شـهر تهران با بیان اینکه شهردارى 
تهران پاسـخ مناسـبى به انتقادات نمى دهد و گاهى 
پاسـخ هایى مى دهـد که بایـد برویـم کـره مریخ با 
شازده کوچولو بازى کنیم، گفت: صدها هزار میلیارد 
تومان عـوارض مـردم را گرفته اند تا ایـن چند پل را 

بسازند.
 وى تأکید کرد: شهردارى پاسـخ نامه من را در مورد 
واگذارى امـالك نـداده و باید اعالم کنـم واگذارى 
امالك در شهردارى وضعیت نجومى را رد کرده و به 

مریخى رسیده است.

  نامه نیوز | کسانى که سیاست ایران را از ابتداى توئیتر
انقالب دنبال مى کنند، شاید این روزها على اکبر والیتى 
را نشناسند. مردى که به همه طیف هاى سیاسى اصولگرا 
شبیه است اال آن اصولگراى کالسیک اعتدالى که از او 
دیده بودیم. مهره اى که همیشه ذیل تفکر هاشمى بود 
حاال در دانشگاه آزاد، رئیسى انتخاب کرده که بیش از هر 
چیزى احمدى نژادى است. چه اتفاقى افتاد که والیتى 

اینگونه شد؟ بیایید داستان را از ابتدا با هم بخوانیم. 
1. على اکبر والیتى متولد 1324 در شــمیرانات است. 
تا 33 ســالگى اش یعنى تا انقالب اســالمى، فعالیت 
سیاسى اش یکسال عضویت در جبهه ملى بود و مدتى 
هم فعالیت در انجمن اسالمى پزشکان. با این حال خوب 
درس خوانده بود و مواظب دین و ایمانش بود. در آستانه 
انقالب او فوق تخصصــى بیمارى هاى عفونى اطفال 
داشت از دانشگاه جانزهاپکینز و استاد دانشکده پزشکى 

دانشگاه علوم پزشکى تهران بود.
2. ســال 1358به واسطه رفاقت با موســى زرگر وزیر 
بهدارى دولــت اول جمهورى اســالمى، معاون وزیر 
بهدارى شد. یکسال نگذشــته بود که به مجلس رفت 
و بعد از یکسال هم شــد وزیر خارجه. در این بین البته 
براى نخست وزیرى ایران هم کاندیدا شد ولى انتخاب 
مجلس، فرد دیگرى بود. با این حــال، وزیر خارجه آن 
دوران کمتر از نخست وزیرى کار نداشت. سنگر جنگ 
او در میدان مشــق تهران بود و البته در سفرهایى که 
مى رفت. کار مهمش در این هشــت سال، پایان جنگ 
بود؛ قطعنامه 598. وقتى که گفتند از شــدت فشــار و 

استرس، فیلتر سیگار را هم مى کشید.
3. جنگ تمام شــد اما کار والیتى نه. هشــت ســال 
دوره هاشــمى را هم وزیر امور خارجه بود. البته سرش 
خلوت تر شده بود و به پزشــکى هم مى رسید. از سال 
1370، رئیس بیمارستان مسیح دانشورى شد که هنوز 
هم مسئولیت دارد. کلى سمت دیگر هم هست. عنوان 
این سمت ها و البته کتاب هایى که او داشته، بالغ بر هزار 

و800 کلمه است.
4. پایان وزارت امور خارجــه، پایان فعالیت دیپلماتیک 
والیتى نیست. او از سال 1376، مشاور امور بین الملل 
رهبر معظم انقالب مى شود و سه ســال بعد هم براى 
مدتى دو ساله، دبیر کل مجمع جهانى اهل بیت(ع). از 
سال 1385، نایب رئیس شوراى راهبردى روابط خارجى 
مى شود و از حدود سال 1390، دبیر کل مجمع جهانى 

بیدارى اسالمى.
5. على اکبر والیتى تا به حال، دو بار در انتخابات ریاست 

جمهورى حاضر شده. یک بار در سال 1384 و بار دیگر 
در ســال 1392. در هر دو بار بیــش از آنکه حضورش 
به انتخابات معنا ببخشــید، انصرافش بــوده که معنا 
بخشیده است. در 1384 قبل از انتخابات به نفع هاشمى 
رفســنجانى کناره گیرى کرد و در سال 1392 ظاهراً و 
بنا به برخى گفته ها با اشاره هاشمى کنار نرفت تا رأى 

اصولگرایان تقسیم شــده و روحانى در همان دور اول، 
پیروز انتخابات شود.

6. حاال والیتى به جز ســمت هایى مثــل عضویت در 
شورایعالى انقالب فرهنگى و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و البته ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت و البته چندین ســمت آموزشى و 

پزشــکى، از بهمن 1395 یک سمت مهم دیگر گرفته 
است؛ جانشینى اکبر هاشمى رفسنجانى در ریاست هیئت 
امناى دانشگاه آزاد. شاید یکى از آخرین تصاویرى که 
والیتى در سن 72 سالگى، دارد از خود در عرصه سیاسى 

ایران مى سازد.
7. على اکبر والیتى، به کمک اکبر هاشمى رفسنجانى 

باال آمد و چنین ارتباطى، به نظر، سیاســیون ایرانى را 
به این اشــتباه انداخت که او در جناح هاشمى است در 
صورتى که والیتى به طور مشــخص بــا کارگزاران 
سازندگى و حتى تفکر سیاسى امثال الریجانى، ناطق 
نورى یا حســن روحانى (به خصــوص روحانى بعد از 
1384) زاویه دارد. على اکبر والیتــى اگرچه ارادتمند 
هاشمى رفســنجانى بود اما لزومًا به منش سیاسى او 
وفادار نبود و از این رو بود که در 88 هم لحظه اى نلغزید 
و کسى نتوانســت به او فتنه گر یا حامى و ساکت لقب 
دهد. والیتى در این روزها جهت سیاسى خود را عوض 
نکرده است بلکه دقیقاً  در همان مسیرى حرکت مى کند 
که پیش از این حرکت کرده است. تنها چیزى که باعث 
شــده، والیتى بیش از هر زمان دیگرى یک اصولگرا 
به نظر برســد، نبود نفس گرم اکبر هاشمى رفسنجانى 
است. نفس گرمى که شاید نبودن آن، حسن روحانى را 
اینگونه که در انتخابات دیدیم رادیکال کرد و والیتى را 
قانع کرد که فرهاد رهبر، گزینه خوبى براى ریاست بر 

دانشگاه آزاد است.

ناسازگارى دیرینه آقاى دیپلمات با تفکر روحانى و ناطق نورى

چهره جدید والیتى 
بعد از آیت ا... هاشمى

 والیتى در این 
روزها جهت سیاسى خود 

را عوض نکرده است 
بلکه دقیقاً  در همان 

مسیرى حرکت مى کند 
که پیش از این حرکت 
کرده است. تنها چیزى 
که باعث شده، والیتى 

بیش از هر زمان دیگرى 
یک اصولگرا به نظر 

برسد، نبود نفس گرم 
اکبر هاشمى رفسنجانى 

است

به گزارش خبرآنالین، حسن قاضى زاده هاشمى وزیر 
بهداشــت و درمان به عنوان یک چشم پزشــک طى 
روزهاى اخیر چشم هاى دو سیاســتمدار از طیف هاى 
مختلف را جراحى کرده است. او در کانال تلگرامى خود 

شرحى از این ماجرا نوشته است که به شرح زیر است: 
چند روز پیش خبرنگارى از من پرسید: شما اصالح طلب 
هستید یا اصولگرا و یا طرفدار اعتدال؟ در پاسخ گفتم: 
هیچکدام؛ من عالقه مندم همــان جوان اوایل انقالب 
باشم؛ زمانى که این جناح بندى ها و چپ و راست ها نبود 

و همه همدل و همزبان براى کشــور عزیزمان ایران و 
تحقق آرزو هاى شهیدان صادقانه کار مى کردیم. 

طى روزهاى اخیر رخداد جالب توجهى برایم پیش آمد 
و آن اینکه چشم هاى دو دوســت قدیمى و از نام آوران 
عرصه سیاســت، دکتر عــارف و دکتر حــداد عادل را 
همزمان معاینه کردم؛ مشخص شد چشم راست دکتر 
عارف و چشــم چپ دکتر حداد تار مى بیند و هر دو به 
جراحى نیاز دارند. به طنز به آن دو بزرگوار گفتم، مشکل 
جدى کشور در معاینه چشم پزشکى شما بروز و ظهور 

کرده است! و توضیح دادم که جریانات سیاسى، به واقع 
خود و کشور را از نعمت بینایى متوازن محروم کرده اند.

امیدوارم با روشن شــدن چشم راســت جناب عارف و 
چشم چپ جناب حدادعادل، چپى ها و راستى ها بیشتر به 
افق هاى دور توجه کنند؛ دوســتان و دشمنان کشور را 
دقیق تر رصد کنند؛ زیبایى ها را بیشــتر ببینند و به جاى 
فرصت هاى کوتاه مدت جناحى به منافع بلندمدت ملى و 
آرمان هاى بلندى بیا ندیشند که براى تحقق آنها خون هاى 

عزیزى ریخته و جان هاى شیرینى تقدیم شده است.

کاش چپ 
و راست 
نمى شدیم! 

وزیر بهداشت پس از جراحى چشم 
عارف و حداد عادل: 

رضــا قوى فکــر، روزنامه نــگارى اســت کــه 
40 ســال پیــش وقتــى جــوان 20 ســاله اى 
بود، مسئولیت کشــیک شــب حوادث روزنامه 
«کیهــان» را بر عهــده گرفت و حــاال که 60 
ساله اســت، مدیر مســئول و ســردبیر نشریه 
«هزار نقش» و ســخنگوى انجمن پیشکسوتان 
مطبوعــات اســت. او در گفتگــوى مفصلى با 
خبرگزارى ایســنا از خاطــرات دوران کارى اش 
در کیهان مــى گویــد و از جمله به سرنوشــت 
یکى از وزراى قدرتمند و ســرمایه دار شــاه که 
ســال 55 در یک حادثه تصادف کشــته شــد، 

مى پردازد:
«ابتهاج شــخصیت قدرتمندى بــود که زمانى 

وزیر بــود، بعــد از وزارت بیــرون آمــد و تمام 
کارخانه هاى ســیمان براى او بود. او را به عنوان 
یکى از بهترین دوســتان شــاه مى شــناختند. 
یــک روز که از شــمال بــه همــراه خواهرزاده 
و دو فرزندانــش در جــاده برمى گشــته، در 
گردنه اى در جاده هراز با یــک کامیون تصادف 
مى کند و ماشــین بــه تــه دره مــى رود. از آن 
شــب کار مــا رفتن بــه مرکــز جاده هــراز و 
تهیه خبــر بــود. بعــد از ده روز جســد راننده 
را 20 کیلومتــر آن طرف تــر پیــدا کردنــد 
کــه بــه ســنگى چســبیده بــود. ســه روز

 بعد هم جسد آن خانم پیدا شد. اما جسد ابتهاج و 
آن دو کودك پیدا نمى شد. 

بعــد از چنــد روز بــه دســتور شــاه، جرثقیل 
بزرگى بــه محل آمــد تــا راه آب را ببنــدد تا 
شاید بتوانند جسد ابتهاج را پیدا کنند. ولى علیرغم 
تمام تالش ها و استفاده از غواص هاى حرفه اى،

 جســد آقاى ابتهاج و آن دو بچه هرگز پیدا نشد. 
چند ســال بعد، یعنى ســال 58 که از ســربازى 
برگشته بودم، در یک نشست  خبرى مصباح زاده 
[مؤســس روزنامه کیهان] من را کشــید کنار و 
گفت: یادت هســت که چقدر دنبال جنازه ابتهاج 
مى گشــتند. مى دانى چرا؟ گردن آقــاى ابتهاج 
گردنبندى بود که رمز شماره حساب او در سوئیس 
روى آن حک شده بود و به همین خاطر هم آنقدر 

در جست جوى جنازه او بودند".»

رازگشایى از علت پیگیرى یک حادثه به دستور شاه

داستان گم شدن جنازه «ابتهاج» در 40 سال پیش
تمرینات نیروهاى ویژه هوابرد سپاه پاسداران در چین آغاز 
شده است. قرار است این نیروها در رشته هوابرد در مسابقات 

نظامى 2017 شرکت کنند.
نیروهاى تیپ نیرو مخصــوص 33 المهدى(عج)  جهرم 
از نیروى زمینى ســپاه پاســداران انقالب اسالمى که در 
رقابت هاى داخلى موفق شــده بودند، رتبه نخســت را 
در میان سایر تیم هاى هوابرد شــرکت کننده از ارتش و 
سپاه کســب کنند، در روزهاى اخیر به کشور چین اعزام 
شــده و هم اکنون در این کشــور مشــغول آماده سازى 
خود بــراى حضــور قدرتمندانــه در مســابقات نظامى
(ARMY GAMES 2017 )هستند. طبق برنامه، کشور 
چین میزبان شش رشته از مجموعه رشته هاى مسابقات 
نظامى 2017 شامل خودروهاى رزمى پیاده نظام، بخش 

هوایــى،  ش.م.ر، پدافند، هوابرد و تعمیرات و پشــتیبانى 
توپخانه است. جمهورى اسالمى ایران در تمام این رشته ها 
به جز بخش هوایى شرکت دارد و تیم هاى منتخب نیروهاى 

مسلح براى حضور در این مسابقات، مشخص شده اند.

تمرین نیروهاى ویژه هوابرد سپاه پاسداران در چین 

حمید رســایى در اینســتاگرام خود نوشــت: روزنامه 
جمهورى اســالمى به مدیر مســئولى آقاى مســیح 
مهاجرى که ایشان نیز در کســوت روحانیت است، با 
دیدن تصاویر بنده در کنار یک خواننده امروزى، نگران 
انقالب، ارزش هاى دینى و شأن روحانیت شده! قبول 
باشد. حتمًا روزنامه آقاى مهاجرى فکر کرده که در این 
مراسم، بنده حکم اقامه نماز جماعت در یکى از مساجد 
را به این خواننــده داده ام، یا فکر کرده که در جلســه 
خبرگزارى فارس، این خواننده و برخى هنرمندان دیگر 
به عنوان الگوهاى جوانان جامعه امروز معرفى شده اند، 

که اینگونه برآشفته! 
در اخبار ایــن روزنامه از برگزارى جلســه خبرگزارى 
فارس - کــه در آن از چهره ها و تیــپ هاى مختلف 
فرهنگى و هنرى فعال در فضاى مجازى به دلیل دفاع 
از ارزش هاى انقالبى تقدیر شده بود - انتقاد شده که 
در بین این همه آدم انقالبى و اصولگرا و طرفدار اصول، 
یک نفر نبود به این گردهمایى ضد اخالق (تقدیر از تتلو 
در مراسم یکسالگى کانال فارس پالس بخاطر دفاع از 
انقالب) واکنش نشــان دهد. تناقض در رفتار روزنامه 
جمهورى اسالمى و مدیر مســئول آن کم نیست، کما 
اینکه شاهدیم سال 84 بخاطر نامه رئیس جمهور وقت 
براى بررســى ابعاد مختلف موضــوع ورود خانم ها به 

ورزشگاه ها یقه پاره مى کردند و تصویر اعتراض چهار 
مرجع تقلید را در صفحه اول خود مى نشــاند، اما حاال 
علیرغم اصرار صریح مقامات دولــت روحانى در لزوم 
ورود خانم ها به ورزشگاه ها، روزنامه جمهورى اسالمى 
ســرش را به این طرف و آن طرف مى چرخاند و سوت 

مى زند، انگار نه انگار خبرى هست!  
روزنامه جمهورى اسالمى و آقاى مسیح مهاجرى، در 
حالى نگران شأن روحانیت و اهداى تقدیرنامه به امثال 
آقاى مقصودلو (تتلو) شــده و این جلسه را ضداخالق 
نامیده که صفحات مجازى پر اســت از تصاویر حضور 
محمد خاتمى در جلساتى (از جمله مراسم عروسى دختر 
هنگامه شهیدى عضو شــوراى مرکزى حزب اعتماد 
ملى و پســر هدایت آقایى عضو حزب کارگزاران) که 
برخالف آموزه هاى دینى و مذهبى جامعه ماست و یا 
وى را در پوزیشن هاى نامناسب نشان مى دهد که واقعًا 
بر خالف شأن این لباس مقدس است و این روزنامه لب 
فرو بسته! راستى آقاى مســیح مهاجرى، شایسته نبود 
شما نســبت به حضور خاتمى در این مجالس اعتراض 
مى کردید، آیا اینجا مجلــس دفاع از ارزش هاى دینى 
و انقالبى اســت، آیا علقــه اى بین ایــن تیپولوژى با

 ارزش هاى دینى ایجاد شده که خاتمى براى تحکیم 
آن حضور یافته؟

وقتى پاى خاتمى به ماجراى تتلو باز مى شود
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سخنگوى وزارت بهداشت در واکنش به اخبارى مبنى بر 
دریافت وجه نقد از بیماران در بیمارستان هاى دولتى و تحت 

پوشش وزارت بهداشت، توضیحاتى ارائه داد.
به گزارش مهر، دکتر ایرج حریرچى در پاسخ به این سئوال 
که شنیده شده برخى از بیمارستان هاى وزارت بهداشت، پول 
نقد از بیماران در خارج از صندوق بیمارستان دریافت مى کنند، 
گفت: مــا از ابتداى اجراى طرح تحول ســالمت به همه 
بیمارستان هاى تحت پوشش بخشنامه کردیم که هرگونه 
دریافتى در خارج از صندوق بیمارستان به هر عنوان و هر 
مقدارى از طرف هر کسى تخلف محسوب مى شود  و مورد 
پیگیرد وزارت بهداشت قرار مى گیرد. وى افزود: تعدادى افراد 

متقلب در بعضى بیمارستان ها به بیماران مراجعه مى کنند و 
از آنها به بهانه تأمین وسایل مورد نیازشان، درخواست پول 

مى کنند که این مصداق بارز کالهبردارى است.
حریرچى ادامه داد: همچنین ممکن است برخى از مسئولین 
بیمارستان ها بخواهند تحت فشار مسائل مالى از بیمار پولى 
بگیرند که این هم تخلف اســت و با آن برخورد مى شود. 
سخنگوى وزارت بهداشت از مردم خواست دریافت هر نوع 
پول نقد از بیماران در خارج از صندوق بیمارستان ها را با تلفن 

(1690) اطالع دهند.
حریرچى افزود: چنانچه ضرورت به بســترى بیشتر بیمار 

نباشد، مى بایست از بیمار در منزل مراقبت شود.

معاون اداره کل امور تربیتى و مشاوره وزارت آموزش و 
پرورش درباره وضعیت دانش آموزانى که قبولى خرداد 
را دارند اما در هدایت تحصیلى هیچ رشــته اى را کسب 
نکرده اند گفت: دانش آموزانى که براى هیچ رشــته اى 
امتیاز نیاورده اند، کمیته هدایت تحصیلى در مناطق باید 

آنان را تعیین وضعیت کند.
محمد مصطفوى افــزود: در این کمیته بــه آنان گفته 
مى شود که چه رشته هایى وجود دارد و دانش آموز با توجه 
به وضعیت، توانایى و شخصیت و آزمون رغبت و استعداد 

مناسب کدام رشته است.
معاون اداره کل امور تربیتى و مشاوره وزارت آموزش و 

پرورش تصریح کرد: براى نمونه مشــاور به دانش آموز 
مى گوید که بر اساس بررســى ها مناسب کدام است تا 
کدام رشته را انتخاب کند. ممکن است دانش آموز تمایل 
نداشته باشد و رشته دیگرى را بخواهد، در این صورت اگر 
آن رشته ظرفیتش تکمیل شده باشد، مشاور باید رشته 

دیگرى را معرفى کند.
وى افزود: اما ممکن است، دانش آموز اصرار داشته باشد، 
رشته ریاضى برود در حالى که کف نمره را کسب نکرده 
است، در این صورت مى تواند در امتحان شهریور شرکت 
کند و در صورت کسب حد نصاب رشته ، رشته تحصیلى 

ریاضى فیزیک را انتخاب کند.

سرنوشت
 دانش آموزان بى امتیاز

ماجراى دریافت پول نقد
 از بیماران بسترى

فرهاد رهبر، رئیس قطعى شد
عصر روز دوشنبه جلسه شورایعالى انقالب فرهنگى با 
حضور تمامى اعضا برگزار و در این جلسه در مورد ریاست 
دانشگاه آزاد رأى گیرى شــد. در جلسه کمیته انتخاب 
رؤساى دانشگاه ها، صالحیت فرهاد رهبر بررسى و پس 
از تأیید آن همه اعضا به ریاست وى بر دانشگاه آزاد رأى 
دادند.  براین اساس رهبر به عنوان رئیس قطعى دانشگاه 

آزاد انتخاب شد.

انتشار کتاب 2 استاد 
توسط «اسپرینگر»

کتاب دو عضو هیئت علمى دانشــگاه تهران توســط 
انتشارات بین المللى «اسپرینگر» منتشر شد. در کتاب 
500 صفحه اى «احیاى زمین هاى خشک» که توسط 
محمد جعفــرى و على طویلى اعضــاى هیئت علمى 
پردیس کشــاورزى و منابع طبیعى دانشگاه تهران و با 
همکارى اعضاى هیئت علمى دانشگاه کاشان و مؤسسه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع تألیف شده است روش هاى 
مختلف احیاى مناطق خشک بر اساس نتایج حاصل از 
تجربیات کار هاى انجام شده در ایران و سایر کشور هاى 

جهان به ویژه خاورمیانه، ارائه شده است.

آخرین فرصت ثبت نام 
صندوق اعتبارى هنر با صدور اطالعیه اى اعالم کرد: 
تمام اعضاى صنــدوق که تا کنون موفــق به ثبت نام

 بیمه درمان تکمیلى نشده اند، تا هشتم مرداد ماه فرصت 
دارند تا با مراجعه به پایگاه اطالع رســانى صندوق  به 
نشانى www.honarcredit.ir نسبت به ثبت نام و 
بهره مندى از خدمات بیمه تکمیلى اقدام کنند. بر اساس 
قرار داد منعقد شده با شرکت سهامى بیمه رازى، صندوق 
اعتبارى هنر براى نخستین بار بیمه تکمیلى را در قالب 
سه طرح امید، آرامش و رفاه با پوشش ها و حـق بیمـه 

مناسب و متنوع به اعضاى خود ارائه مى دهد.

کشف 2 تن گوشت فاسد
بهمن حسن بیگى، رئیس گشت هاى مشترك تعزیرات 
حکومتى اســتان تهران گفت: پس از بررسى سردخانه 
یک کبابى در شرق تهران، بیش از دو تن گوشت چرخ 
کرده مظنون به فســاد توقیف و براى آزمایش منتقل 
شد و در ادامه بازرســى از این کبابى همچنین به حدود 
صد کیلو انواع گوشت از قبیل شیشلیک، فیله مرغ، بال 
مرغ و گوشــت چرخ کرده برخورد کردیم که با حضور 

نماینده سازمان دامپزشکى معدوم شد.

در مرکز، بارندگى نداریم
کارشناس سازمان هواشناســى اظهار داشت: براساس 
نقشــه هاى پیشــیابى در مردادماه بارش بــاران در 
استان هاى مرکزى ایران نداریم و هوا در این مناطق گرم 
خواهد بود. در این مدت بارش در فارس، اصفهان،یزد و 
کرمان نزدیک به صفر خواهد بود.  فریبا گودرزى ادامه 
داد: بارش ها در تابستان معطوف به جنوب شرق کشور 
است و با توجه به وقوع پدیده مانسون در شبه قاره هند، در 
این فصل سال بارش در مناطقى از سیستان وبلوچستان 
رخ مى دهد. همچنین تا آخر هفته در ارتفاعات مازندران، 
ســمنان، تهران، البــرز و قزوین بارش باران شــدید 

پیش بینى مى شود.

توافق ایران با روس ها 
شرکت «روس کاسموس» روسیه با ایران توافق کرده 
اســت که براي کمک به پرواز آزمایشی سفینه فضایی 
داراي سرنشین به این کشــور کمک کند. انستیتوي 
مطالعاتی و تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم و فناوري 
ایران اعالم کرد با ســازمان «روس کاســموس» به 
توافقاتی دست پیدا کرده اســت. به گفته منابع خبري 
ایران، سازمان روسی به طرف ایرانی در پرواز آزمایشی 
سفینه سرنشین دار فضایی کمک خواهد کرد. در حال 
حاضر ایران مشغول آماده سازي کپسول هایی است که 
قادرند انسان را به فضا ببرند. این پروژه شباهت هایی با 
سفینه فضایی «سایوز» روسیه دارد. انستیتوي مطالعاتی 
تحقیقاتی ایران براي تأیید استانداردهاي الزم از سازمان 

روس کاسموس کمک می گیرد.

چرك نویس

ظرف برنجى بسیار ارزشــمند متعلق به دوره سلجوقى 
توســط مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگى اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى زنجان و با 
همکارى مأموران آگاهى این استان از چنگ قاچاقچیان 

درآمد.
ســرهنگ ابوالفضل مــرادى فرمانده یــگان حفاظت 
میراث فرهنگى زنجان گفت: پس از گزارش رسیده مبنى بر 
حمل اشیاى تاریخى فرهنگى، توسط یک دستگاه زانتیاى 
مشکى که از کردستان عازم زنجان بود با همکارى ناجا 
در محور حلب به زنجان این خودرو متوقف شد و یک اثر 
ارزشمند متعلق به دوران سلجوقى به اضافه برخى اشیاى 
معاصر از آن به دست آمد. وى ادامه داد: این ظرف از جنس 
برنج است که نقوش اســلیمى و حیوانى پرکار با ترصیع 

نقره دارد.
بنا بر اظهارات کارشناسان میراث فرهنگى زنجان این ظرف 
چندوجهى دوره سلجوقى قریب به هزار سال قدمت دارد و 
گره هایى در محل اتصال وجوه وجود دارد که این ظرف را 

تبدیل به یک اثر منحصر به فرد کرده است.
به عقیده آنان این ظرف برنجى یک گلدان متعلق به دوره 
سلجوقى است، اما شاید اطالق کلمه گلدان چندان مناسب 
این ظرف نباشد که قطعاً  بررسى کتیبه هاى پر کار روى 

ظرف مى تواند کارکرد صحیح آن را مشخص کنند.

وبسایت روزنامه آمریکایى نیویورك پست در گزارشى 
به بررسى پدیده «مدلینگ زیر زمینى» در ایران پرداخته 

است.
این روزنامه مى نویســد: «صبا» دختر 25 ساله تهرانى 
عضو گروهى از زنــان مدل ایران بود که در شــوهاى 
زیر زمینى فعالیت مى کرد. او در ســپتامبر 2015 براى 
نخستین بار در شــویى مربوط به لباس هاى عروس و 
داماد در تهران به عنوان یک مدل عروس فعالیت کرد. 
این نخستین شــویى بود که پس از انقالب سال 1979 
در ایران برگزار مى شــد. او درباره ایــن تجربه خود به 
«ساندى تایمز» لندن گفته اســت: «این تجربه بسیار 
عالى و هیجان برانگیز بود.» متأســفانه این شو تعطیل 
شد و این اولین و آخرین شوى رســمى لباس در ایران 
بود. ســاندى تایمز لندن گزارش داد بعد از برگزارى آن 
شو، مدل ها و طراحان و عکاسان براى اداى توضیح به 

دادگاه فراخوانده شدند. آنها از اقدام خود اظهار پشیمانى 
کردند و یک آژانس مدلینگ نیز بسته شد.

هم اکنون فعالیــت مدلینگ در ایران بــه صورت زیر 
زمینى و در منازل خصوصى انجام مى شــود و تصاویر 
آن در کانال هاى خصوصى در فضاى مجازى منتشــر 
مى شود. وبالگ هایى که به کار مدلینگ اشتغال دارند 
دو گونه تصاویر دارند یکى تصاویر با حجاب رســمى و 
دیگرى تصاویر خصوصى از مــدل ها که بدون حجاب 
هستند. صبا پس از واقعه سپتامبر 2015 به گفته خودش 
از کار مدلینگ بیرون آمده است. او این شغل را خطرناك 

توصیف مى کند.
به گفته این دختر تهرانى ریســک ایــن کار به درآمد 
روزانه حــدود صــد  دالرى آن نمــى ارزد. او تصمیم 
گرفته اســت ادامه فعالیت مدلینگ خــود را در پاریس 

پى بگیرد.

در مازندران محلى وجود دارد که مردم مى توانند 
آدامس خود را به آنجا بچسبانند.

حتمًا مکان هایى را دیده ایم کــه برخى از افراد 
آدامس هاى خود را به آن مى چســبانند و باعث 
کثیف شــدن لباس افراد دیگر مى شوند. آمارى 
در این زمینه اســت که ثابت مى کند مبلغ بسیار 
باالیى صرف پاك کردن آدامس هایى مى شود 
که مردم به معابر شــخصى و امــوال عمومى

 مى چســبانند. حاال در نمک آبــرود مازندران 
محل هایى تعبیه شده است تا مردم آدامس هاى 
خود را به آن بچســبانند. تصویر یکــى از این

 محل ها را مشاهده مى کنید: 

سرپرست حجاج ایرانى گفت: شرایط حج امسال متفاوت 
است اما حجاج نگران نباشند.

حجت االسالم و المسلمین سیدعلى قاضى عسکر با بیان 
اینکه عوامل کاروان ها با تشکیل گروه هاى فرهنگى و 
استفاده از همه ظرفیت ها و پتانســیل نیروهاى خود و 
زائران در راســتاى هرچه باشــکوه تر برگزار شدن این 
مراســم و اجراى برنامه هاى فرهنگى مختلف تالش 
کنند، اظهار داشت: حجاج نگرانى نداشته باشند و فکر و 
ذهن آنان تنها براى معنویت و استفاده و بهره از حضور 
در ســرزمین وحى متمرکز باشد. حج سال 94 یک حج 
استثنایى بود اما آرامش حجاج به خصوص زمان رفتن به 

فرودگاه، بدرقه و استقبال باید برقرار باشد.
نماینده ولى فقیــه در امور حج و زیارت بــا بیان اینکه 
زائران مراقب مسائل امنیتى و سیاسى و فرقه اى باشند، 
خاطرنشان کرد: دشمن در این شرایط نهایت استفاده و 
بهره را مى برد تا جنگ فرقه اى شیعه و سنى راه بیاندازد 
اما باید دست به دست هم دهیم تا توطئه ها و برنامه هاى 

آنها براى تفرقه افکنى بى نتیجه بماند.
وى با اشــاره به موضوع مچ بندها گفت: از چند ســال 
پیش براى کنترل بیشــتر زائران به فکر طرحى همراه 

با تکنولــوژى روز دنیا بودیم که امســال موفق به این 
کار شــدیم. مچ بندها توســط نرم افزارها و برنامه هاى 
گوشــى هاى اندروید قابل خواندن و قرائت است و در 
آن اطالعات کامــل زائر و حتى مســائل درمانى وى 

موجود است.
قاضى عســکر در پایان تأکید کرد: حج را نباید فرقه  اى 
نگاه کرد. تأ کید ما در سفر حج حفظ وحدت شیعه و سنى 

و تمام مسلمانان جهان است.

پنج شنبه هفته گذشته یک گروه گردشگر به بهانه تور 
رفتینگ وارد رودخانه دز شــدند. رودخانه اى که قرار 
بود براى آنها خاطره اى از یک سفر هیجان انگیز را به 
جاى بگذارد از این تور دو کشته و سه مفقودى گرفته و 
تبدیل به بدترین خاطره سفر این گردشگران شده است. 
بررسى فیلم هاى به دست آمده از  نحوه برگزارى این 
تور حاکى از رعایت نشدن اصول ایمنى در برگزارى این 
مراسم دارد. برگزار کننده این تور به جاى تور رفتینگ، 
گردشــگران را در تیوب هاى ابتدایى با طناب متصل 
شده به هم وارد رودخانه مى کردند. آنها حتى در صفحه 
مجازى این تور در پاسخ به مخاطبان گفته اند که براى 
حضور در این تور نیاز به آشنایى به شنا ندارند. ویدئوهاى 
منتشر شده از این برگزار کننده تور نشان از رعایت نشدن 
اصول اولیــه ایمنى براى گردشــگران دارد. تورى که 
حاال مسئوالن اداره کل میراث فرهنگى و گردشگرى 
مى گویند فاقد مجوز بــوده و به طور غیر قانونى برگزار 

شده است.

خطرات را به حداقل برسانیم
تورهاى رفتینگ چند ســالى مى شــود که مورد توجه 
گردشــگران قرار گرفته اســت. همزمان با فصل گرم 
تابســتان تورهاى متنــوع رفتینگ برگزار مى شــود. 
تورهایى که مخاطبان جوانى دارند که به دنبال یک سفر 
هیجان انگیز هســتند اما این تورها در صورت رعایت 
نکردن نکات ایمنى مى تواند به قیمت جان گردشگران 

تمام شود.
 کیانوش محرابى، رئیس انجمن رفتینگ ایران درباره 
رفتینگ و اتفــاق اخیر به میزان مــى گوید:  «رودخانه 
نوردى، اصول و استانداردى دارد که باید رعایت شود. 
در گردشگرى ماجراجویانه ما وارد محیط هاى پرخطر
مى شویم باید با رعایت اســتاندارد و نکات ایمنى سعى 

کنیم خطرات را به حداقل برسانیم.»
او درباره  شاخه هاى رودخانه نوردى مى گوید: «ما در 

رودخانه چند شاخه فعالیت داریم. رفتینگ، کایاك، ریور 
بوردینگ و ریور تیوبینگ شــاخه هاى رودخانه نوردى 
است. براى هر کدام از اینها استانداردها و نکات ایمنى 

خاصى وجود دارد که باید رعایت شود.»

تور رفتینگ دزفول چرا کشته داد
وى درباره وضعیت تور حادثه ساز دزفول مى گوید: «ما 
سه قانون ساده داریم که اگر رعایت مى شد این رودخانه 

زیبا کشته نمى داد. هیچکدام از این سه قانون در این تور 
رعایت نشده است.»

محرابى در توضیح این قوانین مى گوید: «نخست اینکه 
در رودخانه به هیچ وجه افراد را به هم یا به شــىء دیگر 
با طناب گره نمى زنیم. نکته دوم  که موجب حادثه  در 
این تور نیز شده این است که به هیچ عنوان داخل تیوب 
نمى شــویم و عمود بر آب قرار نمى گیریم. وقتى آب 
جریان دارد، روى آب دراز مى کشــیم. قانون سوم نیز 

این است که از موانع داخل آب دورى مى کنیم.» عضو 
فدراسیون جهانى رفتنیگ با اشاره به رعایت نشدن این 
نکات مى گوید: «با وضعیتى که این تور برگزار شده، در 
رودخانه وحشى که هیچ، در ساحل آرام دریا نیز این تور 

کشته مى داد.»
 رئیــس انجمن رفتینــگ ایران با اشــاره بــه اینکه 
ریورتیوبینــگ یــک رشــته رودخانه نوردى اســت،

 مى گوید: « تیوب هاى این تور مناسب این کار نیست. 

تیوب باید کفى داشته باشد نه اینکه افراد به طور عمود 
داخل آن قرار بگیرنــد. همه باید کاله ایمنى داشــته 
باشــند و در این تور جلیقــه هاى نجات نیز مناســب 
رودخانه نبوده اســت.» او با اشــاره به اینکه رودخانه 
دز مى تواند مقصد لذت بخشــى براى رفتینگ باشد، 
مى گوید: «مسیر رودخانه بســیار زیباست اما این تور 
نه به این مسیر آگاهى داشــته و نه از اصول ایمنى آگاه

 بوده است.» 

شانس آوردند!
محرابى همچنین به ویدئوى دیگرى از مسیر رودخانه 
دزفول که ادعا مى شود مربوط به ایمن سازى یک نقطه 
است اشــاره مى کند و مى گوید: «وقتى در عمق آب 
حباب مى بینیم، مسیر حالت ســیفون دارد. این ویدئو 
تعجب من را برانگیخته اســت و اگر در جامعه جهانى 
رفتینگ دیده شــود، قطعًا تعجب آنها را همراه دارد. در 
این ویدئو یک فرد بــا تیوب در جریان ســیفون دیده
 مى شود و چندین بار در این جریان مى چرخد.» وى با 
اشــاره به خطرناك بودن این کار مى گوید: «نمى دانم 
چطور جرأت کــرده اند چنیــن کارى بکنند وبراى چه 
دست به این کار زدند، تنها مى گویم شانس آوردند که 

زنده هستند.»
رئیس انجمن رفتینگ با اشاره به پایین آمدن سطح این 
رشته ها مى گوید: «به بهانه گردشگرى در هر روستا و 
شهر با قایق و تیوب فعالیت مى کنند و جان گردشگران 

را به خطر مى اندازند.»
محرابى درباره فعالیت سازمان میراث فرهنگى در این 
زمینه مى گوید: «دو هفته پیش از این حادثه با مسئوالن 
جلسه اى داشتیم و عنوان کردیم که باید این رشته ها 
استانداردسازى شود و ما نیز آماده همکارى در این زمینه 
هســتیم اما این استانداردسازى در اولویت این سازمان 

نیست و اقدامى صورت نمى گیرد.» 

مدیر فرهنگى سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
طرح پیشنهادى هفته گذشته کمیسیون قضائى مجلس 
مبنى برتوزیع مواد مخدر یا تریاك دولتى گفت: هم اینک 
ساز و کار الزم براى اجراى طرح قانونى شدن تریاك در 
کشور وجود ندارد و ما هیچ تجربه اى نسبت به آزادسازى 

مواد مخدر نداریم.
هومان نارنجى ها به عنوان مخالف طرح پیشــنهادى
 یاد شــده در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: هیچ کشورى 
تاکنون در اجراى طرح آزادسازى انواع مواد مخدر موفق 
نبوده است و ما نیز بدون شک تجربه موفقى را در این 

زمینه کسب نخواهیم کرد. 
نارنجى ها یادآور شــد: تنها 3 درصد از کل جمعیت ما 
معتاد هســتند حال این ســئوال مطرح است آیا ارزش 
دارد که بخاطر 3 درصــد معتاد، کل جامعه را شــخم

 بزنیم؟ 
نارنجى ها افزود: پیش از این نیز تجربه هاى ناموفقى از 
مداخله کنترلى دولت در حوزه مواد مخدر را شاهد بودیم؛ 
مثًال زمانى که تصمیم گرفته شد تا دولت در سه حوزه 
عرضه متادون، ترامادول و شربت تریاك مداخله کند و 

متأسفانه ناموفق بود. 
وى اجــراى طرح یاد شــده (مواد مخــدر دولتى) را از
 جنبه هــاى مختلف مورد بررســى قــرار داد و اظهار 

داشت: با اجراى طرح توزیع تریاك توسط دستگاه هاى 
دولتى مجبور خواهیم شد تا در تقابل با قاچاقچى هاى 
مواد مخدر، بورسى با نام تریاك در کنار دالر و ارز و نفت 
ایجاد کنیم و هر روز بــراى مقابله و رقابت با قاچاقچى 
ســازو کار مناســب براى قیمتگذارى به روز در اختیار 
داشته باشیم چرا که با بورســى شدن آن قیمت تریاك 
شناور خواهد شــد. وى ادامه داد: از طرفى با این اقدام 
دغدغه قیمتگذارى تریاك را به طور روزانه پیدا خواهیم 
کرد یعنى اینکه ببینیم چگونه تریاك و مشــتقات آن 
را در استان هاى مختلف کشــور قیمتگذارى و عرضه 

کنیم. 
وى ادامه داد: همچنین معلوم نیست که این همه تریاك 
را براى عرضه به معتادان کشور از کجا باید تأمین کنیم؟ 
از تریاك هاى مکشــوفه که آلودگى دارند باید تأمین 
شود یا از تریاك هایى که کشت خواهد شد؟ متأسفانه 
باید بگویم تریاك هاى مکشوفه به انواع مواد غیرمجاز 
همچون سرب، خون، پودر استخوان و یا گریس آغشته 
هســتند و نمى توان این مواد آلــوده را آب کرد و براى 
مصرف دســت معتاد داد. از طرفى هم احتمال خروج 
این مواد به خارج از مرزهاى کشــور توسط سودجویان 
وجود دارد یعنى شــاهدى تجارتى بزرگ در این زمینه

 باشیم . 

وقتى مسئوالن عالقه اى به استانداردسازى تور هاى طبیعت ندارند

تیوب سوارى به سمت مرگ

منتقد توزیع دولتى مواد مخدر:
بخاطر 3 درصد، جامعه را شخم نزنیم

ظرف برنجى 
بسیار ارزشمند 

از چنگ قاچاقچیان درآمد

محل چسباندن آدامس در مازندران! 

حجاج نگران نباشند

گزارش نیویورك پست از «مدلینگ» در ایران
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استقبال مردم شهر زاینده رود 
از شهداى دفاع مقدس 

عطر خوش شـهادت در کوچه هاى شـهر زاینده رود 
پیچید و مردم شهیدپرور شـهر زاینده رود با دیدگانى 
اشکبار به استقبال شـهداى هشت سال دفاع مقدس 
رفتند. همچنین مردم بعد از نماز مغرب و عشاء با پیکر 

پاك این شهید وداع کردند.

تصویب 2/3 میلیارد براى 
طرح هاى آبخیزدارى کاشان

فرماندار کاشـان از تصویـب 23 میلیارد ریـال اعتبار 
براى اجراى طرح هاى آبخیـزدارى در کمیته برنامه 

ریزى این شهرستان خبر داد.
حمیدرضـا مؤمنیـان اظهارداشـت: ایـن میـزان
 بودجه بـراى اجرا و تکمیـل طرح هـاى آبخیزدارى 
از محـل اعتبارهـاى ملـى و اسـتانى مصـوب شـده 

است.
وى این طرح ها را شـامل احداث بندهاى تأخیرى و 
خاکى در مسـیر حوضه آبریز منتهى به سـد خنچه و 
تکمیل 14 بند خاکى و 220 سـازه آبخیزدارى دراین 

شهرستان بیان کرد.

تأسیس اولین سالمتکده 
تخصصى طب سنتى در اصفهان

دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهـان از مهـر امسـال 
دانشـجوى دکتـراى تخصصـى طب سـنتى جذب 
مى کند و اولین سالمتکده طب سـنتى در این استان 

تأسیس مى شود.

افزایش 100درصدى 
صادرات پودر گوشت 

صادرات پـودر گوشـت طیور از اسـتان اصفهـان به 
خارج از کشـور بیش از 260هزار دالر ارزآورى داشته

است.
مدیـر اداره قرنطینـه و امنیـت زیسـتى اداره کل 
دامپزشـکى اسـتان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تا کنون بیـش از960تن پودر گوشـت از این اسـتان 
به ترکیه صادر شـده که این میزان صادرات نسـبت 
به مدت مشابه سال قبل بیش از 100درصد افزایش 

داشته است.
منصور کیمیایى با بیان اینکه این استان رتبه نخست 
صادرات پودر گوشـت طیور در کشـور را دارد، افزود: 
صادرات پودر ضایعات گوشت طیور به خارج از کشور 
امسال بیش از 260هزار دالر براى استان ارز آورى به 

همراه داشته است.
وى گفـت: پـودر گوشـت یکـى از محصـوالت 
جانبـى فـرآورى شـده از ضایعـات کشـتارگاه هـا و 
شرکت هاى بسـته بندى گوشت دام وطیور است که 
مطابق بااسـتانداردهاو تأیید بهداشتى دامپزشکى به 

خارج ازکشور ارسال مى شود.

خسارت به واحد هاى مسکونى 
دامنه بر اثر فرونشست زمین

فرونشسـت زمیـن بـه 150هکتـار از واحدهـاى
مسـکونى شـهردامنه شهرسـتان فریـدن خسـارت 

زده است.
شـهردار دامنه گفت: فرونشسـت زمین از چهارسال 
قبل دردامنه فریدن ایجاد شـده و درحال حاضر150 
هکتار از وسعت شـهر رافراگرفته و روز به روز درحال 

افزایش است.
حسـین خلیلـى بـا اشـاره بـه اینکـه فرونشسـت 
بـه زیرسـاخت هـاى شـهرى وتأسیسـات عمومى 
خسـارت هـاى زیـادى واردکـرده اسـت، افـزود: 
بـر اثـر فرونشسـت زمیـن 127واحدمسـکونى بین 
100درصـد دچـار خسـارت شـده اندکـه 30تا

 به همه آنهـا اخطارهاى الزم براى تخلیه داده شـده 
است.

وى گفت: برخالف پیگیرى وتالش همه مسـئوالن 
اسـتان وشهرسـتان متأسـفانه هیچگونه خسـارتى 
بـه خانوارهـا بـر اثـر فـرو نشسـت زمیـن پرداخـت

 نشده است.

رئیس شوراهاى حل اختالف استان اصفهان از راه اندازى 
سیســتم نوبت دهى اینترنتى در شوراهاى حل اختالف 
استان اصفهان خبر داد و گفت: این سیستم براى نوبت 
گیرى مراجعه به احکام و مالقات با رئیس شوراهاى حل 

اختالف استان ایجاد شده است.
مهدى رستگارى هدف از راه اندازى این سیستم را تکریم 
ارباب رجوع و خدمات رسانى بهینه به مراجعان، کاهش بار 
ترافیکى، جلوگیرى از ازدحام جمعیت و اتالف وقت ارباب 

رجوعان به شوراهاى حل اختالف عنوان کرد.
رستگارى افزود: از این پس روزانه به حدود یکهزار و 750 
نفر از طریق سیستم نوبت دهى اینترنتى براى مراجعه به 

اجراى احکام شوراهاى حل اختالف اصفهان نوبت داده 
مى شود. وى یادآور شد: پیش از این باتوجه به بار ترافیکى 
باال، بسیارى از ارباب رجوعان مجبور بودند براى دریافت 
نوبت از صبح زود به شوراهاى حل اختالف مراجعه کنند 
و در این روند افراد مراجعه کننده زمان زیادى را از دست 
مى دادند. وى افزود: این روش نوبت دهى براى اولین بار 
در شوراهاى حل اختالف اصفهان با همت و تالش مدیر 
آمار و انفورماتیک شوراهاى حل اختالف استان اصفهان 
و به صورت آزمایشى اجرا شــده و امید است که شاهد 
بهبود روند کار و رضایتمندى ارباب رجوعان در شوراهاى 

حل اختالف باشیم.

رئیــس اداره فرهنگى و هنــرى اردوهــا و فضاهاى 
پرورشــى آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در 
دهه کرامت و از هفتــم مرداد ماه دانــش آموزان ایتام

 و بــى بضاعــت از مناطــق محــروم بــه اردوى 
زیارتــى مشــهد مقــدس اعــزام مــى شــوند
 و برگــزارى ایــن اردو بــراى دانــش آمــوزان

زیارت اولى است.
محمد اسماعیل زاده اظهارداشت: یکى از برنامه هایى 
که آموزش و پرورش استان در حال اجراى آن است و از 
هفتم مرداد ماه این برنامه شروع و دانش آموزان به این 
برنامه اعزام مى شــوند، برگزارى اردوى دانش آموزان 

زیارت اولى است.
رئیس اداره فرهنگى و هنرى اردوها و فضاهاى پرورشى 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان توضیــح داد: این 
اردو در دهه کرامت همزمان بــا میالد حضرت فاطمه 
معصومه(س) و میالد حضرت امام رضا (ع) در اردوگاه 
تربیتى ثامن الحجج(ع) مشــهد برگزار مى شود و طبق 
ســهمیه اى که از ســوى وزارت آموزش و پرورش با 
همکارى آســتان قدس رضــوى و اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان به استان اصفهان تخصیص داده شده 
است امسال 113 نفر از دانش آموزان ایتام و بى بضاعت 

از مناطق محروم به این اردوى زیارتى اعزام مى شوند.

نوبت دهى اینترنتى در 
شوراهاى حل اختالف اصفهان

برگزارى اردوى دانش آموزان 
«زیارت اولى» در مشهد

قانون پیش فروش ســاختمان به رغم آنکه سال 88 به 
تصویب مجلس شوراى اســالمى رسید پنج سال طول 
کشید تا آیین نامه هاى اجرایى مواد قانونى آن در هیئت 
دولت به تصویب برسد و به دســتگاه هاى ذیربط ابالغ 

شود.
بر اساس این قانون که مهمترین بندهاى آن دو موضوع 
«لزوم اخذ مجوز براى تبلیغــات پیش فروش از وزارت 
راه و شهرسازى» و «صدور پیش ســند از سوى پیش 
فروشنده براى پیش خریدار» اســت، تمام انبوه سازان 
یا ســرمایه گذاران حوزه ســاختمان اعم از مسکونى یا 
غیر مسکونى مکلف هستند تا براى اجراى فعالیت مورد 
نظر خود در بخش ســاختمان، پس از خریــد زمین، از 
شهردارى جواز ساخت و شناسنامه فنى ملک گرفته و بر 
اساس این دو مدرك، براى پیش خریداران در دفاتر اسناد 
رسمى پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند 

عیناً کارکرد سند را داراست.
قرار بود با اجراى این قانون جلــوى چنین رخدادهایى 
گرفته شــود؛ چون پیش خریدار با داشتن پیش سند، در 
عرصه (زمین) با پیش سازنده به صورت مشاعى شریک 
مى شود؛  ضمن اینکه پیش خریدار تنها با وجود پیشرفت 
فیزیکى در کار عمرانــى، ملزم بــه پرداخت تدریجى 

قدرالسهم خود از ساخت و ساز مى شود.
بنابراین همــه کارهــا روال قانونى داشــته و دیگر از 
برگزارى تجمعــات اعتراضى مالباختــگان در مقابل 
نهادهاى حاکمیتى و شکایات متعدد در دستگاه قضائى از 
کالهبردارانى که به اسم پیش فروش از مردم پول گرفته 
و متوارى مى شوند، خبرى نخواهد بود. اما از نظر برخى 
منتقدان و کارشناسان، هم در اصل آن و هم در اجراى آن 

اشکاالتى وجود دارد:
بر این اســاس با احمد توال، رئیس انجمن انبوه سازان 
مسکن اســتان اصفهان گفتگویى صورت گرفته که در 

ادامه مى خوانید:

به اعتقاد شــما اجراى قانون پیش 
فروش ســاختمان از چه مزایایى 

برخوردار است؟
 با اجراى این قانون هم پیش فروشنده و هم پیش خریدار 
بسیار متضرر مى شوند، زیرا پیش فروشنده یکى از منابعى 
که براى ساختمان خود تعریف مى کند پیش فروش است.

با اجراى این قانون امکان پیش فروش از پیش فروشنده 
سلب مى شود و همین شرایط براى پیش  خریدار ایجاد 
مى شود، زیرا افرادى که طالب خرید ساختمان مسکونى 
هستند طى یک مرحله توان پرداخت کامل مبلغ را ندارند 
و عالقه مندند بــه مرور زمان و در دوره اى یکســاله یا 
دوساله هزینه ها را پرداخت کنند اما با اجراى این قانون 

آنها از این امکان محروم مى شوند.

 نتیجه این اتفاق چیست؟
عمًال به نقطه اى مى رسیم که سازنده مجبور است واحد 
مســکونى خود را تمام کند که کمتر از سرمایه اى است 
که مى تواند از مردم جمع آورى کند و خریدار هم مجبور 
مى شود که مبلغ مورد نظر را طى یک یا دو چک پرداخت 
کند و هر دو طرف ضررهاى زیادى را متضرر خواهند شد.

در قانون فعلى پیش فروش ســاختمان، پیش فروشنده 

مکلف اســت به ازاى هر پرداخت و هر یک از اقســاط، 
سهمى از ششدانگ ملک را رسمًا و با ثبت در دفتر اسناد 
رسمى به نام خریدار کند؛ حال اگر خریدار بعد از یکى دو 
قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ 
قرارداد و استرداد سهم هاى واگذار شده از ملک، ناگزیر 
باید به مراجع قضائى مراجعه کند که این وضعیت، چند 
سال فروشــنده و ســایر خریداران ملک را بالتکلیف 

مى گذارد و سرمایه آنها بازگشتى ندارد.
 آیا این قانون براى اجرا در اســتان 

اصفهان ابالغ شده است؟
هر چنــد که ایــن قانــون ابالغ شــده اما براســاس 
مذاکراتــى که با مســئوالن قضائى اســتان اصفهان 
شــده اســت در حال حاضر خیلى عملیاتى نشــده و 
فقط یک مورد بوده است که شنیده ام که براى آن حکم 
صادر شده است و متأسفانه دنبال هستند که مسئوالن 

جوابگو باشند.
***

در همین راستا معاون دادستان استان اصفهان در پاسخ 
به سئواالت اینگونه مى گوید:

 به اعتقاد شما اجراى این قانون در 
جلوگیرى از پیش فروش ساختمان 
براى چند نفــر و کالهبردارى هاى 

میلیاردى جلوگیرى مى کند؟
 راهکارش اجراى این قانون نیســت. سختگیرانه آن را 
طراحى کردند، فقط چند مــورد پیش فروش واحدهاى 
مسکونى به چندین نفر در کشور اتفاق افتاده البته بیشتر 

در پایتخت بوده است.
البته در اصفهان هم یکى دو مورد رخ داد که در روزهاى 
نخست تخلفات این شرکت سازنده را به مراجع ذیصالح 
از جمله قضائى و راه  و شهرســازى استان اعالم کردیم 
که این شرکت احتمال تخلفش باالســت تا شرایط را 

کنترل کنند.

روایت رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان از اجراى یک قانون

امـا و اگـرهاى پیش فروش ساختمان

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
درخصوص فعالیت تاکسى هاى آنالین  گفت: این، یک 
واقعیت است و نباید آن را نادیده گرفت چراکه اگر آن را 

بپذیریم رفاه حال شهروندان را به دنبال دارد.
علیرضا صلواتى با تأکید بــر اینکه ما باید با برنامه ریزى 
صحیح تبعات استفاده از تاکسى هاى آنالین  را به حداقل 
برســانیم، افزود: باید به گونــه اى برنامه ریزى صورت 
گیرد که بازى سه سر برد رانندگان تاکسى، شرکت هاى 

تاکسى آنالین و مردم را داشته باشیم.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 
اشــاره به اینکه تاکســى آنالین  فرصتى است که باید 
آسیب شناسى شود، تصریح کرد: در این زمینه باید نهادى 

مسئولیت پاسخگویى این سیستم را بر عهده گیرد.
وى با بیان اینکه شیوه نامه فعالیت تاکسى هاى آنالین 
با محوریت سازمان تاکسیرانى و با مشارکت استاندارى، 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت و شــرکت هاى 
تاکســى آنالین در حال تدوین اســت، افزود: اجرایى 
شــدن این شــیوه نامه نتایج خوبى را به همراه خواهد 

داشت.
وى همچنین با اشــاره به افزایش چشمگیر خودروهاى 
شخصى در سطح شــهر اصفهان طى دو دهه گذشته، 
اظهار داشت: باید توجه داشته باشــیم که خودروهاى 
تک سرنشــین شهر اصفهان در ســال 78 درحدود 27 
درصد از حمل و نقل را به خود اختصاص داده و امروز این 

میزان به 50 درصد افزایش یافته است.
وى بــا اشــاره بــه اینکه عمــده مشــکالت حمل و 
نقلى در شــهرهاى کشــور بــه دلیــل تصمیمات و 
سیاســتگذارى  هاى منطقه اى بوده اســت، افزود: این 
در حالى اســت که اخیــراً با توجه به منطقه اى شــدن 
تصمیم گیرى ها به ویژه در وزارت راه  و شهرسازى شاهد 

اقدامات خوبى در این حوزه هستیم.

تدوین طرح جامع حمل و نقل اصفهان 
صلواتى با اشاره به مطالعه وضعیت و فعالیت هاى حمل 
و نقلى 12 شهر مشابه شهر اصفهان در سطح دنیا ابراز 
داشت: با توجه به این طرح مطالعاتى، طرح جامع حمل 
و نقل و ترافیک شهر اصفهان تدوین شده و قرار است تا 

سال 1400 عملیاتى شود.
وى تصریح کرد: قرار است بر مبناى طرح جامع حمل و 
نقل شهر اصفهان، سهم حمل و نقل عمومى از 26 درصد 

به 55 درصد در برنامه 1400 تبدیل شود.

راه اندازى 100 کیلومتر مسیر دوچرخه 
مصوب شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان در ادامه 
با اشاره به به روزرسانى 50 ایســتگاه تحویل دوچرخه 
شهردارى اصفهان گفت: این ایستگاه ها عالوه بر تحویل 

دوچرخه نسبت به تعمیرات دوچرخه نیز اقدام مى کنند.
صلواتى با اشــاره به افزایش 25 درصدى اســتفاده از 
دوچرخه در شــهر اصفهان ابراز داشــت: بر این اساس 
هفته گذشته ایجاد 100 کیلومتر مسیر دوچرخه در شهر 
اصفهان در شورایعالى ترافیک استان اصفهان مصوب 
شــد که تاکنون 5 کیلومتر از این مسیر نیز بهره بردارى 

شده است.
وى با بیان اینکه موتورســیکلت هاى برقى نیز تا مرداد 
ماه امسال به شهر اصفهان مى رسند، افزود: در این راستا 
یادآور مى شــوم که در فاز اول پنج هزار موتورسیکلت 
برقى تولیــد داخل وارد شــهر اصفهان مى شــود که 
پیش فروش این موتورسیکلت ها نیز در مرداد ماه انجام 

مى شود.
صلواتى بــا بیان اینکه هــر موتوربرقى بالغ بر شــش 
میلیون تومان قیمت دارد، اضافه کــرد: براى خرید هر 
موتورسیکلت دولت 1/5 میلیون تومان کمک بالعوض 
ارائــه مى کند و بخش دیگــر هزینه ها نیــز به صورت 

تسهیالت بانکى و بخشى از هزینه را نیز شهروند پرداخت 
خواهد کرد. وى ادامه داد: شارژ موتورهاى برقى نیز در 

ایستگاه هاى دوچرخه شهر اصفهان تعبیه شده است.

7 خط BRT جدید راه اندازى مى شود
صلواتى در خصوص خطوط BRT شــهر اصفهان نیز 
اضافه کرد: تا پایان ســال جارى هفت خط BRT به 
سیستم حمل و نقل عمومى شهر اصفهان اضافه خواهد 
شد که در بســیارى از خطوط تاکنون اقدامات اساسى 

صورت پذیرفته است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به توســعه حمل و نقل هوشمند در شــهر اصفهان نیز 
اضافه کرد: در این راستا یادآور مى شوم که در سال 93 
در سطح شهر اصفهان تنها 140 دوربین نصب بوده که 
118 دوربین نطارت و کنترل ترافیک را بر عهده داشته  
و 22 دوربین نیز اقدامات ثبت تخلف را بر عهده داشته اند 
و این در حالى است که امروز این دوربین ها به 750 مورد 

افزایش یافته  است.

دوربین هاى کنترل ترافیک اصفهان به 
1300 مورد مى رسد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 

اینکه تا پایان ســال جارى تعــداد دوربین هاى کنترل 
نظارت و ثبت تخلفات ترافیکى در سطح شهر اصفهان 
به هزار و 300 مورد افزایش خواهــد یافت، افزود: این 
دوربین ها بیشــتر در تقاطع ها، خطوط BRT و دیگر 

نقاط حساس شهرى نصب مى شود.
صلواتى با تأکید بر اینکه چتر قانون بر سر شهر اصفهان 
گسترده شده اســت، گفت: نتیجه این اقدامات کاهش 
30 درصدى تخلفات رانندگى در شهر اصفهان و کسب 
رتبه نخست کاهش فوتى هاى تصادفات رانندگى درون 
شهرى اصفهان در سال جارى نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته است.
وى همچنین به نظارت هوشــمند قانونى در خصوص 
پارك دوبله در خیابان هاى اصفهان و پارکومترها اشاره 
کرد و گفت: بــر اى این امر خــودروى دوربین دار ثبت 
تخلفات در سطح شهر اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده 
و تاکنون دو خودرو کد از نیروى انتظامى دریافت کرده اند 
و قرار است تا پایان ســال براى پنج خودرو کد از نیروى 

انتظامى دریافت کنیم.

12 تقاطع شــهر اصفهان ساماندهى 
مى شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به ساماندهى تقاطع هاى شهر اصفهان افزود: براى این 
امر در سال جارى ســاماندهى 12 تقاطع در دستور کار 
است که پس از انجام فعالیت هاى مورد نیاز عابرین نیز 

باید به مقررات توجه داشته باشند.
وى تأکید کرد: در ســال جــارى عمده تمرکــز ما در 
حوزه حمل و نقل عمومى موتورســیکلت ها هستند که 
چالش هاى اساسى را براى شهر اصفهان ایجاد کرده اند.

20 ایستگاه سنجش آلودگى صوتى و هوا 
راه اندازى مى شود

صلواتى در ادامه در پاســخ به سئوالى در خصوص سهم 
خودروها در شــهر اصفهان از آالیندگى ابراز داشــت: 
باید توجه داشته باشــیم که نه تنها در اصفهان بلکه در 
کشــور داده دقیقى در این خصوص نداریم و اختالفات 
زیادى بین داده هاى ارائه شده در این خصوص است و 
از این رو شهردارى ســعى دارد با راه اندازى 10 ایستگاه 
سنجش آالینده هاى هوا و 10 ایستگاه سنجش آلودگى 
صوتى داده هاى دقیقى در این خصوص به شــهروندان 

ارائه دهد.

تا پایان مردادماه محقق خواهد شد؛

ویراژ 5000 موتور برقى در خیابان هاى شهر
 قیمت هر موتورسیکلت برقى بالغ بر 6 میلیون تومان است

اتاق بازرگانى اصفهان
 در جمع برترین هاى جهان 
اتاق بازرگانى، صنایع ،معادن و کشاورزى اصفهان 

در جمع چهار اتاق بازرگانى برتر جهان قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان گفت: به همت واحد 
امور بین الملل و با مشــارکت شــورایعالى جوانان، 
شورایعالى بانوان و مرکز مبادالت پیمانکارى فرعى 
(spx)، طرح مشــارکت اجتماعى اتــاق بازرگانى 
اصفهان به همراه طرح هاى ارائه شــده اتاق هاى 
بازرگانى کشورهاى انگلستان، برزیل و هندوستان 
به مرحله نهایى رقابت اتاق هاى جهان در ســیدنى 

استرالیا راه یافت.
عبدالوهاب ســهل آبــادى افزود: پــس از اعالم 
فدراسیون اتاق هاى بازرگانى جهان (WCF)،تمام 
فعالیت هاى اتاق اصفهان در ایــن حوزه ها از جمله 
همایش شهر فیروزه اى و دختران توانا، دوره آموزشى 
بازرگانــان کوچک، رویــداد در مســیر موفقیت و 
 (SPX) طرح هاى مرکز مبادالت پیمانکارى فرعى
بررسى شد و در نهایت این اتاق با شرکت در بخش 
طرح مســئولیت اجتماعى این رقابت ها با توجه به 
کیفیت مستندات ارائه شده به فدراسیون اتاق هاى 
بازرگانى جهان (WCF) توانست از بین 27 کشور و 

53 طرح به مرحله نهایى این رقابت ها راه یابد.
وى این رویداد دو ســاالنه را بزرگ ترین همایش 
بین المللى بخش خصوصى بیان کرد و افزود: دراین 
رویداد بین المللى نمایندگان اتــاق هاى بازرگانى، 
تشــکل ها و بنگاه هاى تجارى کشورهاى جهان 
درباره مسائل مهم تبادل نظر مى کنند و این کنگره 
فرصت بــى نظیرى براى شــبکه ســازى تجارى

بین المللى، آشنایى با مسئولیت اتاق هاى بازرگانى 
سراســر دنیــا و چهره هــاى شــاخص اقتصادى 

کشورهاى مختلف است.
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فعال شدن باشگاه هاى 
کتابخوانى در نجف آباد

55 باشگاه کتابخوانى کودك و نوجوان در نجف آباد 
فعالیت خود را آغاز کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان نجف 
آباد گفت: در راستاى گسترش فرهنگ کتابخوانى و 
بهره گیـرى مفید و علمى از اوقات فراغت تابسـتان، 
55 باشگاه کتابخوانى کودك و نوجوان در نجف آباد 

شروع به فعالیت کردند.
اقبـال صالحـى بابیـان اینکـه جـام باشـگاه هـاى 
کتابخوانى طرحى اسـت که به صورت کشورى و در 
چهار شهرستان اصفهان، نجف آباد، کاشان و شهرضا 
اجرا مى شود، افزود: بچه ها، در این طرح فرهنگ کار 
مشارکتى و گروهى را یاد گرفته و در کنار هم تمرین 
مى کنند،کتاب مى خرند و آنها را با هم مبادله مى کنند 
و با حفظ احترام متقابل به نقـد و نظر یکدیگر گوش 

مى دهند.

راه اندازى6 طرح 
صنایع تبدیلى دراستان

6 طرح صنایع تبدیلى دراسـتان اصفهـان با اعتبارى 
بیش از 116 میلیارد ریال راه اندازى شد.

مدیر صنایـع کشـاورزى سـازمان جهادکشـاورزى 
استان اصفهان گفت: براى اجراى این طرح ها بیش 
از 116 میلیارد و 208 میلیون ریال در شهرستان هاى 
اصفهان ، فالورجان، آران وبیدگل، مبارکه و نجف آباد 

سرمایه گذارى شده است.
منصور قماشـى افزود: این طرح ها شامل تولید پودر 
نوشیدنى فورى با ظرفیت سـاالنه 15 هزار تن، واحد 
سـبزى و صیفى جات خشـک و خشـکبار با ظرفیت 
ساالنه هزار و 500 تن، تولید انواع غذاى آماده ونیمه 
آماده با ظرفیت پنج تن در سال و دو واحد برنج سفید 
شده با ظرفیت ساالنه سـه هزار و دو هزار و 700 تن 
و تولید ترشـى و شـورى جات با ظرفیت ساالنه هزار 

تن است.

سرشبکه عرفان حلقه در 
شاهین شهر دستگیر شد

در ادامه برخورد قاطع ســربازان امــام زمان(عج) با 
عرفان کذایى حلقــه و سرشــبکه هاى این جریان 
منحرف در ســطح اســتان، لیدر اصلــى و یکى از 
سرشــبکه هاى عرفان حلقه به همراه هشت نفر از 

اعضاى این گروه در شاهین شهر دستگیر شدند.
اطالعات ســپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
در اطالعیه اى از دســتگیرى هشــت نفر از اعضا و 
طرفداران شــبکه انحرافــى «عرفــان حلقه» در 
شاهین شهر توسط ســربازان گمنام امام زمان(عج) 
خبر داد.یکى از دستگیرشدگان در این عملیات، عنصر 
اصلى پخش کتاب ها و جزوات عرفان حلقه در سطح 
استان اصفهان و از سرشــبکه هاى اصلى این فرقه 

انحرافى در کشور بوده است.

المپیاد «آماده» هالل احمر
 به ایستگاه آخر رسید

مرحله استانى پنجمین المپیاد«آماده» دانش آموزان 
هالل احمر اســتان اصفهان با معرفــى تیم هاى

 برتر در بخش خواهران و بــرادران به کار خود پایان 
داد.

ســعید بابایى، معاون دانش آموزى و پیش دبستانى 
ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر با اشــاره به 
ضرورت گسترش و توسعه مهارت هاى امدادى در 
بین دانش آموزان اظهار داشت: المپیاد «آماده» حس 
نوعدوستى و کمک به دیگران را در بین دانش آموزان 
تقویت و به ایجاد جامعه آماده در برابر سوانح کمک 

شایانى مى کند.
وى تصریح کرد:  هدف از انجام المپیاد آماده، افزایش 
سطح ایمنى و کاهش خطر پذیرى مدارس کشور با 
تکیه بر تربیت تیم هاى دانش آمــوزى آماده براى 
مقابله باحوادث، توســعه وترویج ظرفیت هاى خود 
امدادى در میان دانش آموزان، ساماندهى تیم هاى 
اولیه مدیریت بحران مبتنى بر دانش آموزان آموزش 
دیده توانمند و برخوردار از مهارت هاى کار گروهى 

است.

خبر

طى چنــد هفته پیــش تاکنــون قیمت بــاالى پیاز 
در اصفهــان نگرانــى هایــى را در میــان مــردم

 به وجــود آورده به طــورى که این محصــول حتى 
با نرخ هــر کیلو چهار هــزار تومان به فروش رســیده

است. 
رئیــس اتحادیــه عمده فروشــان میــوه و تــره بار

را  آبــى  منابــع  کمبــود  اصفهــان  شــهر 
عامل مهم کاهش سطح کشــت پیاز دانست و اظهار 
داشت: اوایل فصل برداشــت مقدارى پیاز صادر شد و 

همین موضوع کمبود ذخیره پیاز در انبارها را رقم زد.
ناصر اطرج با اشــاره بــه اینکه قیمت پیاز نســبت به 

چند روز قبل کمى افت داشــته اســت، به شهروندان 
ایــن امیــدوارى را داد کــه تــا 20 مردادمــاه

 که پیازهاى کاشته شده در شــهرهاى دامنه و فریدن 
برداشــت و به بازار عرضه مى شــود، نرخ پیاز کاهش 

پیدا مى کند.
رئیــس اتحادیــه عمده فروشــان میــوه و تــره بار
شــهر اصفهان اعالم کرد: در حال حاضر پیاز در میدان

 میــوه و تــره بــار از کیلویــى دو هــزار و 800 تــا 
ســه هــزار و 200 تومــان اســت کــه در ســطح
بازار باید با افزایش 30 درصدى به دســت مشــترى

برسد.

 مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در سه ماهه 
اول امسال 43 هزار نفر براى اهداى خون مراجعه کردند 
و این در حالى است که 34 هزار نفر از این افراد موفق به 

اهداى خون شدند.
مجید زینلى با بیان اینکه از این تعداد در این بازه زمانى 
بیش از 34 هزار نفر موفق به اهداى خون شده اند، اظهار 
داشــت: 97 درصد از اهدا کنندگان خون مرد و 3 درصد 

زن هستند. 
وى در ادامــه بــا اشــاره به اینکــه اســتان اصفهان 
در حــوزه اهــداى خــون در رده پنجــم کشــور 
اســت، اضافــه کــرد: در ایــن اســتان پــس

 از اصفهان، کاشان بیشترین آمار اهداى خون را دارد.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان بیان داشت: خون 
و فرآورده هاى خونى اهدا شــده در اســتان اصفهان بر 
اساس درخواست مراکز درمانى و براى بیماران نیازمند 
از جمله بیماران تاالســمى، دیالیزى، هموفیلى، قلبى 
و عروقى براى مصدومان تصادفــات و اعمال جراحى 

انتقال مى شود.
زینلى با اشاره به اینکه همه خون هاى اهدایى در استان 
اصفهان مصرف مى شــود، اذعان داشت: در مواقع نیاز 
نیز فرآورده هاى خونى به اســتان هاى همجوار ارسال 

مى شود.

سهم زنان اصفهانى از 
اهداى خون؛ فقط 3 درصد

کاهش نرخ پیاز 
تا 20 مرداد ماه

رئیس موقت منتخبان پنجمین شوراى شهر اصفهان گفت: 
لیست گزینه هاى شهردارى اصفهان تا 15 مرداد تهیه مى شود 
و حداکثر تا آغاز هفته اول شــهریور نتیجه نهایى مشخص 

مى شود.
فتح ا... معین با تشریح فرآیند انتخاب شهردار اظهارداشت: بر 
اساس تصمیم منتخبان پنجمین دوره شوراى شهر اصفهان 
مقرر شد که ابتدا آمادگى افراد پیشنهادى جهت خدمت در پست 
شهردار در صورت انتخاب به صراحت اعالم شود و اگر کسى 
تمایل به حضور نداشته باشد، به طورکلى وارد نشود تا مشکالتى 
مانند آنچه در جریان انتخاب گزینه هاى شهردارى تهران رخ 
داد، در اصفهان تکرار نشود. وى خاطرنشان کرد: دوم اینکه 

رزومه اى خالصه توسط شخص معرفى کننده براى ورود اولیه 
به فرآیند انتخاب ارائه شود که به این منظور مقرر شد اسامى 
افراد پس از طى این دو مرحله در جلسات هفته آینده مطرح 
شود. رئیس موقت منتخبان پنجمین شوراى شهر اصفهان 
گفت: همچنین در این جلسات محدودیت هاى قانونى بر اساس 
قوانین مصوبه هیئت دولت نیز مدنظر قرار مى گیرد. معین در 
مورد تقویم شوراى منتخبان براى انتخاب شهردار اضافه کرد: 
با توجه به بررسى هاى انجام شده و تأخیرى که در آغاز به کار 
شوراى پنجم وجود دارد، ظرف هفته آینده و نهایتاً تا 15 مرداد، 
لیست و رزومه به همراه اخذ نظر از آنها در مورد شهردار تهیه 
مى شود. وى ادامه داد: پس از آن در چند مرحله بحث و بررسى 
به همراه اخذ رزومه کامل، برنامه کارى و مصاحبه با گزینه هاى 
شهردارى انجام شــده و حداکثر تا هفته اول شهریور نتیجه 

نهایى مشخص مى شود.
رئیس موقت منتخبان پنجمین شوراى شهر اصفهان با بیان 
اینکه شــوراى موقت هیچگونه فعالیتى در مــورد رایزنى با 
زیرمجموعه هاى شهردارى ندارد، اضافه کرد: ورود افراد در 
بدنه شهردارى یا خارج از آن به مذاکرات غیرموجه، نکته منفى 
براى آنها محسوب مى شود و شوراى منتخبان با اینگونه موارد 

به شدت مخالف است.

معاون امور پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان با بیان 
اینکه اعتیاد به هروئین در صدر مواد مخدر است، گفت: 
در سه ماه نخست امسال بیش از 300 نفر از بانوان معتاد 
با مراجعه به مراکز بازپرورى و ترك اعتیاد درمان شدند.

مجتبى ناجى اظهار داشت: در این مدت زمانى 185 نفر 
از بانوان معتاد به مراکز MTN یا متادون درمانى و 193 

نفر هم به کمپ هاى ترك اعتیاد مراجعه کردند.
وى با بیان اینکه در متادون درمانــى تعداد مراجعه هر 
فرد بســته به مرحله درمان او متفاوت است، افزود: در 
این مراکز بیمــاران براى دریافــت خدماتى همچون 

درمان سرپایى و دریافت متادون و خدمات درمانى دیگر 
مراجعه مى کنند.

معاون امور پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان تصریح 
کرد: ممکن است یک فرد در روزهاى ابتدایى ترك مواد 
مخدر بوده و به صورت روزانه براى دریافت متادون به 
مرکز MNT مراجعه کند به همین نسبت هرچه روند 
درمان فرد پیشــرفت کند دفعات مراجعه وى کاســته 

خواهد شد.
وى در ارتباط با کمپ هاى ترك اعتیاد نیز بیان کرد: در 
کمپ هاى وابسته به بهزیســتى افراد معتاد به صورت 

شبانه روزى اقامت داشته و تحت درمان هستند.
ناجى در خصوص میزان گرایش و مصرف مواد مخدر در 
بیماران گفت: مصرف این افراد عموماً به صورت مصرف 
چندگانه بوده یعنى مصرف شیشه و هروئین و تریاك و 
الکل را تجربه کرده اند و اگر از آنها درباره مصرفشــان 

پرسیده شود از تمامى این موارد نام مى برند.
وى با تأکید بر اینکه بیشتر مصرف کنندگان به هروئین 
اعتیاد دارند، افزود: این الگو در بین زنان و مردان تفاوت 
چندانى نداشته اما اکثر مراجعانى که به مراکز بازپرورى 
مراجعه مى کنند به این ماده مخدر اعتیاد شدیدى دارند.

درمان 300 نفر 
از بانوان معتاد 
اصفهانى

گزینه هاى «شهردارى» هفته اول شهریورماه نهایى مى شود

«سومین نمایشــگاه بین المللى سیمان، معدن، صنایع، 
فرآورى مواد معدنى و خدمات وابسته، 8 تا 11 شهریور در 
محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان با 
شرکت 120شرکت داخلى و خارجى برگزار خواهد شد.»

مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللــى 
اســتان اصفهان در نشســتى با اعالم این خبر گفت: 
مهمترین رســالت شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى

 اســتان اصفهان، برگزارى نمایشــگاه هاى تخصصى 
بوده و در ســال جــارى سیاســت ما آن اســت که از
 ظرفیت رســانه ها بــراى بازاریابى و ارتقــاى کیفیت 
نمایشگاه استفاده شود که این نشست نیز در این راستا 

برپا شده است.
رسول محققیان با بیان اینکه شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان تاکنون نسبت به برون سپارى 
برخى از نمایشــگاه ها اقــدام کرده، اظهار داشــت: در 
برگزارى نمایشگاه تخصصى سیمان از ظرفیت بخش 
خصوصى استفاده مى شــود و ما نیز در کنار آنها هستیم 
و امید است این نمایشگاه تخصصى پرتوان برگزار شود. 
وى افزود: در بودجه سال 95 پس از هشت سال، سازمان 
توسعه تجارت که متولى ساماندهى و مدیریت یارانه هاى 
نمایشگاهى اســت براى هر غرفه دار در نمایشگاه هاى 
خارج کشــور، پنج میلیون تومان یارانه اختصاص داده 
و شرکت نمایشــگاه ها هم غرفه داران را معرفى و سهم 
یارانه از این ســازمان دریافت کردند. این در حالى است 
که در ســال 96 نیز مصوب شــد به ازاى هــر یک نفر 
مشارکت کننده در نمایشگاه هاى بین المللى، 20 میلیون 
تومان یارانه پرداخت شود که این بشارت خوبى است که 
در دولت یازدهم صورت گرفته و نشان مى دهد سازمان 
توسعه تجارت نگاه حمایتى به صادرات دارد و امید است 
دولت دوازدهم نیز تدابیر و مشوق هاى بیشترى را براى 
توسعه تجارت و صادرات داشته باشد که البته قول مساعد 

هم داده اند.
محققیــان مى گویــد: نمایشــگاه ســیمان دو گروه 
کارخانه داران و نیازمندان به تأمین خدمات و دانش فنى 
و صادرکنندگان و ایجاد بازارهاى جدید را در بر مى گیرد 
و شرکت نمایشگاه ها ســعى دارد هر دو گروه را پوشش 
داده و در راستاى ارتقاى صنعت سیمان کشور گام بردارد 
و طبیعى اســت اگر دولت، اتاق بازرگانى و... همکارى 
کنند مى توانیم هیئت هاى خارجــى را به عنوان خریدار 
وارد نمایشگاه کنیم و توان غرفه داران را به عنوان زمینه 

توسعه صادرات، افزایش دهیم.
وى با گله مندى از برخى رســانه ها هم گفت: رسانه ها، 
آنگونه که باید تاکنون به مســائل اقتصادى و صادراتى 
توجه چندانى نکرده اند و بیشتر به مسائل سیاسى، ورزشى 

و مسائل جارى کشور پرداخته اند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان اظهار داشت: نمایشگاه ســیمان، انحصاراً در 
اصفهان برگزار مى شــود و از نظر ما نمایشگاهى فوق 

تخصصى اســت که برپایى آن را مدیون برگزارکننده، 
صاحبــان صنعت و قطب ســیمان کشــور هســتیم 
و امیدواریم با برگــزارى این نمایشــگاه، چالش هاى 
کارخانجات ســیمان از طریق انعکاس در رســانه ها، 

برطرف شود.
***

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هم به خبرنگاران گفت: یکى از اقدامات بســیار خوب 
شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان، 
برگزارى کنفرانس هاى تخصصى در حین نمایشگاه و 
تبادل نظر است که بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل 
نمایشگاه سیمان سال قبل پرشور و نشاط برگزار شد و 
دستاوردهایى هم به همراه داشــت و از رسانه ها انتظار 
مى رود با اطالع رســانى به موقــع و دقیق در خصوص 
نمایشگاه ســیمان در اصفهان، باعث شوند امسال این 

نمایشگاه پربارتر برگزار شود.
محمد مجیرى اظهار داشت: ما بعد از کشورهاى چین، 
هند، آمریکا و ترکیه در تولید ســیمان در جایگاه پنجم 
جهان قرار داریم. اما سیمان محصولى است که به شدت 
به حمل و نقل وابســته بوده و ما براى رقابت در عرصه 
سیمان با دیگر کشــورها، نیازمندیم تا تسهیالتى را در 

اختیار صادرکنندگان قرار دهیم.
وى یارانه حمل و نقل را در افزایش حجم صادرات سیمان 
مؤثر دانست و اذعان داشت: سازمان توسعه تجارت در 

این راستا فعالیت هاى خوبى داشته است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

گفت: در 11 ماه سال گذشــته، صادرات سیمان کشور 
معادل 803 میلیون دالر بود که سهم استان اصفهان از 

این میزان صادرات سیمان، 42 میلیون دالر بوده است.
مجیرى اظهار امیدوارى کرد با مطالعه بازارهاى جدید و 
رفع موانع و نواقص، صادرات سیمان از اصفهان بیش از 

گذشته، افزایش یابد.
وى در ادامه افزود: ما در کشــور 72 شرکت تولیدکننده 
ســیمان داریم اما امروز ترکیه، پاکســتان و امارات در 
صادرات از ما پیشى گرفته اند که باید براى این موضوع 
اندیشه کرد و راه حل پیدا کرد و البته تشکل ها هم باید در 

این راستا نقش ایفا کنند.
معاون ســازمان صنعت، معدن و تجارت از تشــکل ها 
نیز خواســت تا به دولت اتکا نکنند چرا که دولت نقش 
تسهیل کننده در فضاهاى صادراتى دارد و تشکل ها خود 
باید بیش از پیش تالش کنند تا به اهدافشان دست یابند.
مجیــرى مى گویــد: 70 درصــد واحدهــاى تولیدى 
ســرویس دهنده به سیمان کشــور، در استان اصفهان 
فعالیت دارند و بجاســت تا همه واحدهاى تولید سیمان 
استان اصفهان در نمایشــگاه بین المللى سیمان که در 
شــهریورماه در اصفهان برگزار مى شود حضورى فعال 
داشته باشند و دیگر واحدها از تجربیات آنان بهره گیرند.

***
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت رستاك پاد ویژن، 
مجرى برگزارى سومین نمایشگاه سیمان در اصفهان با 
قدردانى از همکارى شــرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان گفت: با لطف شــرکت نمایشگاه هاى 

بین المللى استان اصفهان، این نمایشگاه در سال 93 در 
اصفهان کلید خورد و اولویت ما در برگزارى نمایشــگاه 

سیمان استان اصفهان است.
محمود بندرچى با بیان اینکــه 80 درصد زنجیره تأمین 
سیمان کشور در استان اصفهان اســت، افزود: تجهیز 
کارخانجات ســیمان، تبادل اطالعــات و... از اهداف 

برگزارى این نمایشگاه تخصصى است.
وى ادامه داد: امروز 70 کارخانه ســیمان در کشور فعال 
اســت و 15 پروژه نیز بین 20 تا 80 درصد پیشــرفت 

فیزیکى دارند.
بندرچى تولید سیمان در کشور را سالیانه 64 میلیون ُتن 
اعالم کرد و گفت: ما به کشورهاى حاشیه خلیج فارس، 
آسیاى میانه، آفریقا، پاکســتان، افغانستان و بخشى از 
کشورهاى اروپایى، صادرات سیمان داریم و قرار است 
در افق 1404، میزان تولید ســیمان در کشور سالیانه به 

202 میلیون تن برسد.
وى اظهار امیدوارى کرد در برپایى این دوره نمایشــگاه 
تخصصى ســیمان در اصفهان همه مســئوالن، اتاق 
بازرگانى، ســازمان صنعت و معــدن و... همت کنند تا 

نمایشگاهى بیش از پیش موفق برگزار شود.
مدیرعامل شــرکت رســتاك پاد ویژن از انعقاد قرارداد 
انجمن ســیمان با وزارت راه و شهرسازى براى اجراى 
پروژه روکش هاى غلتکى بتنى براى استفاده در جاده هاى 
کشور خبر داد و گفت: عمر طوالنى، افزایش بهره ورى 
و... از مزیت هاى این پروژه اســت که امروز در یکى از 

استان هاى کشور به صورت پایلوت اجرا مى شود. 

وى در ادامه افزود: 40 درصد ســیمان کشور در استان 
اصفهان و استان هاى همجوار تولید مى شود.

بندرچى خاطرنشــان کرد: یکــى از اصلى ترین موانع 
صادراتى سیمان در کشور، نداشتن حمل و نقل ترکیبى 
است که در این راستا حمل و نقل زمینى، ریلى و دریایى با 
هم یکى نیستند که اگر این مشکل برطرف شود بسیارى 

از مسائل حل خواهد شد.
وى از حضور 120 مشــارکت کننده داخلى و خارجى در 
نمایشگاه سیمان در ســال جارى خبر داد و گفت: صد 
مشارکت کننده داخلى و 20 مشارکت کننده خارجى در 

این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
ویــژن  پــاد  رســتاك  شــرکت  مدیرعامــل 
و مجرى سومین نمایشگاه ســیمان خواستار مشارکت 
بیشــتر واحدهاى ســیمان اســتان اصفهــان در این
نمایشگاه شــد و اظهار امیدوارى کرد با همکارى اتاق 
بازرگانى، هیئت هاى تجارى به این نمایشــگاه جذب 

شوند.
بندرچى از حضــور فوالد مبارکــه، ذوب آهن اصفهان، 
سیمان اصفهان، سیمان سپاهان، واحدهاى ریخته گرى 
همچون ایران ذوب و... در این نمایشگاه هم خبر داد و 
افزود: در اســتان اصفهان هم اکنون هفت واحد تولید 
سیمان فعال است که قدیمى ترین آنها سیمان اصفهان، 

سیمان سپاهان، اردستان و... هستند .
وى میزان صادرات ســیمان در کشور در 11 ماهه سال 
95 غیر از اسفندماه را نیز شش میلیون و 351 هزار و 852 

تن اعالم کرد.

در نشست خبرى نمایشگاه سیمان و فرآورى مواد معدنى اصفهان عنوان شد

زنجیره تأمین سیمان کشور از اصفهان مى گذرد
ساسان اکبرزاده

در کشور 72 
شرکت تولیدکننده 

سیمان داریم 
اما امروز ترکیه، 

پاکستان و امارات 
در صادرات از ما 
پیشى گرفته اند 
که باید براى این 

موضوع اندیشه کرد 
و راه حل پیدا کرد و 
البته تشکل ها هم 
باید در این راستا 
نقش ایفا کنند
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ابالغ راى
کالسه پرونده: 960095 شماره دادنامه: 9609976794500501 تاریخ دادنامه: 96/4/18 
مرجع رسیدگى: شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجید هدایت به نشانى 
اصفهان خ الله روبروى درمانگاه ملکوتى فروشگاه جهان نما، خوانده: سعدى آسترکى به 
نشانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى مجید هدایت به طرفیت سعدى آسترکى به خواسته مطالبه مبلغ 15,000,000 ریال 
موضوع یک فقره چک به شماره 942163 مورخ 95/12/15 عهده بانک ملى بانضمام مطلق 
خســارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارك در ید خواهان 
که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر 
قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده اســت شورا دعوى مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 522,519,515,198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1,315,000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم 
به طبق آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى در حق خواهان صا در و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى محســوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 12249 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/834
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960096 شماره دادنامه: 9609976794500500 تاریخ دادنامه: 96/4/18 
مرجع رسیدگى: شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجید هدایت به نشانى 
اصفهان خ الله روبروى درمانگاه ملکوتى فروشگاه جهان نما، خوانده: رضا امین الرعایایى 
به نشانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص 
دعو ى مجید هدایت به طرفیت رضا امین الرعایایى به خواسته مطالبه مبلغ 162,000,000 
ریال موضوع دو فقره چک به شــماره هاى 641983- 95/8/20 و 641982- 95/6/20 
عهده بانک ملى شهید چمران بانضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده 
و بقاء اصول اسناد و مدارك در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه 
مشــارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه 
نکرده است شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 522,519,515,198 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 162,000,000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 5,050,000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزى 
جمهورى اســالمى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. 
م الف: 12252 شعبه 15 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره 

یک)/4/835
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951179 دادنامه: 960255- 96/2/28 مرجع رسیدگى شعبه: 9 شوراى حل 
اختالف اصفهان، خواهان: قاســم زمانى جریانى به نشانى اصفهانک نبش گلستان 21 بن 
مهرداد پ 787، و کیل: مصطفى نوروزى مهیارى به نشانى اصفهان خ شریف واقفى، بعد از 
چهارراه گلزار، کوچه 24 نبش کوچه شایسته، خوانده: 1- رضا افشارى به نشانى برازنده خ 
صفائیه کوچه شرکت نفت کوچه نگین پ43، 2- ابراهیم رضایى، 3- على آذرى: هر دو فعال 
مجهول المکان. خواسته: اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 9509970350501180- 
95/8/3 گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى قاســم زمانى جریانى فرزند على با وکالت آقاى 
مصطفى نوروزى مهیارى به طرفیت آقایان 1- رضا افشارى فرزند على، 2- ابراهیم رضایى 
فرزند عباســعلى، 3- على آذرى فرزند عباس به خواســته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 
شماره 9509970350501180 مورخه 95/8/3 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان در پرونده کالســه 900328 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و صدور قرار تاخیر 
حکم دادنامه شماره 62 مورخه 90/1/27 کالسه 89/1118 شعبه نهم. با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و با عنایت به دادنامه بدوى شــماره 62 مورخه 90/1/27 صادره از شعبه 
نهم شوراى حل اختالف با خواسته خلع ید و در ادامه منجر به صدور دادنامه قطعى شماره 
1180- 950 مورخه 95/8/3 مبنى بر تائید دادنامه بــدوى گردیده که طرفین (خواهان و 
خوانده ردیف اول) ضمن حضور در جلسه دادرسى مورخه 96/2/2 که خوانده اظهار داشته 
این ملک مورد دعوى را در سال 75 از بنیاد مسکن اصفهان خریدارى و در ادامه موفق به اخذ 
سند مالکیت شماره 2275/510 به تاریخ 89/7/17 گردیده و با عنایت به رویت اصل سند 
موصوف که حکایت از مالکیت مشارالیه نسبت به پالك مورد دعوى را دارد و با توجه به عدم 
دفاعیات مستند و مستدل از جانب خواهان دعتوى اعتراض ثالث و عدم ارائه هرگونه الیحه 
دفاعیه از جانب وکیل وى در فرجه قانونى لذا شــورا دعوى معترض ثالث را وارد ندانست و 
مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  معترض ثالث صادر 
و اعالم مى گردد راى صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در محاکم 
محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 12262 شعبه نهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/836
ابالغ راى

1074 شــماره دادنامــه:  96 کالســه پرونــده: 95/ /4 شــماره 950655- 14/
9609976794800437 مرجع رسیدگى: شعبه 18 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقاى غالمحسین رستگار به نشانى اصفهان خ پروین خ شهید طوسى کوچه بهار بن بست 
الله پالك 29، خواندگان: 1- آقاى حجت اله طاهرى، 2- آقاى مجتبى طاهرى، 3- آقاى 
مرتضى کریمى هر سه مجهول المکان. خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید: راى قاضى شورا، در خصوص 
دادخواســت آقاى غالمحسین رســتگار به طرفیت  1- آقاى حجت اله طاهرى، 2- آقاى 
مجتبى طاهرى، 3- آقاى مرتضى کریمى ، بخواســته مطالبه مبلــغ 50,000,000 ریال 
وجه یک فقره چک به شــماره ى 442219- 95/9/15، عهده بانک کشاورزى به انضمام 
خسارات دادرســى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات 
دعوى و اینکه خواندگان با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلســه شــورا حاضر نشده 
و در قبال دعوى و مســتندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازى نیز حکایت از اشــتغال ذمه ى خواندگان به خواهان را حکایــت مى کند. على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 522,519,198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 
249,307,309,310,315 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنى/ خواندگان به پرداخت 
پنجاه میلیون ریال(50,000,000 ریال) به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2,190,000 ریال 
به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 95/9/15 لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود و 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصف هان مى باشد. م الف: 

12269 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/837
ابالغ راى

کالسه پرونده: 566/95 شــماره دادنامه: 975 مرجع رسیدگى: شعبه هجدهم شوراى حل 
اختالف اصفهان، خواهان: آقاى غالمحسین رستگار به نشانى اصفهان خ پروین 24 مترى 
کوچه بهار بن بست الله دست چپ  پالك 2، خواندگان: 1- آقاى مرتضى کریمى افالکى، 
2- آقاى اسماعیل طاهرى هر دو مجهول المکان. خواســته: مطالبه، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید: راى قاضى شورا، در 
خصوص دادخواست آقاى غالمحسین رستگار به طرفیت 1-آقاى مرتضى کریمى افالکى، 
2- آقاى اسماعیل طاهرى ، بخواسته مطالبه مبلغ 200,000,000 ریال و(دویست میلیون 
ریال) جه یک فقره چک به شــماره ى 599338- 95/5/15، عهده بانک رفاه کارگران به 
انضمام خسارات دادرســى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمى و مالحظه اصول 

مستندات دعوى و اینکه خواندگان با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازى نیز حکایت از اشــتغال ذمه ى خواندگان به خواهان را حکایــت مى کند. على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 522,519,198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 
249,307,309,310,315 قانون تجارت حکم به محکومیــت خواندگان به پرداخت مبلغ 
200,000,000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 6,090,000 ریال (شش میلیون 
و نود هزار ریال)به عنوان خسارت دادرســى به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید چک 95/5/15 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــعبه خواهد بود و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12271 شــعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/4/838
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 417- 96/3/30 کالسه: 96-88 مرجع رســیدگى: شعبه 53 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: حســین هدایتى اص خ جى خ ابهر کوچه فردوســى درب منزل 
ابتدا کوچه فردوسى پ دوم طبقه دوم خواندگان: 1- توحید رزمى فر، 2- شرکت فراگستران 
زنده رود، هر دو مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مینماید: راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوى آقاى حسین هدایتى به طرفیت آقاى توحید رزمى فر و شرکت فراگستران زنده رود به 
خواسته مطالبه 50,000,000 ریال به شرح متن با احتساب کلیه  خسارات قانونى شامل تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى با عنایت به اینکه استرداد مبلغ خواسته به استناد شراکت نامه پیوست 
دادخواست مى باشــد ولیکن تاریخ قرارداد از تاریخ 95/3/1 لغایت 96/3/31 مى باشد و از 
طرفى در بند 6 قرارداد ذیل شرایط قرارداد ذکر گردیده طرف دوم(خواهان) در پایان قرارداد 
در صورت عدم رضایت از شراکت عین مبلغ سرمایه گذارى را از طرف اول درخواست و طرف 
اول موظف به پرداخت مى باشد لذا شورا با اســتناد به ماده 2 قانون آیین دادرسى مدنى قرار 
عدم اســتماع دعوى را صادر و اعالم مى نماید قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12277 شعبه 53 حقوقى 

 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/4/839
ابالغ راى

کالسه پرونده: 1219/95 شماره دادنامه: 207- 96/3/7 مرجع رسیدگى شعبه 25 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان/خواهانها: رســول صادقى به نشانى اصفهان خ کاشانى رو به 
روى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشگر رایانه، خوانده: مهدى فخارى(مجهول المکان) شورا 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى رسول 
صادقى به طرفیت آقاى مهدى فخارى به خواسته مطالبه مبلغ 5,250,000 ریال وجه چک 
به شماره هاى 1- 941476، 2- 941487، 3- 941490 به عهده بانک کشاورزى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواســت تقدیمى تصویر مصدق چک ها و گواهى ها 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آنها 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 میرسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5,250,000 ریال بابت اصل خواسته و 1,226,250 
ریال بابت هزینه دادرســى و خســارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهاى موصوف
(1- 90/5/25، 2- 90/5/20، 3- 90/5/25) 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 تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 12279 شعبه 25 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان/4/840
ابالغ 

خواهان خانم حبیبه فیاضى فرزند غالم نبى دادخواســتى به طرفیت خوانده بسم اهللا نورى 
فرزند محمدعلى به خواسته طالق تقدیم دادگاههاى خانواده شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شــعبه اول دادگاه خانواده واقع در خیابان میر نبش کوچه آفتاب مجتمع 
قضایى شهید قدوسى طبقه چهارم اتاق 404 ارجاع و به شماره 960229/ خ 1 ثبت گردیده 
که پرونده در اجراى مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داورى صادر گردیده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید  کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن ظرف بیست روز پس از تاریخ نشر 
آگهى به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود یکى از اقارب خود را که واجد شرایط 
مقرر در قانون فوق الذکر است به عنوان داور به شعبه معرفى نماید در غیر این صورت برابر 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 12358 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/4/841

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100350303512 شماره پرونده: 9509980350300883 شماره 
بایگانی شعبه: 951075 خواهان/شاکى سیدمحمود خلیلیان دادخواستى به طرفیت خواندگان 
فاطمه اعتبارى خوراسگانى و محمد اعتبارى خوراسگانى و باقر اعتبارى خوراسگانى و احمد 
اعتبارى خوراســگانى و عزت اعتبارى خوراســگانى به خواســته مطالبه خسارت دادرسى 
و الزام به تنظیم سند رســمى ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان 
خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبق ه 
3 اتاق 305 ارجاع و به کالســه 9509980350300883 ثبت گردیده که وقت رســیدگى 
آن1396/6/27 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 
و درخواست خواهان/شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهی مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 12350 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/4/843
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350204139 شماره پرونده: 9509980350200263 شماره 
بایگانی شــعبه: 950338  خواهان خانم آزاده معلمى دمنه دادخواستى به طرفیت خواندگان 
جهانگیرچه گوئى دزکى و احســان کریمى خرمى به خواســته مطالبه وجه ســفته تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه سوم اتاق شــماره 304 ارجاع و به کالسه 
950338 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/6/19 و ساعت 10/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المــکان بودن خوانده جهانگیر چه گوئى دزکى و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهی مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 12346 شعبه 2 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/4/844
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350204149 شماره پرونده: 9609980350200348 شماره 
بایگانی شعبه: 960414 خواهان اکبر قربانى فرزند عباس دادخواستى به طرفیت خواندگان 
امیرمهدى 2- فرشید 3- شــمیم همگى روحانى فرزندان رضا 4- مریم صفدرزاده حقیقى 
فرزند یداله 5- محمدعلى نریمانى زمــان آبادى فرزند عباس 6- رحیــم آقابزرگى فرزند 
حسینعلى 7- سرپرستى دادگسترى اصفهان به خواســته الزام به تنظیم سند رسمى تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه سوم اتاق شــماره 304 ارجاع و به کالسه 
960414 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 20 /1396/6 و ساعت 8/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیف اول تا ششم و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهی مى شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 12345 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/4/845

ابالغ
شماره ابالغنامه: 9610106837103328 شماره پرونده: 9509986837100614 شماره 
بایگانى شعبه: 950690 در خصوص دعوى خواهان خانم شهناز جمشیدى فرزند حسینعلى 
به طرفیت خوانده آقاى على شــهیازى فرزند حسین به خواســته مطالبه نفقه به  شما(على 
شــهیازى) مجهول المکان ظرف مدت 7 روز جهت مالحظه نظریه کارشناســى در شعبه 
حاضر شوید وچنانچه اعتراضى نسبت به نظریه کارشناســى دارید نفیا یا اثباتا به این شعبه 
اعالم کنید. م الف: 12363 شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان(مجتمع شهید 

قدوسى)/4/848

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202343 ابالغنامــه: شــماره 
9409983761900791  شــماره بایگانــى شــعبه:941029 تاریخ حضور: 
1396/6/5 ســاعت حضور:10/30 در خصوص شــکایت مهرداد سرتیپ زاده 
علیه زهرا پیرو در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شــعبه حاضر شوید.

  م الف:13028 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى 
سابق)/4/979

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460364900008 درخواســت:  شــماره 
9509980364901131 شماره بایگانى شــعبه: 951151 آگهى ابالغ به آقاى 
پوریا جوادزرى فرزند حســن به اتهام انتقال مال غیر از طرف دادسرا در پرونده 
کالسه 951151 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوســیله در اجراى ماده 115 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امر کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 30 دادیارى دادسراى عمومى 
اصفهان جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معم ول خواهد شد. در ضمن 
هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت مى گردد. اصفهان – بلوار آتشگاه 
– روبروى پمپ بنزین بهار – نبش کوچه برلیان – ســاختمان برلیان، م الف: 
12272 شعبه 30 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان(مجتمع 

4/842/(2

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202332 ابالغنامــه: شــماره 
9509983760200511 شماره بایگانى شعبه:951891 تاریخ حضور:1396/6/5 
ساعت حض ور:9/30 در خصوص دعوى محسن نصیرى به طرفیت رسول حاجى 
هاشمى ورنوسفادرانى فرزند رجبعلى که مجهول المکان مى باشد در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف:13032 شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى سابق)/4/977

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 961010035802774 شماره پرونده: 9509980358101138 
شــماره بایگانی شعبه: 960150 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: مهدى حق 
شناس آذر منابادى به نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور: 96/6/5 یکشنبه 
ســاعت 30/ 9 محل حضور: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 310  در خصوص 
شکایت حسین صادقى موسیانى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 12301 شــعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهرستان 

اصفهان(112 جزایى سابق)/4/851

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202339 ابالغنامــه: شــماره 
9509983761801035 شماره بایگانى شعبه:951737 تاریخ حضور:1396/6/5 
ساعت حضور:9:30 در خصوص شکایت محمدحسین محققیان و حمید فصیحتى 
و مهدى شفیعى علویجه علیه نریمان احمدى و فرشید در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف:  13035 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى سابق)/4/975

ابالغ
شماره نامه: 9610110360100350 شماره پرونده: 9509980360101436 
شماره بایگانى شــعبه: 951468 نظر به اینکه متهم على فالح پور فرزند حجت 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 951468- ب22 به اتهام – ایراد ضرب و 
حرج عمدى – توهین حسب شکای ت آقاى رامین جعفرى تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 22 بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگوئى به اتهام خویش حاضلر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى خواهد 
شد. م الف: 12259 سعادت بازپرس شعبه 22 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان(مجتمع 2)/4/849

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202322 ابالغنامــه: شــماره 
9509983651300240  شماره بایگانى شعبه:960613 تاریخ حضور:1396/6/5 
ساعت حضور:9 در خصوص شکایت ناصر قوتمند و مجتبى سلیمانى و حمید عرب 
بیگى و عباسعلى هادیان علیه مصطفى ظاهرى ف رزند على و امید ظاهرى فرزند 
على و هرمز صادقى حسنوند فرزند عین اله در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف:13030 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین 

شهر و میمه(102 جزایى سابق)/4/978

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353502440 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980365301530 شماره بایگانى شــعبه: 960063 محاکم کیفرى دو 
دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره 960063 براى 
اصغر جعفرى که متهم است به توهین و جعل عنوان رسیدگى به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 96/6/23 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
اســت. با عنایت به  مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمــد. اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شــهید 
نیکبخت – ســاختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 
321، م الف: 12336 شــعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهرســتان اصفهان(109 

جزایى سابق)/4/853

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202315 ابالغنامــه: شــماره 
960072 تاریــخ  9509983761800248 شــماره بایگانــى شــعبه:
8 در خصــوص شــکایت  /30 1396 ســاعت حضــور: /6 /5 حضــور:
عبــدل معظــم جــزى علیــه ناصــر متشــرعى کــه مجهــول المــکان 
مى باشــد در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى  در این شــعبه حاضر شــوید. 
م الف:13034 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى 

سابق)/4/976

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460359400012 درخواســت:  شــماره 
9609980359400228 شــماره با یگانى شــعبه: 960233 موضوع: ابالغ به 
سعید زینعلى آگهى ابالغ به شخص فوق الذکر به اتهام خیانت در امانت حسب 
شکایت محسن فتاحى از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 960233  ب15 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به وى به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده اســت. بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى جدید مراتب بــه وى ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهى 
در شعبه 15 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشــر 
آگهى هزینه توسط دادگسترى کل اســتان اصفهان پرداخت مى گردد. م الف: 
12237 عباسى بازپرس شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان(مجتمع 1)/4/850

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354300580 شماره پرونده: 9509980360400125 
شــماره بایگانى شــعبه: 951541 متهم: آقاى فریدون نجفى شلمزاذى فرزند 
براتعلى به نشانى اصفهان – اصفهان، اتهام: جعل مه ر و امضاى ریاست محترم 
شعبه 112 دادگاه کیفرى دو و استفاده از ســند مجعول، گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص اتهام آقاى فریدون نجفى شــلمزارى فرزند براتعلى متولد 1355 با 
سواد متوارى و داراى سوابق کیفرى متعدد دائر بر جعل مهر و امضاء رئیس شعبه 
112 دادگاه کیفرى دو اصفهان و استفاده از سند مجعول بدین توضیح که متهم 
به اتهام کالهبردارى تحت تعقیب بوده با ارائه مــدارك و تقاضاى وثیقه گذار 
آقاى رمضان سلیمانى و پس از توقیف ســند ملکى 14/275 فریدن بخش 13 
آزاد مى شــود اما مدتى بعد با جعل نامه 1136/88 /ج مورخ 89/9/28 و امضا 
و مهر رئیس 112 دادگاه کیفرى دو اصفهان و ارائه آن به رئیس ثبت اســناد و 
امالك داران از ســند مذکور رفع توقیف نموده متوارى مى گردد. بنا به مراتب 
فوق کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان تحقیقات انجام 
یافته گزارش حفاظت اطالعات دادگســترى اصفهان، استعالم واصله از شعبه 
112 دادگاه کیفرى دو اصفهان و نظر به متوارى بودن متهم و عدم دسترسى بوى 
و با التفات به ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه 
بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مســتندا به ماده 525 قانون مجازات اسالمى 
کتاب تعزیرات و مواد 134 و 215 قانون مجازات اســالمى مصوب 92 حکم بر 
محکومیت متهم به تحمل دو فقره ده ســال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى 
گردد. و از بین دو فقره مجازات مذکور صرفا یک فقره بعنوان مجازات اشد قابل 
اجراست ضمنا سند مجعول معدوم شود راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف: 
12365 زین العابدینى رئیس شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اسفهان(117 

جزایى سابق)/4/861

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353802773 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980358101141 شــماره بایگانی شــعبه: 960152 مشخصات ابالغ 
شونده حقیقی: سعید مزروعى به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 96/6/5 
یکشــنبه ســاعت 9/30 محل حضور: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 310 
در خصوص شکایت محمد یوسف جهانگرد علیه شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12302 شعبه 112 دادگاه کیفرى دو 

شهرستان  اصفهان(112 جزایى سابق)/4/847

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353802772 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980358101136 شــماره بایگانی شــعبه: 960123 مشخصات ابالغ 
شونده حقیقی: مسعود زارعى فاقد آدرس در پرونده تاریخ حضور: 96/6/5 یکشنبه 
ســاعت 9/30 محل حضور: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 310  در خصوص 
شکایت مسعود محمدى آشیانى  علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 12300 شــعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهرستان 

اصفهان(112 جزایى سابق)/4/857 ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9610100353802775 ابالغنامــه:  شــماره 
9409980358100268 شــماره بایگانی شــعبه: 940874 مشخصات ابالغ 
شــونده حقیقی: مجید علیزاده فرزند رحیم به نشانى اصفهان مجهول المکان و 
متوارى تاریخ حضور: 1396/6/5 یکشنبه ساعت 9/30 محل حضور: اصفهان، 
خیابان چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، 
طبقه 3 اتاق شماره 310 در خص وص شکایت اسماعیل متغیر و نادر اسکندرى و 
محمد مردیها و محمود کاظمى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 12303 شــعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهرستان 

اصفهان(112 جزایى سابق)4/846

احضار
شماره نامه: 9610110359700502 شماره پرونده: 9509980359700840 
شماره بایگانى شــعبه: 950855در پرونده کالسه 850855 شعبه 18 بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى امیر بحیرانــى و مرتضى اصالنى 
شکایتى علیه روح اله ســیفى فرزند خیراله دایر بر فروش مال غیر مطرح نموده 
که در جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مى باشــد حسب ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 
ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى جهت پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود 
حاضر گردد  در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذه خواهد نمود. 
م الف: 12240 ابراهیمى بازپرس شعبه 18 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان(مجتمع یک)/4/854
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ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609976836800399 شــماره پرونده: 95099886836800719 شماره 
بایگانى شعبه: 950808 خواهان: خانم مریم حدپور ســراج فرزند جعفر با وکالت آقاى حمید 
جهانگیرى فرزند على اک بر به نشانى اصفهان خ بزرگمهر ابتداى بهشت غربى مجتمع فردوسى 
ط اول واحد 1، خوانده: آقاى علیرضا حدپور ســراج فرزند عبدالباقر به نشانى مجهول المکان، 
خواسته: طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: خواسته خواهان مریم حدپور سراج فرزند جعفر با وکالت 
حمید جانگیرى به طرفیت علیرضا حدپور ســراج فرزند عبدالباقر صدور حکم طالق به لحاظ 
تحقق شروط ضمن عقد نکاح است. با توجه به ســند نکاحیه شماره 3450 از دفترخانه شماره 
123 اصفهان وجود علقه زوجیت دایم فى ما بین زوجین محرز است خواهان در جلسه دادرسى 
اظهار داشته حدود 7 سال است که ازدواج کرده است شوهرش بیکار است و دست بزن دارد با 
زنان متعدد رابطه دارد و مزاحم آنها مى شود و در حال حاضر هم حدود دو سال است که زندگى 
مشترك را ترك کرده و از محل زندگى او اطالعى ندارم و نفقه اى پرداخت نکرده است. خوانده 
نیز على رغم احضار از طریق نشر آگهى حاضر نشده و دفاعى بعمل نیاورده است دادگاه با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده و اینکه زوج طى دادنامه شــماره 687- 95/7/28 که برابر گواهى 
شعبه دوم شوراى حل اختالف اصفهان قطعى گردیده است به پرداخت نفقه همسر و فرزند خود 
محکوم شده است و نظر به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسى و ترك زندگى مشترك توسط 
وى از نظر دادگاه تحقق بندهاى اول و هشــتم از شروط ضمن عقد نکاح محرز است و با توجه 
به عدم توفیق مشاوران مرکز مشاوره در اصالح ذات البین و نظر موافق قاضى محترم مشاور و 
مستندا به مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به احراز 
شــرایط اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم مى گردد زوجه مى تواند به یکى از دفاتر رسمى 
طالق مراجعه و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید. زوجین داراى یک فرزند مشــترك 
دختر بنام کیانا 6 ساله مى باشند که حضانت وى با مادر است با حفظ حق مالقات براى پدر از 9 
صبح روزهاى جمعه لغایت 5 بعد از ظهر همان روز زوجه مهریه خود و نفقه خود و فرزندش را 
جداگانه مطالبه کرده است. مدت اعتبار راى صادره 6 ماه از تاریخ ابالغ راى فرجامى یا انقضاء 
مهلت فرجام خواهى است. راى صادره غیابى اســت و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این 
شــعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
است. م الف: 12354 کاظمى رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان(مجتمع شهید 

قدوسى)/4/852
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609976836800528 شماره پرونده: 9609986836800001 شماره بایگانى 
شعبه: 960001 خواهان: خانم زهرا موسوى فرزند سید  ابوتراب به نشانى اصفهان مشتاق دوم خ 
بازارچه جنب مخابرات بابایى ك شهید دهقان بن بست غدیر پ 13، کدپستى: 8758735871 
کدملى: 1288087268 شــماره تلفن همــراه: 09131666857 خوانــدگان: 1- آقاى امید 
خوشــاوى به نشــانى مجهول المکان، 2- اداره ثبت احوال اصفهان به نشانى اصفهان خ 22 
بهمن مجتمع ادارى امیرکبیر اداره ثبت احوال اصفهان، خواسته ها: 1- اثبات نسب، 2- الزام 
اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه، گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: خواسته خواهان زهرا موسوى 
فرزند سیدابوتراب به طرفیت 1- امید خوشاوى 2- اداره ثبت احوال اصفهان اثبات نسب و الزام 
خوانده ردیف دوم به صدور شناسنامه براى فرزند خود مى باشد خواهان اعالم نموده در تاریخ 
92/7/1 با آقاى امید خوشاوى عقد موقت یکســاله نموده و از وى صاحب یک فرزند پسر بنام 
آروین گردیده اســت لکن نامبرده وى و فرزندش را رها نموده و اطالعى از محل سکونت وى 
ندارد و علیرغم اثبات زوجیت در دادگاه، خوانده ردیف دوم از صدور شناسنامه براى فرزند وى 
امتناع مى کند على هذا با عنایت به مراتب فوق و دادنامه شماره 516 مورخ 95/3/25 صادره 
از این دادگاه که طى آن حکم به رابطه زوجیت موقت یکساله بین خواهان و خوانده ردیف اول 
و الزام به خوانده به ثبت رســمى آن صادر گردیده اســت و طبق گواهى دفتر دادگاه قطعیت 
یافته است و نیز گواهى بیمارســتان صدوقى اصفهان در مورد تولد یک فرزند پسر از خواهان 
در تاریخ 94/3/5 و عدم حضور خوانده ردیف اول در دادگاه علیرغم ابالغ از نظر دادگاه دعوى 
خواهان وارد اســت و با نظر موافق قاضى محترم مشاور و به استناد مواد 1158 و 1159 قانون 
مدنى و مواد 1 و 17 قانون ثبت احوال و راى وحدت رویه هیئت عمومى دیوان عالى کشور به 
شماره 617 مورخ 76/4/3 حکم به اثبات نسب و وجود رابطه فرزندى میان طفل متولد شده و 
خوانده ردیف اول صادر مى گردد و ثبت احوال اصفهان را موظف مى نماید براى طفل مذکور 
بنام آروین با نام پدر امید خوشاوى و مادر زهرا موســوى شناسنامه صادر نماید. راى صادره در 
مورد خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت 20 روز پــس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه 
و نســبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف مدت 20 روز پس از ابــالغ قابل اعتراض در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 12355 کاظمى رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان(مجتمع شهید قدوسى)/4/855
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609976836100681 شماره پرونده: 9609986836100225 شماره بایگانى 
شعبه: 960253 خواهان: خانم الهه میرشــکار فرزند على به نشانى استان اصفهان شهرستان 
اصفهان شهر اصفهان خ کوثر مجتمع گلستان بوســتان 3 پ103 کدپستى 7195814461 
همراه 09171047109، خوانده: آقاى محمود محمدى فرزند منوچهر به نشــانى اصفهان خ 
کوثر مجتمع گلستان بوستان 3 پ103(فعال مجهول المکان مى باشد)، خواسته: لغو حضانت، 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: خواسته خانم الهام میرشکار فرزند على به طرفیت آقاى محمود محمدى فرزند منوچهر 
صدور حکم بر سلب حضانت خوانده از فرزند مشترك به نام آقاى امیرعلى هشت ساله و دریافت 
حضانت او مى باشد. در توضیح اظهار داشــته در تاریخ 88/1/20 در حالیکه به فرزندش باردار 
بوده از خوانده پرونده طالق گرفته و با تولد فرزند حضانت او را بر عهده گرفته و چون هم اکنون 
خوانده افزون بر شش سال است از کشور خارج شده – خواهان دریافت حکم بر ادامه حضانت 
خود بر فرزندش است. که با التفات به مفاد دادخواست و روگرفت طالقنامه رسمى پیوست آن 
و مندرجات شناسنامه خواهان در قسمت ثبت مشخصات فرزند که داللت بر وجود رابطه مادر 
فرزندى حقیقى او با آقاى امیرعلى محمدى متولد 88/4/24 دارد و از ســوى دیگر خوانده نیز 
با وصف نشر آگهى در نشست دادرسى تعیین شده حضور نیافته و الیحه اى نیز ارسال نکرده. 
دادگاه با ادامه و استمرار حضانت خواهان پرونده الهه میرشــکار نسبت به فرزند خود موافقت 
نموده و با اســتناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده و تبصره مــاده 1169 قانون مدنى و نظریه 
مشاوره قضائى بر حضانت ایشان حکم مى نماید. راى دادگاه غیابى است. در مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه است. م الف: 12359 عرب پور ر ئیس شعبه 1 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان(مجتمع شهید قدوسى)/4/856
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609976836700322 شماره پرونده: 9509986836701528 شماره بایگانى 
شعبه: 951709 خواهان: آقاى مرتضى قیصرى هسنیجه فرزند قاسم به نشانى استان اصفهان 
شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ امام خمینى شهرك قدس بلوك 20 طبقه او ل سمت راست 
کدپستى 8195613535 کدملى 1293041777 همراه 09162851836 خوانده: آقاى فاطمه 
خدابخشى طرارى فرزند على حسین به نشانى اصفهان امام خمینى ورودى خانه اصفهان بعد 
از رستوران عدل نبش کوچه جواد االئمه واحد 1، خواسته: تعدیل تقسیط مهریه. راى دادگاه: در 
خصوص دعوى آقاى مرتضى قیصرى هسینجه فرزند قاسم به طرفیت خانم فاطمه خدابخشى 
طرارى فرزند على حســین به خواسته کاهش و تعدیل اقســاط محکوم به، با عنایت به جامع 
محتویات پرونده و اینکه به موجب دادنامه شماره 175-87/11/7 که در آن خواهان به پرداخت 
مهریه در حق خوانده محکوم شده است و به موجب دادنامه شماره 8809970352001570- 
88/8/30 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان حکم به اعسار خواهان و تقسیط 
محکوم به از قرار هر دو ماه یک سکه بهار آزادى صادر شــده است و خواهان مدعى است که 
پیش پرداخت به مقدار 10 مثقال طال و تعداد 5 سکه بهار آزادى را پرداخت کرده است و تعدادى 
از اقساط را هم داده اســت لیکن پس از جدائى از خوانده مجددا ازدواج کرده و در یک شرکت 
مشغول به کار اســت و حقوق اداره کارى دریافت مى کند و قیمت سکه نیز افزایش پیدا کرده 
است قادر به پرداخت اقساط نمى باشــد دادگاه با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان 
و گواهى گواهان که حکایت از صحت ادعاى خواهان دارد و بــا توجه به اینکه خوانده حضور 
نیافته و دفاعى در قبال دعوى خواهان به عمل نیاورده است و با لحاظ افزایش قیمت سکه به 
نظر ادعاى خواهان مقرون به واقع است بنابراین دعوى خواهان وارد و ثابت بوده با نظر موافق 
قاضى مشاور مستندا به مواد 6-7-11 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى مصوب سال 
1394 حکم  به اعسار و تعدیل اقساط از قرار هر چهار ماه یک سکه بهار آزادى صادر و اعالم مى 
گردد این راى غیابى است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 12361 

اسماعیلى رئیس شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان(مجتمع شهید قدوسى)/4/858
مزایده

اجراى احکام شــعبه ششــم عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
960510 ج ح له ریحانه احمدیان با وکالت زهرا سلحشورى علیه قاسم قجاوند مبنى بر مطالبه 
200 عدد سکه بابت اصل خواسته و 3020000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 200000 ریال نیم 
عشر دولتى اقدام به فروش سه دانگ از 6 دانگ پالك ثبتى 9534 فرعى از 13900 بخش 5 
اصفهان به همراه سرقفلى به نشانى رباط اول بعد از مهدیه نزدیک کوى استاد شهریار مجتمع 
سالم طبقه 4 واحد 25 دفتر کار، جلسه مزایده اى در تاریخ 96/5/28 شنبه ساعت 9 الى 9/30 
صبح در اجراى احکام شعبه ششم نیابت حقوقى اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت ساختمان 
مرکزى دادگسترى اصفهان مجتمع اجراى احکام حقوقى برگزار نماید طالبین خرید مى توانند 
5 روز قبل از مزایده از مورد مزایده به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند  کســانى حق شرکت در 

مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناسى را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 
2171290160008 بانک ملى واریز نموده و فیش آن را همراه داشــته باشند مزایده از مبلغ 
کارشناسى شروع و برنده فرد یا افرادى هستند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. مشخصات 
ملک: ملک حدود 91 مترمربع اعیانى مى باشد اسکلت بتنى، سقف تیرچه بلوك، دیوارها آجرى، 
سطوح داخلى کاشى و دیوارکوب چوبى، داراى انشعابات آب مشترك گاز، برق و کناف وارى، 
اســکلت درب و دکور چوبى و فاقد پارکینگ میباشد ارزش ســه دانگ ملک با سرقفلى جهت 
قیمت پایه کارشناسى مبلغ 190,000,000 ریال میباشد. م الف: 12281 دادورز شعبه 6 اجراى 

احکام حقوقى اصفهان ویژه نیابت/4/859
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609976837100363 شماره پرونده: 9509986837101071 شماره بایگانى 
شــعبه: 951195 خواهان: خانم الناز احمدى فرزند جمعه به نشانى اصفهان خ سجاد خ شهید 
خلیلى کوچه شهید محمدعلى جعفرى بن بست غنچه پ35 کدپستى کدملى 1271689227 
همراه 09377501985، خوانده: آقاى محمدامین شیرى سردارآباد فرزند محمدرضا به نشانى 
مجهول المکان، خواسته: طالق به درخواست زوجه، گردشــکار: دادگاه پس از بررسى اوراق 
و محتویات پرونده و با اعالم ختم رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص دادخواســت تقدیمى خانم الناز احمدى فرزند جمعه به طرفیت آقاى 
محمدامین شیرى ســردارآباد فرزند محمدرضا مجهول المکان به خواسته صدور حکم طالق 
زوجه به لحاظ ترك زندگى زناشــویى و عدم ایفاء وظایف زوجیت از ناحیه خوانده ضمن احراز 
رابطه زوجیت دائمى نامبردگان حسب سند رسمى شماره 4282 دفتر ازدواج 129 اصفهان نظر 
به اینکه حسب اظهارات خواهان و شهود وى در دادگاه ترك زندگى زناشویى و عدم ایفاء وظایف 
زوجیت از ناحیه وى محرز مى گردد خوانده نیز از طریق درج آگهى د ر روزنامه کثیراالنتشــار 
دعوت و در دادگاه حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و دفاعى ننموده است دادگاه 
تحقق بند یک و هشتم از شــروط ضمن عقد نکاح را احراز دعواى خواهان را ثابت تشخیص و 
با نظر موافق مشاور محترم قضایى و مستندا به ماده 1119 قانون مدنى و رعایت مواد 26 و 29 
قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر و اعالم مى نماید 
خواهان مى تواند پس از قطعیت دادنامه به یکى از دفاتر رسمى طالق و طبق بند بند از شروط 
ضمن عقد نکاح نوع طالق را معین و خود را مطلقه نماید خواهان در این پرونده مطالبه حقوق 
مالى را ننموده است لهذا دادگاه در این خصوص با تکلیفى مواجه نمى باشد زوجه مدخوله و فاقد 
فرزند مشترك است راى صادره ظرف شــش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه مورد فرجام خواهى یا 
انقضاء مهلت فرجام خواهى قابل اجرا است و رعایت ترتیب قانونى و شرعى اجراى صیغه طالق 
به عهده سردفتر محترم مجرى طالق است راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تحت نظر استان اصفهان است. م الف: 12362 اعلمى رئیس شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان(مجتمع شهید قدوسى)/4/860
مزایده

شــعبه ى دوم اجــراى حقوقى شــوراى حل اختــالف اصفهــان در خصــوص پرونده ى 
کالســه 3182/95 ش ح 2 آقاى مجید زارعى ســودانى با وکالت آقــاى امیردادخواه و علیه 
سیدمحمدحسین بنى هاشــمى به آدرس اصفهان خیابان هزار جریب کوى امام جعفر صادق 
بوستان 4 کوچه خرمى پالك 33 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 21,103,755 
ریال اموال توقیفى محکوم علیه به شرح: 1) یک دســتگاه یخچال 4 درب قرمز رنگ با ابعاد 
تقریبى 2/20*1/40 مستعمل مارك سه ماساز تولید آسیا به ارزش 18,000,000 ریال، 2) یک 
دستگاه یخچال فریزر مارك kino ســفید و زردرنگ با ابعاد تقریبى 2/20*0/60 مستعمل 
به ارزش 10,000,000 ریال، 3) یک عدد ترازوى دیجیتال 30 کیلوگرمى مســتعمل مارك 
میز مدل P8-7500 به ارزش 5,000,000 ریال، 4) چهار عدد قفسه 6 طبقه سفیدرنگ با 
ابعاد هر کدام 2/5*2 جمعا به ارزش 8,000,000 ریال (مستعمل) که جمع کل اموال به مبلغ 
41,000,000 مى باشــد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردید در نظر دارد جلسه 
مزایده اى مورخ 96/5/24 ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه 
روبروى پمپ بنزین شماره 2 شــوراى حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در 
جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزارى مزایده به 
شماره حساب (2171350205501) بانک ملى و ارائه ى فیش آن به این شعبه ى اجراى احکام 
از اموال توقیف شده بازدید نماید پیشــنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده ى مزایده خواهد بود. م 
الف: 12273 اجراى احکام  شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره دو)/4/862
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9509970350500791 شــماره پرونده: 9409980350501341 شماره 
بایگانى شعبه: 941486 خواهان: موسســه مالى اعتبارى کوثر به نمایندگى مصطفى جاللى 
بعنوان مدیرکل شعب استان با وکالت آقاى مسعود کریمى فرزند محمدتقى به نشانى اصفهان 
خیابان هشــت بهشــت غربى چهارراه ملک مجتمع الماس طبقه دوم واحد دوم، خواندگان: 
1- آقاى آرش رئیسى فرزند حسین به نشانى اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین 
شهر خ فدك مجتمع مسکونى ارگ بلوك ستاره واحد 9، 2- آقاى حامد کحالى فرزند هوشنگ 
به نشانى استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین شهر خ دهخدا فرعى 2 شرقى 
مجتمع یاسمن پ1، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى، 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، 
3- مطالبه وجه چک. دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا راى مى نماید. (راى دادگاه) در خصوص 
دعوى خواهان موسسه مالى اعتبارى کوثر به طرفیت خواندگان: 1- آقاى آرش رئیسى فرزند 
حسین، 2- آقاى حامد کحالى فرزند هوشنگ به خواسته مطالبه مبلغ 150,000,000 ریال به 
استناد یک فقره چک به شماره 629843- 94/9/14 و گوا هیهاى عدم پرداخت بانک محال الیه 
دادگاه نظر به دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازى خواهان که داللت 
بر اشتغال ذمه خواندگان نســبت به خواهان مى نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى خواهان به عمل نیاورده است 
فلذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 519,515,198 قانون آئین دادرسى 
مدنى و مواد 313,310 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون چک حکم ب محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ 150,000,000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 5,230,000 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى و خسارت دیرکرد وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى از تاریخ صدور چکهــا لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 
12366 خسروى فارسانى رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/4/863

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9509976837002882 شــماره پرونده: 9509986837000988 شماره 
بایگانى شعبه: 951053 خواهان: آقاى علیرضا تیمورى فرزند محمدرضا با وکالت آقاى سیدرضا 
طباطبائى منش فرزند سیدمجید به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبى نبش کوچه 13 
ســاختمان میرداماد طبقه دوم واحد 4 همراه 09131137160 و خانم راحله مقاره عابد فرزند 
حسین به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبى نبش کوچه 13 ساختمان میرداماد طبقه 
2 واحد4، خوانده: خانم نعیمه ریاضى جهرمى فرزند محمدعلى به نشانى کانادا، کبک، در حال 
حاضر مجهول المکان، خواسته: تجویز ازدواج مجدد، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقاى علیرضا تیمورى فرزند محمدرضا با وکالت سید رضا طباطبائى منش 
به طرفیت خانم نعیمه ریاضى جهرمى فرزند محمدعلى به خواسته تجویز ازدواج مجدد مالحظه 
مى گردد وکیل خواهان در جلسه اظهار داشته ]موکل در تاریخ 88/6/29 با خوانده ازدواج نمودند 
و فاقد فرزند مشترك مى باشند متاسفانه خوانده در تاریخ 93/8/23 منزل مشترك را ترك کرده 
خوانده در همین تاریخ از مرز هوایى کشور به مقصد کانادا خارج و تاکنون برنگشته است و ظاهرا 
مدرکى موجود است که ایشــان درخواست پناهندگى کرده اســت لذا با توجه به ترك زندگى 
مشــترك از ناحیه زوجه تقاضاى صدور حکم ازدواج مجدد مورد استدعاست[ دادگاه با عنایت 
به اظهارات وکیل خواهان و استعالم انجام شده از اداره گذرنامه حکایت از آن دارد که خوانده 
در تاریخ 93/8/23 از مرز هوایى کشور خارج شده و هیچ تاریخ ورودى ثبت نگردیده است و با 
توجه به نظر قاضى محترم مشاور مستندا به بند 7 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 
دعوى خواهان را ثابت تشخیص و خواهان مى تواند براى یکبار اقدام به ازدواج دائم نماید. راى 
صادره غیابى و ظرفل 20 روز پس از ابالغ قا بل واخواهى در همین شعبه و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 12368 شفیع زاده رئیس 

شعبه دهم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/4/865
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350500455 شماره پرونده: 9509980350500606 شماره بایگانى 
شعبه: 950707 خواهان ها: 1) ســیدمحمدعلى میرمعصومى کرمى فرزند سیدکریم، 2) آقاى 
سیدابوالقاسم میرمعصومى کرمى فرزند ســیدکریم با وکالت آقاى سلمان محمدى آگاه فرزند 
علیرضا به نشانى اصفهان خیابان مصلى(آب250) ساختمان هدى جنب نمایندگى سامسونگ 
طبقه سوم واحد 9، خواندگان: 1- خانم صغرى بیگم سادات میررمضانى، 2- آقاى سیدکریم 
میرمعصومى، 3- آقاى سیدمهدى میرمعصومى همگى به نشانى اصفهان – کهندژ- ایستگاه 
امام زاده- ك سهیل(امام زاده الدان)- منزل شخصى- به کدپستى 8187736131 ، خواسته 
ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمى ملک، 2- مطالبه خسارت دادرسى.  گردشکار: دادگاه پس از 
بررسى محتویات پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى سیدابوالقاسم میرمعصومى کرمى فرزند سیدکریم، 
ســیدمحمدعلى میرمعصومى کرمى فرزند ســیدکریم به طرفیت خانم صفرى بیگم سادات 

میررمضانى، سیدکریم میرمعصومى و ســیدمهدى میرمعصومى به خواسته الزام خواندگان به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى مشــاعى موازى 200 مترمربع از شش دانگ 
پالك ثبتى 21/35 بخش 14 ثبت اصفهان و مطالبه خسارات دادرسى به شرح متن دادخواست 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و حسب اظهارنظر کارشناس شش دانگ پالك مارالذکر در 
حال حاضر به نام خوانده ردیف اول سند صادر شده است و حسب مبایعه نامه سال 1358  ملک 
را به خواندگان ردیف دوم و ســوم واگذار و زمان مذکور تاکنون در تصرف خواندگان است احد 
از خواندگان به نام سیدکریم میرمعصومى از سهم سه دانگ خود 200 متر را به خواهان واگذار 
نموده است که خواندگان حاضر نشده و خدشــه اى به اساس مستندات تقدیمى خواهان ها به 
دادگاه ارائه ننموده اند و با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها مادام که فساد بیعى به اثبات 
نرسد اصل بر صحت آن اســت و نظر به اینکه میزان سهم خواهان ها معادل 200 سهم مشاع 
از 980 سهم شــش دانگ پالك 35/21 بخش 16 اصفهان است لذا دادگاه دعوى خواهان ها 
را محمول بر صحت تلقى و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 219 و 220 
قانون مدنى حکم الزام خوانده ردیف اول به حضور دفترخانه و انتقال معادل 200 ســهم مشاع 
از 980 سهم شش دانگ پالك 35/21 بخش 16 اصفهان در حق خواهان ها صادر و اعالم مى 
نماید. سایر خواندگان چون دعوى متوجه ایشان نیست مستندا به بند 4 از ماده 84 قرار رد دعوى 
و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه است. م الف: 

12367 خسروى فارسانى رئیس شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/4/866
احضار

شماره نامه: 9610113642600474 شماره پرونده: 9409983642401145 شماره بایگانی 
شعبه: 950554 آگهى احضار متهمان آقاى غالمحســین فرهى و خانم عصمت گشتاسب به 
این وســیله به جنابعالى ابالغ مى گردد خانم فاطمه معصومى فرزند عباس شکایتى علیه شما 
دایر بر تحصیل مال از طریق نامشــروع و کالهبردارى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه 
دادستانى دادســراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه ثبت 950554 و تحت رسیدگى است 
بنا به اعالم و درخواست شــاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 115 قانون 
آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر 
آگهى در این شعبه حاضر شــوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل 
مطلع شــده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 505  شعبه 

دادستانى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/4/961
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 1/ 139604002129000053 شماره بایگانى شعبه: 9600067 شماره ابالغیه: 
139605102129000353 ((ابالغ اجرائیه به آقاى عزیزاله بسحاقى بختیاروند موضوع پرونده 
اجرائى کالســه 9600067)) بدین وسیله به آقاى عزیزاله بســحاقى بختیاروند فرزند نبى به 
شماره شناسنامه 3 به کدملى 4622049678 به نشانى صنایع دفاع شهرك شهید نامجو ابالغ 
مى شود که بانک کشاورزى زرین شهر به اســتناد قرارداد بانکى شماره 653747493 و متمم 
735997917 جهت وصول مبلغ 350,304,853 ریال بابت اصل طلب و سود و خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 96/2/13 و از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 198,400 ریال به انضمام 5٪ اجرائى 
مبالغ فوق بابت حقوق دولتى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
شماره بایگانى 9600067 در واحد اجراى اسناد رسمى لنجان تشکیل شد و طبق گزارش مورخ 
96/3/17 مامور ابالغ، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف ده روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ م حسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/4/962

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973640700445 شماره پرونده: 9509983640700302 شماره بایگانى 
شعبه: 950312 خواهان: آقاى سیدمجتبى طاهریان قهفرخى فرزند سیدعباس با وکالت آقاى 
حسین مبشرى ریزى فرزند محمود به نشانى استان اصفهان شهرستان لنجان شهر زرین شهر 
خیابان مدرس خیابان ستارخان پالك 13، خوانده: آقاى حســین تمیر فرزند عباس به نشانى 
آبادان چهل مترى شهداى هفت پ 10 منزل حسین تمیر، خواســته: مطالبه وجه گردشکار: 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى سیدمجتبى طاهریان فرزند عباس با وکالت 
حسین مبشرى به طرفیت آقاى حسین تمیر فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد 
و چهارصد میلیون ریال به اســتناد یک برگ چک به شماره 0630491 عهده بانک تجارت به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه و اعســار از پرداخت هزینه دادرسى نظر به اینکه خواهان با تقدیم 
رونوشــت برابر اصل چک و گواهى عدم پرداخت تقاضاى محکومیت خوانده را کرده است و 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه دادگاه حاضر نشده است و ابالغ به خوانده از طریق نشر 
آگهى صورت گرفته است دادگاه با بررسى محتویات پرونده و وجود اصل چک در ید خواهان 
که داللت بر ذمه خوانده دارد و با اســتصحاب بقاى دین و اینکه خوانده دفاعى در قبال دعوى 
مطروحه نکرده است خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 519,515,198 
از قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 1258 
و 1275 از قانون مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه 
تبصره مذکور مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصحلت نظام راى  بر محکومیت خوانده به 
پرداخت یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بر اساس شــاخص تورم(که توسط واحد اجراى احکام 
دادگسترى محاســبه خواهد شــد) در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید با توجه به پذیرش 
دعوى اعسار از هزینه دادرسى از محل محکوم به قابل وصول است. راى دادگاه غیابى است و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این مرجع و پس از انقضاى مهلت مذکور 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدید نظراستان اصفهان است. قاسمى 

دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرین شهر)/4/963
 ابالغ راى

تاریخ رسیدگى و صدور حکم: 96/4/13 شماره پرونده: 165/96 ش2  شماره دادنامه: 181/96 
شعبه رسیدگى کننده: شعبه دوم مجتمع شــوراى حل اختالف چادگان خواهان: آقاى رسول 
نجارى فرزند ابوالقاسم ســاکن: چادگان خ قدس کوچه حفیظ آباد پ30 منزل پدرى، خوانده: 
1- خانم گلزار انصارى شــیرى فرزند قربان آدرس: مجهول المکان، 2- آقاى عباس نوروزى 
فرزند اکبر ساکن: اصفهان خ کاوه سه راه ملک شهر کوچه داستان پور پ29، خواسته: الزام به 
انتقال سند رسمى، راى شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى رسول نجارى فرزند ابوالقاسم 
بطرفیت خواندگان 1- خانم گلزار انصارى شیرى فرزند قربان، 2- آقاى عباس نوروزى فرزند 
اکبر به خواسته درخواست صدور حکم دایر بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمى یک دستگاه 
نیسان به شماره 83-989 ط14 مقوم به هفتاد میلیون ریال به انضمام خسارات وارده قانونى، 
هزینه دادرســى و تاخیر تادیه، نظر به اینکه تصرف خواهان در وسیله نقلیه مذکور و رونوشت 
مصدق مبایعه نامه عادى حکایــت از انعقاد عقد بیع در خصوص آن وســیله نقلیه فى ما بین 
خواهان(خریدار) و خوانده ردیف دوم(فروشــنده) دارد و با توجه به اینکه حسب پاسخ استعالم 
واصله از پلیس راهور شهرستان چادگان به شماره و تاریخ وارده 165-96/3/7 خوانده ردیف 
اول به عنوان مالک قانونى و رسمى خودروى موضوع خواسته معرفى گردیده است و با عنایت 
به اینکه عقد بیع متعاقدین را به اجراى کلیه تعهدات قانونى، قراردادى و عرفى ناشــى از آن از 
جمله تنظیم سند رسمى به نام خریدار توسط بایع ملزم مى نماید و از طرفى خوانده ردیف اول 
به عنوان مالک قانونى و رسمى آن خودرو جلسه دادرســى حاضر نگردیده است و الیحه اى 
را نیز در جهت اثبات بى اعتبارى ادعاى خواهان و مســتندات وى و بالطبع برائت مافى الذمه 
خود ارائه ننموده است. لذا قاضى شــورا با احراز مالکیت خوانده ردیف اول و نیز احراز صحت 
بیع صورت گرفته، دعوى خواهان را وارد و مقرون به صحت تشــخیص داده و به استناد مواد 
1258,362,231,222,220,219,10 از قانون مدنى و مواد 84(بند4)، 519,198,89 از قانون 
آئین دادرســى مدنى ضمن صدور قرار رد دعوى خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم به لحاظ 
عدم مالکیت قانونى و بالطبع عدم توجه دعوا حکم بر الزام خوانده ردیف اول به حضور در یکى 
از دفترخانه هاى اســناد رسمى و انتقال سند رسمى وســیله نقلیه فوق الذکر به نام خواهان به 
عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و ســیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق مشــارالیه صادر و اعالم مى نماید راى صادر شده در این بخش غیابى و ظرف 
مدت 20 روز بعد از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل اعتراض 
تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم حقوقى شهرســتان چادگان مى باشد و راى صادر شده در 
بخش قرار حضورى و ظرف مدت 20 روز قابل اعتــراض تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم 
حقوقى شهرستان چادگان مى باشد. م الف: 72 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى مجتمع 

شوراى حل اختالف چادگان/4/966
ابالغ رأى

شماره: 514/96 به تاریخ 96/2/30 در نشســت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف جلگه 
به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و در پرونده 14/96 تحت نظر است. شورا از توجه به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى شورا: درخصوص دادخواست خواهان مجید حافظى قمشانى فرزند حسینعلى به طرفیت 
خواندگان 1- محسن دهقانى فرزند رحمت اله و 2- صادق مسعودى مهر فرزند صابر به خواسته 
انتقال سند رسمى یک دستگاه پیکان سوارى به رنگ سفید به شماره 592 ص 194 ایران 14 
به مبلغ 25/000/000 ریال و خســارت وارده، از توجه به مفاد دادخواست تقدیمى و اظهارات 
خواهان، مبایعه نامه مورخ 95/11/18 و تصویر مصدق کارت مشــخصات وسیله نقلیه، عدم 
حضور خواندگان و اســتعالم صورت گرفته از اداره راهور، درخصوص خوانده ردیف دوم آقاى 
صادق مسعودى مهر نظر به مالکیت رسمى ایشان بر اتومبیل مشارع فیه طبق استعالم راهور 

خواسته خواهان را در این خصوص محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون 
مدنى و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به حضور 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال مالکیت خودروى فوق به نام خواهان بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 910/000 ریال بابت هزینه دادرسى و کلیه هزینه هاى انتقال سند که در اجراى 
احکام محاسبه و وصول خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم میدارد. درخصوص خوانده 
ردیف اول محسن دهقانى نظر به عدم مالکیت ایشان، مســتنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر رد دعوى صادر و اعالم میگردد رأى صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا مى باشد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش 

جلگه (مجتمع شماره یک) 5/101 
حصر وراثت

حسن امینى هرندى داراى شناسنامه شماره 5082 به شرح دادخواست به کالسه 686/96  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله امینى 
هرندى بشناســنامه 7 در تاریخ 96/4/13 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-  حســن امینى فرندى فرزند 2- حسین امینى هرندى 
فرزند 3- على اصغر امینى هرندى فرزند 4- سجاد امینى هرندى فرزند 5- نجمه امینى هرندى 
فرزند 6- زهره امینى هرندى فرزند 7- طیبه امینى هرندى فرزند 8- ســمیرا امینى هرندى 
فرزند 9- سمیه امینى هرندى فرزند 10- خدیجه محمدى شریف آبادى همسر  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف استان اصفهان بخش جلگه 

(مجتمع شماره یک) 5/102
ابالغ اخطاریه 

آقاى محمد زاهى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت صالح اسفندیارى عزیبوند به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه  169/96 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 96/6/5 ساعت 11  تعیین 
گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73ق.آ.د.م از نامبرده دعوت 
میشود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نمایند. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شــد. م الف: 906 دفتر شعبه یازدهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/5/116
تحدید حدود اختصاصى

نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پالك شــماره 19/1012 واقع در کلیشاد 
بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام محمد شیرعلى کلیشادى فرزند 
حســن در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 96/6/15 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت 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 شــد. م الف: 407 اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان فالورجان 5/240
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 هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در و احد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض 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 اســناد 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.

ردیف1- برابر رأى شــماره 139660302023000524 مورخ 1396/04/31 خانم ثریا نساج 
پور اصفهانى به شــماره شناســنامه 1366 کدملى 1283608324 صادره از اصفهان فرزند 
مهدى بر ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 63/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
5799- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که مع الواسطه از حاج مهدى نساج پور اصفهانى 
خریدارى گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض

 طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 96/5/4 تاریخ انتشار نوبت 
دوم96/5/19 م الف: 13701 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/5/241

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 هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض 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 اســناد 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.

ردیف1- برابر رأى شماره 139660302023000521 مورخ 1396/04/31 خانم ناهید جعفرى 
هرندى به شماره شناســنامه 349 کدملى 1286947022 صادره از اصفهان فرزند عباسعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت ششدانگ 174/33 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 3586- اصلى واقع در بخش 3 ثبــت اصفهان که در ازاى 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023000522 مــورخ 1396/04/31 آقاى مجید 
یزدخواستى به شماره شناسنامه 528 کدملى 1286777399 صادره از اصفهان فرزند رمضان 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت ششدانگ 174/33 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 3586- اصلى واقع در بخش 3 ثبــت اصفهان که در ازاى 
مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول 
96/5/4 تاریخ انتشــار نوبت دوم96/5/19 م الف: 13727 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /5/242
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 ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000514 مورخ 1396/4/31 على عزیزان به شماره 
شناسنامه 356 کدملى 1285455061 صادره از اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 160/56 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2 فرعى از 5140- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که ســهم االرث از مرحوم عبدالرســول و 

مرحومه حاجیه بیگم رکیم مى باشد.
ردیف 2- برابر رأى شماره 139660302023000515 مورخ 1396/4/31 خانم فردوس عزیزان به 
شماره شناسنامه 97 کدملى 1285404653 صادره از اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 160/56 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2 فرعى از 5140- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم عبدالرسول 

و مرحومه حاجیه بیگم رکیم مى باشد.
ردیف 3- برابر رأى شماره 139660302023000516 مورخ 1396/4/31 خانم زهره عزیزان به 
شماره شناســنامه 652 کدملى 1285506375 صادره از اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 160/56 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 2 فرعى از 5140- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که ســهم االرث از مرحوم 

عبدالرسول و مرحومه حاجیه بیگم رکیم مى باشد.
ردیف 4- برابر رأى شــماره 139660302023000517 مورخ 1396/4/31 خانم حسنیه عزیزان 
به شماره شناسنامه 581 کدملى 1285749952 صادره از اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 160/56 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 2 فرعى از 5140- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که ســهم االرث از مرحوم 

عبدالرسول و مرحومه حاجیه بیگم رکیم مى باشد.
ردیف 5- برابر رأى شماره 139660302023000518 مورخ 1396/4/31 خانم  طاهره عزیزان به 
شماره شناســنامه 319 کدملى 1285369637 صادره از اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 160/56 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 2 فرعى از 5140- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که ســهم االرث از مرحوم 

عبدالرسول و مرحومه حاجیه بیگم رکیم مى باشد. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 96/5/4 تاریخ انتشار نوبت دوم96/5/19 م الف: 13741 اداره 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /5/243
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اى مردم! دنیا ســراى گذرا و آخرت خانه جاویدان اســت. پس 
از گذرگاه خویش براى ســر منزل جاودانه توشه برگیرید و 
پرده هاى خود را در نزد کســى که بر اســرار شــما آگاه است 
پاره نکنید، پیــش از آنکه بدن هاى شــما از دنیا خــارج گردد، 
دل هایتان را خارج کنید، شما را در دنیا آزموده اند و براى غیر 

موال على (ع)دنیا آفریده اند. 

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به واگذارى بهره بردارى(اجاره) از یک قطعه 
زمین فنس کشى شده به مساحت 1100 مترمربع جهت راه اندازى پارك بادى واقع در پارك معلم 
شهر دولت آباد به صورت اجاره بها ماهیانه و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهردارى: روز شنبه مورخ 96/5/14
گشایش پاکت هاى مزایده: روز یک شنبه مورخ 96/5/15

محل دریافت اسناد: 
         www.dolatabadcity.ir :دولت آباد – بلوار طالقانى – پایگاه اینترنتى

تلفن: 031-45822010
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

)آگهى مزایده(نوبت دوم)

رضا اخوان رضا اخوان –– شهردار دولت آباد   شهردار دولت آباد  

چاپ دوم

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره دویست و پنجاه و سه شوراى اسالمى 
شــهر در نظر دارد 17 قطعه از زمین هاى واقع در شــهر خورزوق را با قیمت پایه 
کارشناسى از طریق مزایده عمومى به فروش برساند، اشخاصى که تمایل به شرکت  
در این مزایده دارند مى توانند با دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى نسبت به 

تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى تا پایان وقت ادارى 96/05/19 

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به شهردارى تا پایان وقت ادارى 96/05/21
تاریخ بازگشایى پاکات روز یکشنبه 96/05/22

آگهى تجدید مزایده

سید حسین حجازى- شهردار خورزوقسید حسین حجازى- شهردار خورزوق

نوبت اول

شهردارى بادرود به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد یک دستگاه لودر با مشخصات ذیل از طریق آگهى مزایده به فروش برساند. 

آگهى مزایده نوبت اول

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ اول

قیمت پایهشماره موتورشماره شاسىمدلشماره سریالرنگنوع وسیله نقلیهردیف
1hwl 65 980/000/000 ریال76110741915 عقب- 763 جلو7401389زردلودر هپکو

شرایط مزایده
1- متقاضیان شرکت در آگهى مزایده جهت مالحظه وسیله نقلیه فوق الذکر و دریافت اطالعات کافى مى توانند به واحد خدمات موتورى شهردارى مراجعه نمایند.

2- کلیه پیشنهاددهندگان در مزایده مى بایستى 5 درصد قیمت پایه وسیله  نقلیه  موردنظر را طبق جدول فوق الذکر به حساب سپرده شهردارى به شماره 106682190001 نزد بانک 
ملى شعبه بادرود واریز و فیش مربوطه را پیوست مدارك نماید.

3- کلیه متقاضیان با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 96/05/21 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش سپرده با عدد و حروف بانکى و برگ پیشنهادى خوانا 
و بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و مشخصات دقیق خود و ذکر آدرس و شماره تلفن به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نماید.

4- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهند نمود.
5- به پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.

6- پیشنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
7- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخه 96/05/22 در محل شهردارى بادرود با حضور کلیه اعضا کمیسیون معامالت شهردارى قرائت تا تعیین برنده شوند. 

ضمناً حضور پیشنهاددهندگان در کمیسیون آزاد است.
8- سپرده هاى نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد واگذارى با نفر اول باقى خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و سوم به ترتیب پس از ابالغ کتبى ظرف مهلت یک هفته از عقد قرارداد 

خوددارى نمایند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
9- هزینه نشر آگهى و هزینه هاى نقل و انتقال به عهده برنده آگهى مى باشد.

معاون عمرانى استاندارى اســتان اصفهان گفت:  اختالفات بین گروه 40 مهندسى 
صاحب الزمان (عج)و اداره کل راه و شهرسازى رفع شده و  عملیات عمرانى احداث پل 

غیر هم سطح جاده کمربندى خمینى شهر متوقف نخواهد شد.
  محمدعلى طرفه روز دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح هاى عمرانى خمینى شهر در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه مشترکى با حضور مسئولین شهرستان خمینى شهر ، 
گروه مهندســى 40 صاحب الزمان (عج) و اداره کل راه و شهرسازى استان اختالفات 

بین طرفین بررسى و نتیجه گیرى شد.
وى اعالم کرد: موضوع اصلى این اختالفات آزادسازى  بخشى از اراضى حاشیه جاده 
جدید کمربندى خمینى شهر و مجاور با پادگان شهید مؤذنى خمینى شهر به مساحت  

حدود یک ونیم هکتار بود .
طرفه بابیان اینکه  دوستان سپاه در خصوص ســابقه مالکیت  و آزادسازى اراضى در 
مسیر  جاده کمربندى و راه هاى دسترسى به پادگان انتظارات و مطالباتى داشتند اعالم 
کرد: طى دو جلسه با  محوریت  این جانب به عنوان مرجع حل اختالفات دستگاه هاى 
دولتى استان و مدیرکل راه و شهرسازى برگزار و موضوع به صورت کامل بررسى شد .
معاون عمرانى اســتاندارى با تأکید بر اینکه  هردو مجموعــه متعلق به مردم و نظام 

مى باشند ،قطعاً کمک خواهیم کرد تا اختالفات به صورت کامل مرتفع شود  تأکید کرد :
تالش خواهیم کرد تا کلیه حقوق مجموعه سپاه حفظ شود و در هر چه سریع تر پروژه 

احداث پل ها غیر هم سطح  اتصال جاده قدیم به جاده جدید تکمیل گردد. 
 وى  اضافه کرد: طبق صورت جلســه و موافقت صورت گرفته بین طرفین مقررشد 
به هیچ وجه عملیات عمرانى احداث پل متوقف نشود ،تمام تالش و توان خود را بکار 

خواهیم بست تا مجو زات الزم کسب و احقاق حقوق طرفین  حفظ شود .
 معاون عمرانى استاندارى با اشاره به بازدید امروز خود از طرح هاى عمرانى شهرستان 
خمینى شهر گفت: امروز از طرح هاى عمرانى شهر درچه ازجمله معابر شهرى حدفاصل 
درچه با روستاى تیرانچى ،حریم مســیر عبور خط لوله گاز ، زهکش هاى طرح هاى 

عمرانى این شهر بازدید داشتم.
 وى  افزود: مقرر شــد از محل اعتبارات دولتى اســتان ، تملک دارائى شهرســتان  
خمینى شهر حمایت و کمک به اتمام طرح هاى نیمه تمام شهر درچه استفاده شود و تا 

دو ماه آینده شاهد افتتاح و بهره بردارى این طرح ها باشیم.
طرفه با اشاره به اینکه در ادامه از طرح احداث سیتى سنتر شهر کوشک بازدید نمودم  
گفت: اجراى این طــرح نیاز به اخذ مجوز الزم دارد مقرر شــد  پیگیرى  الزم را براى 

احداث این طرح اقتصــادى ، اجتماعى بومى  از طریق مراجع اســتان براى عملیاتى 
شدن  انجام شود .

معاون عمرانى اســتاندارى بابیان اینکه در بازدید امروز مقرر شــد از محل اعتبارات 
متمرکز اســتان براى کمک به تکمیل طرح هاى عمرانى شهرســتان خمینى شهر 
استفاده شود بیان کرد:   عملیات عمرانى و محوطه سازى شهرك منظریه خمینى شهر 
با محوریت و نظارت شــخص استاندار اصفهان به همت شــهردارى خمینى شهر در 

حال اجراست . 
وى بابیان اینکه از امروز عملیات آسفالت ریزى معابر اصلى و فرعى شهرك منظریه  
خمینى شهر آغاز شد گفت: خمینى شهر  یکى از شهرهاى مهم و زبانزد استان با قدمت 
تاریخى و سابقه مذهبى و انقالبى است که بیش از 650 هکتار بافت فرسوده مصوب 

و350 هکتار بافت ناکارآمد دارد .
 وى بابیان اینکه با مدیریت و همت شهردارى و شوراى شهر دوره فعلى خمینى شهر 
اقدامات خیلى خوبى براى احیاء بافت فرسوده شهر انجام شده گفت:به همت شهردارى 
خمینى شهر  فاز اول خیابان مرکزى  در دل بافت فرســوده مرکز شهر  باهدف احیاء 

منطقه به طول 1200 متر در حال اجراست   . 

معاون عمرانى استاندارى خاطرنشان کرد: احداث این خیابان  به عرض 36 متر  اثرات 
بسیار خوبى در کاهش ترافیک شهرى ، ساماندهى احیاء بافت  فرسوده، تبدیل بافت 

ناکارآمد باکار آمد ، تجارى سازى و اشتغال زائى منطقه ازنظر اقتصادى دارد . 
طرفه بابیان اینکه عملکرد شهردارى خمینى شهر در رابطه با خیابان مرکزى مى تواند 
به عنوان یک طرح الگو و نمونه در اســتان و کشور استفاده شود گفت:تالش خواهیم 
کرد از طریق مرکز استان و وزارت راه و شهرسازى اعتبارات و مجو زات و منابع مالى 
الزم را براى تکمیل طرح خیابان مرکزى دریافت کنیم تا طبق برنامه زمان بندى شده 

به بهره بردارى برسد  .
 وى در انتها با تشــکر از همه متصدیان و مسئولین شهرســتان خمینى شهر از مردم 
خمینى شهر خواســت  نهایت همکارى و تعامل را با شهردارى و مسئولین شهرستان 

براى پیشبرد اهداف  توسعه و عمران خمینى شهر داشته باشند .
 معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان در ســفر یک روزه از طرح آزادسازى و عملیات 
اجرائى بلوار شهدا اسالم ،پل بحران شهر درچه، خط گاز روستاى تیرانچى ، طرح سیتى 
سنتر شهر کوشــک ،ورودى شمالى شهر اصغرآباد ،ورزشــگاه شهدا، فرهنگ سراى 

شهردارى  شهر اصغرآباد بازدید نمود .

اقدامات شهردارى خمینى شهر
 براى احیاى بافت فرسوده در سطح استان و کشور نمونه است

شرکت بیمه ما مدیریت استان اصفهان از افراد واجد شرایط اخذ 
نمایندگى در کلیه شهرستان هاى استان اصفهان دعوت به همکارى 
مى نماید. عالقه مندان مى توانند تا پایان وقت ادارى 1396/05/31 
به نشــانى اصفهان- میدان امام حســین (ع)- ابتداى خیابان 

باب الرحمه- طبقه دوم بانک ملت مراجعه نمایند.
تلفن: 03195014071-5

آگهى اعطاى نمایندگى بیمه

شرکت بیمه ما، مدیریت استان اصفهانشرکت بیمه ما، مدیریت استان اصفهان
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هاشم خان هاشم خان 
در هر دوره اى در هر دوره اى 
وجود داردوجود دارد

شهردارى مهاباد به استناد مجوز شــماره 49 مورخه 96/03/30 شوراى 
اسالمى شهر مهاباد در نظر دارد نسبت به واگذارى جایگاه CNG متعلق 
به شهردارى مهاباد به صورت اجاره ماهیانه به بخش خصوصى (شرکت هاى 
واجد شــرایط) از طریق مزایده کتبى اقدام نماید. کلیه متقاضیان جهت 
اطالع بیشتر به سایت شهردارى مهاباد www.mahabad.ir مراجعه 
یا با شماره تلفن هاى 2-03154402121 تماس بگیرند. تاریخ شروع مزایده 

96/05/03 به مدت 10 روز مى باشد.

آگهى مزایده (مرحله دوم)

محمدرضا پورفتحعلى- شهردار مهابادمحمدرضا پورفتحعلى- شهردار مهاباد
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در هر دوره اى وجود داردهاشم خان 

مهدى سلطانى سروســتانى درباره حضورش در نقش  
 «هاشم خان دماوندى»  در «شــهرزاد» اظهار داشت: 
قطعًا انتخاب نقش هاى مسن، تنها عالقه من نیست. 
البته بازیگرى، یعنى ویژگى هایى از یک شــخصیت را 
ارائه دهى که ممکن است با خودت تفاوت هایى داشته 
ن شاخصه هاست. اما اینکه  باشد و «سن» هم یکى از آ
یک بازیگر ممکن است بارها نقش مسن تر از خودش 

را بازى کند، ممکن است دالیل متعددى داشته باشد.
وى ادامــه داد: اول اینکــه پیشــنهاد دهنده هایى که 
بازیگر را نمى شناسند ممکن اســت با دیدن نقشى از 
او با گریم مسن تر، او را مســن تصور کنند. دوم ممکن 
است بازیگرى در یک نقش قابل قبول عمل کرده باشد 
و چون پیشــنهاددهنده از طریق همان نقش با بازیگر 
شنا شده است و از رزومه، سابقه و یا توانایى هاى دیگر  آ
گاهى ندارد، پیشنهاد همسان و مشابه مى دهد. سوم  او آ
ممکن است نقشى نیاز به توانایى هاى جسمانى داشته 
باشد که براى افراد مسن دشوار است. این مورد بیشتر 
در تئاتر ممکن است رخ دهد، زیرا تئاتر به دلیل دارا بودن 
ویژگى هاى خاص، نیاز بیشترى به توانایى هاى جسمانى 
بازیگر دارد، براى همین شــما در تئاتر بیشــتر شاهد 

نقش هاى مسنى هستید که جوان ترها بازى مى کنند.
بازیگر نقش هاشم خان دماوندى ادامه داد: مورد چهارم 
این است که براى مثال شاخصه هاى فیزیکى و رفتارى 
مثل طنین صدا و یا اســتیل، تمایل پیشنهاد دهنده ها 
به دعوت از یک بازیگر در یک نقش خاص را بیشــتر 
کند. اما، دلیل انتخاب نقش توســط من، به طور قطع 
ن به لحاظ شخصیت پردازى بوده است و من  کیفیت آ
هیچکدام از آنها را از سر اجبار و نیاز انتخاب نکرده ام. البته 
نقش هاى همسن خودم هم پیشنهاد مى شوند و گاهى 
با توجه به کیفیت نقش و سلیقه خودم آنها را پذیرفته ام، 
مانند سرگرد کامفر در ســریال «کیمیا»، سرگرد امجد 
در فیلم سینمایى «ملکه»، محســن پدیده در سریال 
«هفت سنگ»، نقش دودکار در فیلم سینمایى «سایه 

روشن» و...
سلطانى با اشــاره به اینکه افرادى مثل هاشم خان در 

هر دوره اى وجود دارند، عنوان کــرد: چنین افرادى در 
هر دوره اى وجود دارند، ممکن است سبک زندگى شان 
فرق کند ولى وجود دارند. اما اینکه من از کســى که ما 
به ازاى خارجــى دارد تقلید کرده باشــم خیر این گونه

 نیســت. من اصــوًال براى ارائــه نقش هایــم از قوه 
تخّیلم اســتفاده مى کنم. شــرایط محیطِى مفروِض 
نقش، که توســط نویســنده و کارگردان پیشــنهاد 
شــده اســت را ارزیابــى و ســپس ســعى مى کنم 
فرینى و یــا به عینیت  دریافت هــاى ذهنــى ام را بازآ
تبدیل کنم، هاشــم خان هــم از این غائله مســتثنى 

نیست.
این بازیگر با تأکید بر اینکه شخصیت هاشم در فصل دوم 
هیچ تغییرى پیدا نمى کند، افزود: شخصیت هیچکسى 
تغییر نمى کند فقط ممکن است به واسطه قرار گرفتن 
در موقعیت هاى متفــاوت، بخش پنهــان دیگرى از 
شخصیتش آشکار شود. هاشم خان هم با قرار گرفتن در 
موقعیت هاى جدید رفتارهاى متناسب با شخصیتش را 
بروز مى دهد، سورپرایزهایى هم ممکن است داشته باشد 

اما جدا از کاراکترش نیست.
ســلطانى دلیل مورد توجه قرار گرفتن «شــهرزاد» را 
در روحیه و انرژى مى داند که دســت اندرکاران براى 
آن گذاشــته اند، او در این باره اظهار داشت: وقتى یک 
قصه خوب که توسط نویســندگان خوب نوشته شده و 
توسط کارگردانى خوب ســاخته شده باشد و همکاران 
بازیگرم هم به خوبى از پس نقش هایشان بر آمده باشند 
و گروه هاى طراحى، فنى، تولید و تبلیغات هم کارشان را 
ن کار با موفقیت مواجه  به خوبى انجام داده باشند، اگر آ

نشود آن وقت است که جاى تعجب دارد.
وى ادامه داد: «شــعر تحویل من نده» در «شهرزاد» 
تکه کالم هاشــم خان بود، البتــه او در مجموعه هاى 
مختلفى کــه در آنها ایفــاى نقش کرده اســت هم 
تکه کالم هایى داشــته اســت، خودش دربــاره این 
تکه کالم ها که اتفاقاً هم معروف مى شــوند، گفت: این 
تکه کالم ها از تعامل یا داد و ســتدى بین نویســنده، 
کارگردان و بازیگر به وجود مى آیند. اما آن چیزى که در 

رابطه با تکه کالم بسیار اهمیت دارد، این 
است که خوب انتخاب شود و درست و به 
اندازه و در زمان مناسب نیز ارائه شود. در 

غیر این صورت ممکن است به یک 
واژه لوس و نچسب تبدیل شود.

ســلطانى با بیــان اینکه 
اعتقاد دارد، کیفیت و 

منزلت هر قسمت از 
سریال «شهرزاد»، 
بدون هیچ اغراقى 

باالتــر از برخــى از 
فیلم هاى سینمایى است، 

اظهار داشــت: قطعًا، سریال هاى 
خوبى کــه از طریق رســانه هاى 
خانگــى در اختیــار مــردم قرار 
مى گیرند اگر با حمایت مردم مواجه 
شــوند، مى توانند تولیدکنندگان را 
تشویق به ساختن آثار با ارزشى کنند 
که لیاقت مخاطبین شــان را داشته 
باشند و از ســوى دیگر رسانه ها و 
تولیدکننده هاى دیگر را تشویق به 
ثار با ارزشى کنند که لیاقت  ساختن آ
مخاطبین  خود را داشــته باشند و 

از ســوى دیگر رســانه ها و 
تولیدکننده هاى دیگر را هم 

وادار کنــد که 
براى ارتقاى 

کیفیــت 
ثارشــان در  آ

رقابت  یــک 
ســالم بیش 
پیــش  از 
دست به کار 

شوند.
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ین صورت ممکن است به یک 
 لوس و نچسب تبدیل شود.
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بازیگر ســریال هایى 
چون «پنجمین خورشــید»، «یوســف پیامبر(ع)»، 
«رســم شــیدایى»، «کهنه ســوار» و «پریدخت» 

کــه این اواخــر در فــاز اول ســریال 
«پرستاران» حضور داشت، درباره

فعالیت هاى اخیرش گفت: این 
اواخر در ســریال «تالطم»

کــه  داشــتم  حضــور   
یــک ســریال پلیســى 
جــذاب اســت. مــن در 
این ســریال نقش مادر

را  پســرى  یــک   
بــازى مــى کنــم کــه 
در یــک درگیــرى بــه 
و  اســت  رســیده  قتــل 
خانواده قاتل درصــدد گرفتن 

رضایت از او هستند.
وى افــزود: بــه نظرم یک ســریال 
اکشــن جــذاب اســت و قصــه هایش 
کشــش بســیارى بــراى مخاطبــان دارد. البته 
در کنــار آن چند پیشــنهاد بازى در ســریال و فیلم 
ســینمایى هم دارم که در حال مطالعــه فیلمنامه ها 

هستم.

وى با اشاره به سختى برخى کارها اظهار داشت: شاید 
یکى از دالیــل کم کارى ام این اواخر ســخت بودن 
شرایط کارى اســت. برخى کارها در شهرستان است 
و در این هواى گرم سختى کار بیشــتر مى شود و یا 
فیلمنامه ها خوب نیست. البته تولیدات خیلى کم شده 
است و اغلب دوستان کم کار و یا بیکار هستند. من و 
آقاى پاك نیت هم هر دو سعى مى کنیم در کارهایى 
که دوســت نداریم و شــرایط ســختى دارند، بازى

 نکنیم.
وى درباره سریال هایى که این اواخر ساخته و پخش 
مى شــوند و در مقایســه با کارهاى گذشــته عنوان 
کرد: یادم مى آید ما در گذشــته در چه ســریال هاى 
خوب و موفقــى کار مى کردیم و مردم هم دوســت 
داشــتند و اســتقبال مى کردند. اما به قــدرى تولید 
کم شــده کــه تلویزیون هــم دائم در حــال پخش 
ســریال هاى تکرارى اســت. تله فیلم هــم خیلى 
ساخته مى شد و همین باعث مى شد که همه دوستان 
سر کار باشند و به این شــکل کم کار و بیکار نباشند.

 یــادم مــى آیــد کــه دوســتانمان در گذشــته 
همزمــان ســر فیلمبــردارى چنــد کار بودنــد و 

هماهنگــى زمــان بــراى حضــور در چنــد کار 
برایشــان ســخت بود. اما االن روز بــه روز به تعداد 
دوســتان بیکار اضافه مى شــود و ایــن اصًال خوب 
نیســت. تلویزیــون هم کــه دائم در حــال پخش 
سریال هاى تکرارى اســت که صدها بار پخش شده

 است.
وى با توجه به این شــرایط ادامه داد: شــرایطى که 
مــن گفتم فقــط منحصــر بــه بازیگران نیســت. 
وقتى یــک ســفره اى پهــن مــى شــود، همه از 
آن مى برنــد. در کنــار بازیگــران، عوامل پشــت 
صحنــه هم بیــکار مانده انــد و از شــرایط ناراضى 

هستند.
وى در پایــان نیز گفــت: اتفاقاً  االن زمان مناســبى 
اســت که ســریال هاى فاخر و پرمخاطب بیشــتر 
ســاخته شــود. به این خاطر که مــردم دیگر عالقه 
چندانى به ســریال هاى ترکیه اى ماهــواره ندارند. 
اما وقتــى مى بیننــد تلویزیون هم برایشــان جذاب 
نیســت، از آن فاصلــه مى گیرنــد. بنابرایــن زمان 
خوبى اســت که سریال هاى خوب ســاخته و پخش

 شود.

چرا مارتین اسکورسیزى به 
عباس کیارستمى حسادت مى کرد؟

ماجراهاى شباهت جواد عزتى 
با سعید امامى 

محمود دینى با «گروگان» به سینماها مى آید

ست
ى ا
رار
ى تک

تلویزیون دائم در حال پخش سریال ها

  آخرین قسمت «عاشقانه» همراه با «گیسو»  

سیف ا... صمدیان، کارگردان فیلم «76 دقیقه و 15 ثانیه» در نشست نقد و بررسى این فیلم در مشهد بیان کرد: «"مارتین 
اسکورسیزى" به کیارستمى گفته بود که من فیلم تو را چندین بار دیده ام و به تو که به راحتى مى توانستى دوربین ات را 
360 درجه بچرخانى و حتى در جاهایى خودت وارد کادر شوى و اینگونه از سینما لذت ببرى رشک (حسادت) برده ام زیرا 

تو فیلمى ساخته اى که کسى احساس نمى کند، نمایشى است.»
او ادامه داد: «این کارگردان بزرگ هالیوودى معتقد بود که تمام تالش امروز سینما براى واقعى نشان دادن زندگى است 

حال آنکه کیارستمى به هنرمندانه ترین شکل ممکن این زندگى را به صورت واقعى به نمایش در مى آورد.»
صمدیان تصریح کرد: «اسکورســیزى بعدها در مصاحبه هایى که انجام داده بود نیز فیلم "آ،ب،ث، آفریقا" کیارستمى 
را بهترین فیلمى که در سال هاى 2001 و 2002 دیده بود معرفى کرد که این مطلب نشان دهنده اوج اهمیت سینماى 

کیارستمى در عرصه بین المللى است.»
این کارگــردان و 
عکاس عنوان کرد: 
«ماجراى ســاخت 
فیلم "76 دقیقه و 15 
ثانیه" به تلخ ترین 
روزهاى کارى من 
بر مى گــردد که در 
اوج فقــدان عباس 
کیارســتمى، احمد 
فرزنــد او بــا من 
تمــاس گرفــت و 
گفت که قرار است 
در جشنواره ونیز از 

عباس کیارستمى تجلیل صورت بگیرد و نیاز به فیلمى است که در این رویداد به نمایش در بیاید.»
او افزود: «از آنجا که در این جشنواره ها فیلم هاى تکرارى و کار شده مورد استفاده قرار نمى گیرد من باید در زمان کمى این 
فیلم را مى ساختم حال آنکه شرایط روحى خوبى نداشتم اما دبیر جشنواره ونیز با من تماس گرفت و گفت اگر قول بدهى که 
این فیلم را بسازى من بدون اینکه مراحل ساخت فیلم تو به پایان رسیده باشد آن را به عنوان فیلم جشنواره در کاتالوگ هاى 

جشنواره اعالم مى کنم که این موضوع سبب شد تا من دست به ساخت این فیلم بزنم.»
صمدیان خاطرنشان کرد: «براى انجام این مهم در قدم اول ابتدا و انتهاى کار را پیدا کردم و با استفاده از فیلم ها و تصاویر 

دوستانه اى که طى سال هاى متمادى آنها را ثبت کرده بودم این فیلم را ساختم.»
این کارگردان و عکاس گفت: «تاکنون بیش از صد  اکران جهانى از این فیلم انجام شده و آن را در دورترین نقاط جهان به 
نمایش در آورده اند که این موضوع نشان از آن دارد که ما هنوز نمى دانیم که کیارستمى با سینماى جهان چه کرده است.»

جواد عزتى که این روزها کمدى «اکسیدان» با بازى او در سینماهاى کشور در حال اکران است، در مصاحبه اى درباره 
نقش هایى که ایفا کرده توضیح داد.

به گزارش آى سینما به جواد عزتى درباره تجربه بازى خود در نقش یک روحانى در فیلم «فرشته ها با هم مى آیند» ساخته 
حامد محمدى مى گوید: من چیزى که در فیلم «فرشته ها با هم مى آیند» بازى مى کردم را بیشتر از «طال و مس» دوست 

دارم. در فیلم هاى «زیر نور ماه»، «طال و مس» و «فرشته ها با هم مى آیند» نگاه تیپیکال به نقش روحانى عوض شد.
بازیگر «قهوه تلخ» درباره بازى امیر جعفرى در «اکسیدان» معتقد است: (بازى امیر جعفرى) به نظر من خیلى خوب شده 
است و ما سعى کردیم موقعیت هایى که نویسنده مدنظرش بوده است را به نحو احسن انجام دهیم. اما درباره دیالوگ ها با 
حامد محمدى زیاد بحث مى کردم. خیلى از اتفاق ها سر صحنه مى افتاد. چون حامد جنس کارکردنش این شکلى است. 

امیر به نظرم یکى از بهترین بازى هاى عمرش را کرده است.
این بازیگــر درباره 
فیلم هاى ســاخته 
شده در ژانر کمدى 
معقتد  اجتماعــى 
اســت: من اعتقاد 
دارم کــه کمدى 
اجتماعــى نیاز 
به آزادى هاى 
اجتماعى دارد و 
اگر آزادى هاى 
را  اجتماعــى 
محــدود کنیــم، 
کمــدى اجتماعى 

درنمى آید و باید سعى کنیم فضا را براى این نوع کمدى باز کنیم و از این نوع کمدى نترسیم. به نظرم نتیجه هر کمدى 
مى تواند جذاب و دوست داشتنى باشد. ذره بین نگذاریم روى جزئیات.

جوادعزتى در ادامه گفتگو به مخالفان «اکسیدان» مى گوید: آنهایى که مخالف فیلم هستند حتماً دوباره فیلم را ببینند. فکر 
مى کنم خیلى از کسانى که درباره «اکسیدان» گارد گرفتند فیلم را ندیدند. در بخش دیگرى از این مصاحبه از جواد عزتى 
درباره گریم فیلم ماجراى نیمروز و شباهت او با سعید امامى پرسیده مى شود، که او پاسخ مى دهد: آقاى امامى اصالً  آن 
سال توى اطالعات نبودند. یعنى ما مطمئن بودیم که نیستند. اما در گریمم از چهره او استفاده کردیم. براى فیلم «ماجراى 

نیمروز» خیلى سخت قرارداد بستم و خیلى با مهدویان درباره شخصیتم و کلیت فیلمنامه بحث کردم.

محمود دینى بازیگرى که بیــش از هر چیز با ایفاى 
نقش «داش على» در سریال «آینه عبرت» شناخته 
مى شود با ساخت اکشــن-حادثه اى «گروگان» به 

سینما مى آید.
محمود دینى به تازگى پروانه ســاخت «گروگان» را 
دریافت کرده است و قصد دارد تا این فیلم را کلید بزند.
«گروگان» همانطور که از نامش هم برمى آید ماجراى 
یک گروگان گیــرى را روایت مى کند و ســناریوى 
آن برآمده از یک ماجراى واقعى اســت که اخیراً در 
جنوب ایران رخ داد؛ ماجراى یک گروگان گیرى که 

ریشه هاى آن به یکى از کشورهاى 
همسایه مى رسید و در واکنش 

بــه آن حضور یــک گروه 
ویژه براى ضربه زدن به 

گروگان گیران رخ 

داد.
به تازگى پیش تولید «گروگان» آغاز شــده و از آنجا 
که زمینه حادثه اى کار نیازمند طراحى نماهاى اکشن 
است کمپانى کانادایى «لورنزو ســى.جى مدیا» به 
عنوان طراح و مجــرى جلوه هاى ویــژه در پروژه 

همکارى خواهد داشت.
«گروگان» هفت کاراکتر اصلــى دارد که براى این 
کاراکترها ترکیبى از بازیگران حرفه اى و چهره هاى 

جدید بازیگرى درنظر گرفته خواهد شد.
تهیه کنندگى «گروگان» را محمود دینى در مؤسسه 
یاســین فیلم برعهده دارد و فیلم کامــالً  در بخش 
خصوصى تولید خواهد شد و تولید طورى پیش خواهد 
رفت که رونمایى در جشــنواره سى و ششم فجر 

انجام شود.

ریشه هاى آن به یکى از کشورهاى 
همسایه مى رسید و در واکنش
هروه بــه آن حضور یــک گ
ویژه براىضربه زدن به

گروگان گیران رخ 

یاســین فیلم برعهده دارد و فیلم کامــال  در بخش 
خصوصى تولید خواهد شد و تولید طورى پیش خواهد 
رفت که رونمایى در جشــنواره سى و ششم فجر 

انجامشود.

با پایان مونتاژ «عاشقانه» قســمت پایانى این مجموعه وارد 
شبکه نمایش خانگى خواهد شد.

قسمت هفدهم و پایانى مجموعه «عاشــقانه» به کارگردانى 
منوچهرهادى، امروز چهارشنبه از شبکه نمایش خانگى توزیع

 مى شود. 
همچنین در قســمت پایانى این مجموعه قرار است از کلیپ 

آسرایى و آهنگسازى بابک زرین «گیسو» با صداى فریدون 

نیز رونمایى شود.
در «عاشــقانه» با تهیه کنندگــى هومن کبیرى و ســرمایه 
گذارى محمدرضا نــادرى و میالد علینقــى بازیگرانى چون 
محمدرضا گلزار، ساره بیات، بهاره کیان افشار، فرزاد فرزین،
 حمیدرضــا پــگاه، شمســى فضــل اللهــى، علیرضــا 
ســوزنچى، علیرضــا زمانــى نســب، (بــا هنرمنــدى) 
حســین یــارى، پانتــه آ بهــرام، مســعود رایــگان و 

هومــن ســیدى، (بــا حضــور افتخــارى) یکتــا ناصــر 
و (بــا معرفــى) ســارا رســول زاده و (بــا حضــور) 
مهنــاز افشــار در نقــش گیســو بــه ایفــاى نقــش 

پرداخته اند.
ســرمایه گذارى این پــروژه برعهده محمدرضــا نادرى و 
میالد علینقــى و مدیریت اجرایــى برعهده گــروه صنعتى 

دناست.
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خربزه میــوه اى شــیرین، لذیذ و گواراســت که انواع 
گوناگونى دارد و بهترین آن خربزه خراسان است. خانواده 
خربزه عالوه بر خربزه شــامل انواع گرمک و طالبى نیز 
مى شود که البته این دو نوع کم آب تر از خربزه هستند. 
عالمت خوب آن است که سنگین و نسبتًا سفت باشد و 
قسمت انتهاى آن را وقتى کمى فشار دهید مختصرى 

فرو رود.

خواص درمانى
خربزه داراى ویتامینA است، از این رو درترمیم و تجدید 
ســلول هاى بدن نقش دارد، با داشتن خاصیت ادرارآور 
بودن در بیمارى هاى ســنگ کلیه و مثانه مفید است، 
سرشار از ویتامین هاىA ،D وC و سلولز است و به علت 
دارا بودن خاصیت ملّین، براى معالجه یبوســت تجویز 

مى شود.
اگر گوشــت خربزه را له کنید و به صورت مرهم روى 
سوختگى هاى ســطحى پوســت بدن بگذارید، آن را 

معالجه خواهد کرد.
تخم خربزه براى سرفه حاد، درد سینه و حلق و تب هاى 

شدید مفید است.
این میوه باعث افزایش شیر در زنان شیرده مى شود.

مغز تخم خربزه بو داده طبیعت گرم دارد.
مغز تخم بو داده خربزه  ادرار آور است.

براى اشخاص مبتال به سل ریوى و کم خونى مفید است.
خربزه، رنگ چهره را روشــن مى کند و بیمارى استسقا 

کند.(احساس تشنگى دائمى ) را درمان مى 
به هضم غذا کمک مى کند و 

رودل را برطرف مى کند.
خوردن 8 گرم دم کرده پوست خشک شده خربزه، سنگ 

مثانه را دفع مى کند.
میزان پتاســیم موجــود در خربزه، براى افــراد مبتال 
به بیمارى هاى قلبى – عروقى بســیار مؤثر اســت و 
مصرف این ماده غذایى نقش بسزایى در پیشگیرى از 

بیمارى هاى قلبى و عروقى دارد.
با توجه به مقدار قابل توجه پیش ساز ویتامین A موجود 
در خربزه، این میوه در پیشگیرى از بیمارى هاى چشمى،  
جلوگیرى از بیمارى هاى عفونى،  طراوات و شــادابى 

پوست نقش مهمى دارد.
خربزه به دلیل دارا بودن پتاسیم بسیار مدر است لذا باعث 
دفع مواد زاید و سموم موجود در خون مى شود و به فعالیت 
و شستشوى مثانه و کلیه ها کمک مى کند و از احتباس 

ادرار ممانعت مى کند.
این میوه به واسطه آب زیاد، مواد قندى را فوراً جذب خون 
کرده به همین ســبب باعث باال رفتن قند خون و رفع 

خستگى و گرمازدگى مى شود.
در میان مواد قندى و معدنى خربــزه آنزیم هایى وجود 
دارد که سرعت هضم غذا را زیاد مى کند بدین لحاظ در 
کودکان موجب افزایش اشتها و فعالیت و رشد سلول هاى 
بدن و در سالمندان به فعالیت سلول  هاى دستگاه گوارش 

و در نهایت رفع سستى و بى  حالى منجر مى شود.
به دلیل مواد فیبرى و به علت وجود طعم و اسانس هایى 
که دارد یک محرك قوى شیمیایى براى دستگاه گوارش 
است لذا بســیار ملین بوده و مصرف آن براى مبتالیان 

به نقرس، رماتیسم و بواســیر بسیار توصیه 
مى شود. همچنین این میوه 

تأثیر خاصى در تخلیه میکروب و عفونت هاى موجود در 
روده ها دارد.

مصرف خربزه در زمان شیردهى
مصرف خربزه در دوران شیردهى، باعث افزایش حجم 
شیر مادر مى شود لذا مصرف آن در شیردهى مفید است 

ولى مادران شیرده در مصرف آن افراط نکنند.

نکات مهم در مصرف خربزه
برعکس آنچه در ایران مرسوم است و خربزه را با غذا یا 
بعد از غذا به عنوان دسر مى خورند، بهتر است با فاصله 
زیادى قبل از غذا آن را خورد و در میان دو وعده غذایى 

مصرف شود.
خوردن خربزه به همراه عسل خطرناك و مرگ آور است.

خربزه چون داراى قند است بســیار چاق کننده بوده و از 
این رو افراد داراى اضافه وزن در مصرف آن احتیاط کنند.

مضرات مصرف خربزه
خوردن خربزه کال در کسانى که معده اى ضعیف دارند 

ممکن است تولید اسهال کند و خلط را افزایش دهد.
هر یکصد گرم خربــزه، 8 گرم کربوهیــدرات دارد که 
بیشــترین نوع قند موجود در آن از نوع گلوکز و فروتوز 
است، بنابراین مصرف بیش از حد آن براى بیماران دیابتى 

توصیه نمى شود.
این میوه براى سینه درد و سرماخوردگى بسیار مضر است 
و باعث تب هاى صفراوى مى شود. زیاد خوردن آن هم 

تولید گرمى مى کند.

خواص درمانى خربزه

بیمارانى که نخستین عالیم آلزایمر در آنها رخ مى دهد 
مى توانند با مصرف کره خاصى که با اسید هاى چرب 
ویژه اى غنى و از شیر گرفته شده است برخى از عالیم 

آن را کاهش دهند.
تحقیقات نشان مى دهد که رژیم غذایى اى که سرشار 
از کره  اصالح شده است (کره اى که فرموالسیون آن 
تغییر یافته) باعث افزایش فعالیت آنزیمى مى شــود 
که به عملکرد حافظه کمک کــرده و باعث کاهش 

آسیب هاى ناشى از این بیمارى مى شود. 
بر اساس یافته هاى محققان اســید لینوئیل دوگانه 
و اســیدى که از چربى هاى لبنى گرفته شده است به 
 A2 بدن کمک مى کند تا میزان فعالیت فســفلیپاس
آن افزایش یابد. این آنزیم مســتقیمًا بر روى حافظه 
و مغز تأثیر مى گذارد و فعالیتــش را انجام مى دهد. 
در واقع مستقیمًا بر روى چربى هایى تمرکز دارد که 

غشاى سلولى را مى ســازد و در بین سایر نقش ها و 
عملکردهایش این نقش به شکل گیرى حافظه کمک 
مى کند. در بیماران ســالم این غشــاها انعطاف پذیر 
هستند اما دوره هاى بروز آلزایمر بسیار سخت است 

و انتقال اسید هاى چرب را با مشکل مواجه مى سازد.
محققان معتقدند که عملکرد ایــن آنزیم در بیماران 
آلزایمرى تغییــر مى یابد بنابراین تــالش کردند تا 
متابولیسم فســفالیپاس A2 را در این بیماران تغییر 
دهند. وقتى عالیم این بیمارى خود را نشان مى دهد 
نمى توان گفت که در چه سطح و مقطعى این اتفاق 
مى افتد اما مى توان تعیین کــرد که آیا با درمان هاى 
الزم مى توان از آن پیشگیرى کرد یا خیر. همچنین 
آنها تــالش مى کنند تا بتوانند این مســئله را تثبیت 
کنند که آیــا این رژیم غذایى براى ســالمتى مضر 

خواهد بود یا نه.

کشیدگى و رگ  به  رگ شدن از علل مهم درد گردن 
است و به علت کشیده شدن و یا آسیب رباط هاى 

اطراف ستون مهره گردنى ایجاد مى شود.
گاهى اوقات گردن یک حرکت شدید و ناگهانى 
مى کند. مثًال در حین یک تصادف اتومبیل یا در 
حین زمین خوردن یا موقع انجام ورزش هاى شدید 
مثل ورزش هاى رزمى. در حین این حرکت شدید، 
مهره هاى گردن نسبت به هم جابه جا مى شوند. 
البته لیگامان ها و عضالت اطراف مهره ها اجازه 
نمى دهند مهره ها از حد مشخصى بیشتر نسبت به 

هم حرکت کنند.
اگر نیرو آنقدر زیاد باشد که لیگامان ها و عضالت 
نتوانند در مقابل جابه جایى بیشتر مهره ها مقاومت 
کنند، در این لیگامان ها و عضالت پارگى به وجود 
مى آید. این پارگى ممکن اســت بسیار جزئى و 
میکروسکوپى باشد و یا ممکن است پارگى کامل 
باشد. در پارگى کامل مهره ها نسبت به هم دررفته و 
کامًال جابه جا مى شوند و در پارگى میکروسکوپى 
به علت خونریزى و التهاب به وجود آمده در محل، 
درد و خشکى در حرکات گردن ایجاد مى شود که 

آن را اسپرین مى نامند.

علل رگ  به  رگ شدن گردن
به طور کلى در عامه چیزى که به عنوان رگ  به  رگ 
شدن گفته مى شود دو دلیل دارد یکى کشیدگى 
تاندون ها و عضالت مربوط به آنهاست و دیگرى 
هم کشیدگى رباط هاســت که الزم به ذکر است 
رباط ها عناصرى هســتند که دو استخوان را به 
هم وصل مى کنند.  کشیدگى هاى عضو مى تواند 
در اثر حرکت ورزش ناجور و پیــچ خوردن اندام 
باشد که این مشکالت مى تواند ناشى از فشارى 
که به صورت نامتقارن روى مچ دســت یا شانه

 مى آید باشد.

تفاوت ضرب دیدگى و رگ  به  رگ 
شدن گردن

این دو اصطالحاتى هستند که گاهى جابه جا به کار 

برده مى شوند در واقع ضرب دیدگى بیشتر ناشى از 
ضربه مستقیمى است که به عضو وارد مى شود و 
مى تواند موجب صدمه عضله رباط و استخوان شود 
ولى رگ  به  رگ شدن در اثر کشیدگى عضو است.

عالئم شایع رگ  به  رگ شدن گردن
درد در پشــت گردن که هنگام حرکت دادن سر 
بدتر مى شــود، دردى که حدود یــک روز پس از 
آســیب دیدگى نه بالفاصله پس ازآن شــدیدتر 
مى شود، درد و گرفتگى عضالنى در بخش باالیى 
شانه، سردردى که در پشت سر احساس مى شود 
و عدم توانایى در چرخاندن کامل ســر، گلودرد، 
ضعف عضالت دست یا سر یا احساس خستگى و 
تحریک پذیرى، اشکال در به خواب رفتن یا تمرکز 
کردن وگرفتگى گردن از جمله عالیم شایع رگ به 

رگ شدن گردن هستند.

درمان کشیدگى یا رگ  به  رگ شدن 
گردن

درمان کشــیدگى در هر جایى از بــدن که اتفاق 
بیافتد تقریبًا یکسان اســت. در کشیدگى گردن 
یک گردنبند طبى نرم دور گردن ببندید. داروهاى 
مسکن ضد التهابى مانند آســپرین یا بروفن درد 
را کم مى کنند. استفاده از بالشت مناسب موجب 

کاهش فشار به گردن مى شود. 
مهمترین راهکار در مراحل اول هر آسیب ارتوپدى 
استفاده از کمپرس یخ است به این شکل که یخ خرد 
شده را در داخل یک کیسه بگذارید و در یک حوله 
نازك بپیچید و روى آن قسمت از بدن که آسیب 
دیده است به مدت 20 دقیقه قرار دهید و 20 دقیقه 
اســتراحت دهید و این کار را به فواصل 20 دقیقه 
انجام دهید. این کار باید در 24 ساعت تا 48 ساعت 
شروع این عارضه انجام شود چون میزان خونریزى 
و التهاب را کم مى کند و در نتیجه تورم کم خواهد 
شــد و ترمیم آن عارضه در آینده بهتر خواهد بود.  
دردو سه روز اول از ســرماى موضعى روزى چند 
بار و هر بار 15 الى 30 دقیقه مى توان استفاده کرد.
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آبلیمو از نوشیدنى هایى است که خوردن آن توصیه 
مى شــود، زیرا خواص و فواید بى شمارى براى 
سالمتى دارد، از جمله کاهش وزن، تقویت دستگاه 
ایمنى بدن، پاك سازى دستگاه گوارش، کم کردن 
التهابات بدن، افزایش نیروى بدن، تأثیرگذارى 
مثبت بر فرآیند متابولیسم و سوخت و ساز بدن و...
اما اگر نکاتى را در مصرف آبلیمو در نظر نگیریم، 

ممکن است مضراتى برایمان داشته باشد.
1) زیاد از حد آبلیمو مصرف نکنید.

اســید موجود در آبلیمو، ممکن اســت باعث از 
بین رفتن میناى دندان شــود. اســتفاده بیش از 
اندازه از آبلیمو، باعث خورده شدن میناى دندان 
مى شود و آن را از بین مى برد. به طور کلى زیاده 
روى در خوردن مــوادى که حاوى اســیدهاى 
خوراکى هســتند، دندان ها را در مقابل آب سرد 
یا گرم حســاس مى کند. اگر دقــت کنید متوجه 
خواهید شــد، افرادى که در خوردن آبلیمو زیاده 
روى مى کنند براى مثال در خوردن ماده سردى 

مثل بستنى دچار مشکل مى شوند.
2) آبلیمو را با مایعات داغ نباید مصرف کرد.

توصیه مى شود، آب لیمو را با آب سرد مخلوط کرده 
و میل کنید، زیرا گرما باعث تسریع واکنش هاى 
شیمیایى موجود در آبلیمو مى شود و قدرت مخرب 

آن را بر روى دندان ها افزایش مى دهد.
آبلیموى طبیعى را با آب ســرد مخلوط کنید و از 

ریختن آن در چاى داغ و... بپرهیزید.
3) بعد از خوردن آبلیمو مسواك نزنید.

بعد از خوردن آبلیمو بالفاصله مسواك نزنید، زیرا 
باعث منتشر شدن اسید آبلیمو در دهان مى شود 
و با فشار مسواك بر دندان ها میناى دندان آسیب 
مى بیند؛ بنابراین، تا یک ســاعت پس از مصرف 
آبلیمو مسواك نزنید و سعى کنید با جویدن یک 
تکه آدامس یا خوردن یک عدد خیار تعادل مواد را 
به دهان خود بازگردانید. از این روى، بهتر اســت 

آبلیمو را همراه ساالد مصرف کنید.

لیموترش را 
با چاى نخورید

توصیه هاى بهداشتى در هنگام وقوع پدیده گرد وغبار

ى اشخاص مبتال به سل ریوى و کم خونى مفید است.
زه، رنگ چهره را روشــن مى کند و بیمارى استسقا 

کند.ساس تشنگى دائمى ) را درمان مى 
هضم غذا کمک مى کند و 

به دلیل مواد فیبرى و به علت وجود طعم و اسانس هایى 
که دارد یک محرك قوى شیمیایى براى دستگاه گوارش 
است لذا بســیار ملین بوده و مصرف آن براى مبتالیان 

به نقرس، رماتیسم و بواســیر بسیار توصیه 
همچنین این میوه مى شود.

این میوه براى سینه درد و سرماخوردگى بسیار مض
باعث تب هاى صفراوى مى شود. زیاد خوردنن و

تولید گرمى مى کند.

پیشگیرى از 
بروز آلزایمر 

با خوردن 
شاید شــما هم خودتان را یک فرد کامًال تمیز و پاکیزه بدانید و واقعًا لبنیات  

هم قواعد بهداشتى مختلف را در طول روز رعایت کنید. با این حال، 
اشتباهات رایجى در زمینه بهداشت غذایى وجود دارند که سالمت 
غذاها را به خطر مى اندازند و مى توانند مشــکالت مختلفى را براى 
بسیارى از افراد به وجود بیاورند. در ادامه با پنج مورد از این اشتباهات 

رایج آشنا مى شویم:

اگر طعم و بوى غذا جذاب به نظر برســد، شروع به 
خوردن مى کنید

این طرز فکر، یکى از خطرناك ترین رفتارها و بدترین اشتباهات در 
زمینه بهداشت غذایى است. بسیارى از افراد فکر مى کنند که اگر بوى 
خوبى از غذا بلند شود و غذا طعم خوبى به خودش بگیرد، دیگر هیچ 
پاتوژن خطرناکى در ماده غذایى وجود ندارد و مى توانند شــروع به 
خوردن غذا کنند. با این حال، متخصصان ایمنى مواد غذایى مى گویند 
که چنین تصوراتى نمى توانند از شاخص هاى بهداشت غذایى باشند. 
باکترى هاى مضر مى توانند هنوز روى غذا وجود داشته باشند، حتى 
اگر هیچ مشکل خاصى در ظاهر غذا به چشم نخورد یا بوى بدى از 

غذا بلند نشود.

فقط از یک انبر براى کباب پزى یــا کار با باربیکیو 
استفاده مى کنید

افرادى که تا حدود زیادى به اصول بهداشتى موقع کباب کردن مواد 
غذایى دقت مى کنند، معموًال یک دغدغه واضح دارند:  گوشــت ها 

حالت ســوخته پیدا نکننــد و برگرها نیز کامًال مغزپخت شــوند. با 
این حال، مشکل مهم دیگرى هم وجود دارد که غالبًا نادیده گرفته 
مى شــود. اگر فقط از یک انبر براى جابه جایى انواع مواد غذایى خام 
و بعضًا زغال استفاده کنید، شانس انتقال آلودگى را بین مواد غذایى 
افزایش مى دهید و خطر ابتال به مسمومیت غذایى را بیشتر مى کنید.

مواد غذایى خام را از غذاهاى آماده جدا نمى کنید
وقتى که گوشــت خام با غذاهاى آماده مصرف تماس پیدا مى کند، 
خطر ابتال به مسمومیت غذایى شدیداً باال مى رود. مراکز فروش غذا با 

این قاعده آشنایى دارند  اما مردم عادى که خودشان اقدام به تهیه انواع 
کباب ها مى کنند، این قاعده مهم را نمى دانند یا آن را بى اهمیت تلقى 
مى کنند. بنابراین، همواره مواد غذایى خام را از غذاهاى آماده مصرف 
جدا کنید و این قاعده را در مصرف گوشت هاى کبابى جدى بگیرید.

مرغ هاى خام را مى شویید
حــدود 60 درصــد از مرغ هایى که بــه فروش مى رونــد،  حاوى 
کامپیلوباکتر هســتند. با این حال،  باکترى کامپیلوباکتر به واســطه 
تماس با حرارت زیاد در فرآیند پخت وپز از بین مى رود. متأســفانه، 
یکى از اشتباهات رایجى که مى تواند مشکل ساز شود، همین شستن 
مرغ هاى خام قبل از پخت وپز است. دلیلش هم این است که همراه 
با شســتن مرغ خام، کامپیلوباکتر مى تواند به قسمت هاى مختلف 
آشپزخانه منتقل شود. براى پیشگیرى از انتشار آلودگى پس از شستن 
مرغ، حتمًا از تخته، چاقو و دســتکش جداگانه براى این کار کمک 
بگیرید و وسایل مخصوص پاك کردن و شستن مرغ را پس از اتمام 

کار، به خوبى بشویید.

راه دادن حیوانات خانگى به آشپزخانه
این اتفاق در زندگى افــرادى که صاحب حیوان خانگى هســتند، 
غیرعادى نیســت اما متخصصان همواره تأکید مى کنند که حضور 
حیوان خانگى در آشــپزخانه واقعًا خطرناك اســت و مى تواند خطر 

انتقال پاتوژن ها به مواد غذایى را افزایش بدهد.

در زمان شستن مرغ مراقب باشید

پدیده گرد و غبار یکى از پدیده هاى غالب جوى این روزها 
در سطح کشور اســت. پدیده اى که مشــکالت زیادى را 
به همراه دارد. الزم اســت در زمان وقوع گرد و غبار براى 
کاهش اثــرات آن توصیه هاى بهداشــتى جــدى گرفته 

شود.
افراد به ویژه بیماران، ســالمندان، کودکان و مادران باردار 
حتى االمکان در زمان وقوع پدیده گرد و غبار از منزل خارج 

نشوند.
بیماران و افراد آســیب پذیر و همچنین افرادى که به دلیل 
اشتغال به امورى که به حضور مستمر در فضا هاى باز نیازمند 
 (P۲ ,P۱) است، در زمان خروج از منزل از ماسک هاى فنجانى

استفاده کنند.

در زمان حضور درهــواى آزاد و خارج از منــزل از دویدن و 
فعالیت هایى که منجر به افزایش تعداد تنفس فرد مى شود 

خوددارى شود.
بیماران مبتال به آســم و افرادى که به دلیل گرد و غبار دچار 
تنگى نفس، سرفه هاى مکرر و درد قفسه سینه مى شوند، در 
صورت تداوم عالیم به پزشک مراجعه کنند و برنامه درمانى 

خود را ادامه دهند.
 گرد گیرى و نظافت سطوح و اشیا در منزل با استفاده از پارچه 

مرطوب به صورت روزانه انجام شود.
بیماران و افراد آسیب پذیر (سالمندان، نوزادان، کودکان و 
مادران باردار) از تحرك و فعالیت زیاد در منزل نیز پرهیز کنند 

و درب و پنجره ها را بسته نگه دارند.

توصیه مى شود در زمان ایجاد گرد و غبار از مایعات، میوه ها و 
سبزیجات با هدف افزایش سرعت و میزان دفع سموم بیشتر 

استفاده شود.
شستشوى دست ها و استحمام مى تواند به زدودن ذرات گرد 
و غبار از سطح بدن و جلوگیرى از انتقال آنهابه مجارى تنفسى 

و گوارشى کمک کند.
از فعالیت هاى منجر به افزایش آلودگى هوا همچون روشن 
نمودن آتش، تــردد خودرو ها و در معابــر و... حتى المقدور 

خوددارى شود.
به دلیل کاهش دید افقى و احتمال وقوع تصادفات و حوادث 
ترافیکى حتى االمکان از رانندگى و انجام امورى که نیازمند 

برخوردارى از دقت و دید کافى مى باشد خوددارى شود.
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نصف جهان  موتور  انتقادات محمد مایلى کهن پس از حذف تیم ملى امید دوباره روشن 
شد و وى به همین بهانه بار دیگر به محمدرضا ساکت، تاج و کى روش حمله کرده است.
کامًال قابل پیش بینى بود که آقاى همیشه منتقد پس از حذف تیم امید از رقابت هاى 
مقدماتى قهرمانى آسیا مصاحبه کند و به کارلوس کى روش حمله کند. در کمتر از 24 
ســاعت پس از این اتفاق مایلى کهن در گفتگویى به ساکت و کى روش حمله کرد و 
دوباره مدعى شد که او، هم در قطر و هم در قرقیزستان مقصر باخت و حذف تیم هاى 
امید ایران با هدایت خاکپور و پیروانى است. بخش هایى از مصاحبه جالب مایلى کهن را 

بخوانید.
■ کى روش، تاج و ســاکت باید درباره حذف تیم امید پاســخگو باشند. مگر کى روش 

حقوقش زیاد نشد پس چرا همراه با این تیم مدیر تیم هاى ملى نشــده و بابت آن 
کادرفنى تیم فعلى مورد به قرقیزستان نرفت. مگر نه اینکه 
که خاکپور سرمربى تأیید او بوده اســت. چطور زمانى 

بــود که تیم بود او به قطر آمد. مگــر غیر از این 
مى خواست در کار تیم بگذارد؟

■ کى روش اگر 40 درجه تب کند یک درجه اش را هم به 
کسى نمى دهد. از نظر من مقصر اصلى حذف تیم امید کى روش، 

تاج و ساکت هستند و آنها باید پاسخگو باشند. آقایان در فدراسیون فوتبال 
همه پست ها را قبضه کرده اند. ساکت نیامده به فوتبال کمک کند بلکه این 

فوتبال است که به ساکت کمک مى کند.
■ شما نگاه کنید فدراسیون کشتى مسابقاتى را برگزار مى کند که سطح فنى 
آن در حد المپیک است. نگاه کنید رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون 
کشتى چند بار در سال مصاحبه مى کند؟ او نیازى به این کار ندارد که خود را 
مطرح کند چون خودش قهرمان المپیک و جهان بوده است. بر عکس خادم 
آقایان آمده اند که از طریق حضور در فدراسیون فوتبال خود را مطرح کنند. 

آقاى تاج مى گوید با 45 میلیارد تومان نمى توانند تیم هاى ملى را اداره کند 
اما آقاى استقالل (تاج) فوتبال تنها رشته همیشه سودده در ورزش جهان است 

و فردى مى تواند بگوید که زیان ده است که لیاقت حضور در آن را نداشته باشد. 
در بدترین شرایط اقتصادى اروپا این فوتبال بود که 5 درصد رشد اقتصادى داشت.

■ وقتى خود فدراســیون فوتبال براى تیم امید تره خرد نمى کند شما از باشگاه ها چه 
انتظارى دارید؟ وقتى در کادرفنى تیم ملى یک ایرانى حضور ندارد و حتى مدیر رسانه اى 
تیم ملى هم یک پرتغالى انتخاب مى شــود نام این شــرایط تحقیر آمیز را چه مى توان 

گذاشت؟ زمان قاجار هم شرایط بدین شکل نبوده است. مگر فقط زمان کى روش بوده 
که تیم ملى به جام جهانى صعود کرده است؟ از کجا معلوم اگر به سرمربى ایرانى 

هم حدود هفت سال فرصت داده مى شد شرایط تیم ما اینگونه رقم نمى خورد.
■ این همه اتفاق افتاد و تاج نتوانست به کى روش بگوید باالى چشمت ابرو 

است حاال که تیم امید حذف شده آیا فکر مى کنید مى تواند چیزى بگوید؟ 
وقتى کى روش رئیس فدراســیون فوتبال را با راننده تاکسى مقایسه 

مى کند، البته معتقدم که رانندگان تاکسى انسان هاى خیلى باشرفى 
هستند، آیا این همه تحقیر ارزش رفتن به جام جهانى را دارد؟ 

حتى اگر قهرمان جام جهانى شویم. قبل از ساکت دبیرکلى 
در فدراسیون حضور داشت که بر کار سوار بود و دیدید 

که چه عاقبتى پیدا کرد. آقاى ساکت حاال که شما 
دبیرکل شده اید چه پاسخى دارید، آقاى ساکت اگر 

راست مى گویى بیا و حاال جواب بده!  
یکى به داد این همه تحقیر و شرایط 

فعلى ایجاد شده برسد.

مسئول کمیته لیگ و مسابقات فدراسیون وزنه بردارى 
گفت: صحبت هایى در مورد انصراف باشگاه ذوب آهن 
از تیمدارى در لیگ برتر وزنه بردارى امسال شنیده ایم 
اما هنوز این باشگاه انصراف خود را کتبًا به فدراسیون 

اعالم نکرده است.
محسن جلیلى در گفتگو با ایمنا در مورد احتمال حذف 
رشته وزنه بردارى از لیست رشته هاى باشگاه ذوب آهن 
و عدم تیمدارى این باشــگاه در لیگ امســال، اظهار 
داشــت: این موضوع به گوش فدراسیون وزنه بردارى 
هم رسیده اما باشگاه ذوب آهن انصراف خود را رسمًا و 

به صورت کتبى به فدراسیون اعالم نکرده است. 
جلیلى افزود: باشگاه ذوب آهن در جلسه اول هماهنگى 
و اعالم آیین نامه  لیگ امسال که با حضور نمایندگان 
باشگاه ها در فدراسیون وزنه بردارى برگزار شد، نماینده  
خود را معرفى کرد اما شاید عدم حضور این نماینده در 

جلسه دلیل شخصى داشته است. 
مسئول کمیته لیگ و مسابقات فدراسیون وزنه بردارى، 
گفت: طبق اعالم کمیته لیگ و مســابقات فدراسیون 
وزنه بــردارى، باشــگاه هاى حاضر در لیگ امســال، 
تــا 8 مردادمــاه مى تواننــد مــدارك و قراردادهاى 
وزنه برداران خود را به کمیته مسابقات فدراسیون اعالم 

کنند. 
وى تصریح کرد: با توجه به اینکه ذوب آهن ســهمیه 
حضور در جام باشــگاه هاى آســیا را به دســت آورد 
فدراســیون وزنه بردارى در مورد حضــور این تیم در 
این رقابت ها و اعالم اســامى وزنه برداران مکاتباتى با 
باشــگاه ذوب آهن انجام داده اما هنوز جواب کتبى از 
سوى این باشگاه به دســت ما نرسیده که البته طبیعى 
است چراکه 8 مردادماه زمان ارائه قراردادهاست و تا آن 
زمان باشگاه ذوب آهن فرصت انتخاب وزنه بردار براى 

این تیم را دارد. 
جلیلى تأکید کرد: تــا جایى که اطالع دارم باشــگاه 
ذوب آهن تنها در رشــته وزنه بردارى سهمیه آسیایى 
کسب کرده و حیف اســت دیگر نخواهد در این رشته 

تیمدارى کند. 
 مســئول کمیتــه لیــگ و مســابقات فدراســیون 
وزنه بردارى در مــورد دلیل این تصمیم فدراســیون 
گفت: فدراسیون وزنه بردارى هم دلیل عدم تیمدارى 
باشگاه ذوب آهن در رشــته وزنه بردارى را نمى داند و 
منتظر هســتیم تا ببینیم نتیجه تصمیم این باشگاه چه 

مى شود.

نصف جهــان   هافبک ذوب آهــن اعتقاد دارد که بــا حضور قلعه نویى در جمع سبزپوشــان 
اصفهان ایــن تیم بیش از هــر زمانى بــه روحیه برد و پیــروزى خواهى دســت پیدا کرده 

است.
دانیال اسماعیلى فر هافبک تیم ذوب آهن در گفتگویى در خصوص تمدید قرارداد با باشگاه، 
گفت: ذوب آهن خانه من است؛ یکسرى مشکالت خیلى کوچک وجود داشت که زیاد طول 
نکشید. سوء تفاهماتى کوچک وجود داشت که خیلى راحت حل شد. جلسه اى با آقاى آذرى 
داشتم که ایشان گفتند برو فکر کن تا بعداً قرارداد را ثبت کنیم. البته من قراردادم را تمدید نکردم 
و در واقع یک فصل دیگر تمدید کردم. یکسال قرارداد داشتم و با توجه به شرایط سنى اى که 
دارم عالقه اى به جدایى از ذوب آهن ندارم؛ چون اصفهان شهر خودم است و ثبات خیلى خوبى 
در تیم وجود دارد. امسال هم با توجه به شرایط فکر مى کنم سال خوبى داشته باشیم، چون تیم 

خوبى داریم.
هافبک تیــم ذوب آهن در خصوص اضافه شــدن 
امیر قلعه نویى به تیم افزود: آقاى قلعه نویى مربى 
بزرگى با روحیات برد اســت. خودشان گفتند که 
سبک بازى ذوب آهن در سال هاى اخیر را دوست 
داشــتند و مربیان قبلى هم زحمت زیادى براى تیم 
کشیدند. خیلى زود اســت در مورد لیگ صحبت کنیم 
ولى شــرایط خیلى خوبى داریم؛ نمى گویم مدعى 
قهرمانى هســتیم ولى مطمئن باشــید ذوب 
آهن خوبى را در فصل پیــش رو مى بینید. 
فقط امیدوارم شــروع خوبى داشته 

باشیم.
اسماعیلى فر در مورد خریدهاى جدید 
ذوب آهن و شرایط آنها در تمرینات 
عنوان کــرد: خریدهایى که 
انجام شــده همه جزو 
بهترین هاى 

هســتند   و لیگ 
بازیکنــان خــوب لیگ را 

جذب کردیم؛ خیلى زود هم با تیم اخت 
شــدند و این خصوصیت باشگاه ذوب آهن 

اســت؛ خود بوحمدان به ما مى گفت که فکر 
نمى کرده اینقدر زود بتواند با شرایط تیم هماهنگ شود.

 

ذوب آهن و روحیه برنده شدن

مقصد صادقیان کجاست؟
روزهاى بد پیام صادقیان در فوتبال تمام شــدنى است. او 
بعد از جنجال هایى که در پرسپولیس ایجاد کرد و منجر به 
اخراجش شد در هیچکدام از سه تیم نفت تهران، صباى قم 
و ماشین سازى نتوانست عملکرد درخشانش در پرسپولیس 
را تکرار کند. پیام امیدوار بود با حضور على کریمى در نفت 
تهران، او بتواند زیر نظر جادوگر دوباره به روزهاى خوبش 
برگردد اما کریمى رفت و درخشان آمد تا صادقیان دو دلیل 
براى جدایى از نفت داشته باشــد. حاال و در فاصله دو روز 
مانده تا شروع لیگ برتر، تکلیف ستاره سابق فوتبال ایران 
مشخص نیست و باید دید آیا تیمى از لیگ برتر این بازیکن 
را جذب مى کند یا سرنوشــت دیگرى در انتظار صادقیان 

خواهد بود.

حیف است 
ذوب آهن نباشد

نصف جهان   کارشــناس قدیمى فوتبــال ایران که  
خیلى وقت ها نظرات عجیبــى را بیان مى کند حاال 
در اظهار نظرهایى  مدعى شده که  به غیر از برانکو، 
15 مربى دیگر لیگ برتر  بى فکر و برنامه ریزى کار

 مى کنند. او مربى بزرگى همچــون کرانچار را هم 

در زمره  مربیــان بى خاصیــت  و برنامه لیگ تلقى 
کرده است.

از روز پنج شنبه لیگ هفدهم آغاز مى شود و 
تیم ها وارد مهمترین تورنمنت باشگاهى 
کشور مى شــوند. دوره آماده سازى پیش 
فصل تیم ها تقریباً تمام شده و کارشناسان 
درحال بررســى و البته پیش بینى آنچه 
در فصل رخ خواهد داد هســتند. جالل 
چراغپور یکى از کارشناســانى است که 
معموًال نظراتش مورد توجه قرار مى گیرد. 
پیش بینى هاى او را در مــورد لیگ هفدهم 

بخوانید:
-به عقیده من اگر  15 مربى لیگ برتر به  جز برانکو در 
بین تیم هاى دیگر لیگ به طور تصادفى تقسیم کنید، 
هیچ تغییر شگرف و کالنى در تیم ها ایجاد نخواهد 
شد. اما برانکو تنها مربى در لیگ ماست که با فکر و 
برنامه ریزى کار مى کند و در وسع خودش برنامه ریزى 
خوبى براى تیمش انجام داده است. به  جز برانکو، 15 
مربى دیگر اگر به طور تصادفــى در تیم دیگرى هم 
قرار بگیرند، هیچ تغییــرى در فوتبال لیگ ما ایجاد 

نخواهد شد. مثًال اگر اسم 15 مربى را روى کاغذهاى 
جداگانه بنویسیم و آنها را داخل یک کاسه بگذاریم و 
اسم تیم هاى لیگ برتر را داخل کاسه دیگرى بریزیم 
و بر اساس قرعه مثًال قلعه نویى سرمربى سپاهان شود، 
جاللى به جاى پیکان به سایپا برود یا سایر مربیان هم 
تیم هاى دیگرى برایشان انتخاب شود، باور کنید هیچ 
تغییرى در کیفیت لیگ و شــکل فوتبال لیگ پیدا 
نخواهد شد. من این ادعا را با صداى بلند بیان مى کنم. 

آن را هم در ابتداى فصل بیان مى کنم.
-16 تیم در لیگ برتر داریم که اگر هر تیم 20 بازیکن 
داشته باشد. 320 بازیکن در لیگ برتر داریم اما فقط 
حدود 60 بازیکن آن تأثیرگذار هستند و اگر در تیمى 
چهار پنج بازیکن از این 60 نفر با شرایط خاص حضور 
داشــته باشــند، درجه فنى آن تیم را ارتقا مى دهند. 
منظورم از شــرایط خاص این اســت که چهار پنج 
بازیکن از آنها در پست هاى مختلف باشند. در فوتبال 
ایران این 60 بازیکــن تأثیرگذار را مى توان این گونه 
تقســیم کرد. 15 تا 17 بازیکن مهاجم هستند، پنج 
شش دروازه بان خوب هستند. 18 مدافع خوب و 18 

هافبک خوب داریم.

نصف جهــان  باالخره کاپیتان ســابق ســپاهانى ها آفتابى شــد  و در  یک کالس مربیگرى 
دیده شد.

محرم نوید کیا در کالس هاى مربیگرى درجه C آسیا حاضر شد تا رسماً به جرگه مربیان اضافه 
شود. نویدکیا که از بازیکنان محبوب هواداران ســپاهان محسوب مى شود، در لیگ پانزدهم 
تجربه نشستن روى نیمکت سپاهان به عنوان ســرمربى را در کارنامه خود دارد اما حضور او 
در کالس هاى مربیگرى بعد از پایان دوران بــازى، اولین گام نویدکیا براى فصل جدیدى در 

زندگى حرفه اى او خواهد بود.
نویدکیا با توجه به محبوبیتى که میان ســپاهانى ها دارد کار ســختى براى رسیدن به نیمکت 
زردپوشــان نخواهد داشــت و احتماًال با پایان دوره هاى مربیگرى در سال هاى آینده شاهد 
حضور او در لیگ برتر خواهیم بود. حضورى که باعث مى شــود عزل و برکنارى او خیلى هم 

سخت باشد.

نصف جهان    طبق صحبت هاى مدیر پروژه هاى کارخانه فوالد مبارکه، توسعه و تجهیز در تکمیل نواقص 
جزئى ورزشگاه نقش جهان تعلل کرده است. 

9 ماه از بهره بردارى ورزشگاه نقش جهان سپرى شده و در شرایطى که تیم سپاهان روز پنج شنبه هفته  
جارى باید در ورزشگاه نقش جهان میزبان سایپا در افتتاحیه رقابت هاى لیگ برتر باشد، هنوز این ورزشگاه 

تکمیل نشده است. 
تقویت اسکلت فلزى ســقف ورزشــگاه، نصب چیلرهاى ســاختمانVIP، تأمین چادرها و نصب آنها، 
ژنراتورهاى اضطرارى برق، نصب دوربین هاى امنیتى و فیبر نورى مشــکالتى هستند که نقش جهان 

همچنان با آنها روبه رو است.
مدیر پروژه هاى شرکت فوالد مبارکه در خصوص نواقص ورزشگاه نقش جهان و اینکه کدام نهاد باید در 
این خصوص اقدامات الزم را انجام دهد در گفتگو با  ایمنا اظهار داشت:  شرکت فوالدمبارکه تمام بودجه اى 
که تعهد داده بود را پرداخت کرده است که این مبلغ نزدیک به 40 میلیارد تومان است. تمام نواقصى که 
در حال حاضر وجود دارد بر عهده شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشى است و آنها باید در این خصوص 

اقدامات الزم را انجام دهند. 

توسعه و تجهیز، همچنان روى اعصاب!  

15 مربى، بى خاصیت هستند!

محرم باالخره آفتابى شد

حمله دوباره مایلى کهن به ساکت
موتورانتقادات بار دیگر روشن شد 

در موضوع حق پخش تلویزیونى تقریباً همه اهالى 
فوتبال حق را به فدراسیون و باشگاه ها مى دهند و 
کمتر کسى پیدا مى شود که نظرى مخالف داشته 
باشد. اما جالب است که بدانید جواد خیابانى مجرى 
و گزارشگر ورزشى مخالف پرداخت حق پخش به 
باشگاه هاســت. البته او تأکید کرده که نظراتش 
خارج از حیطه سازمانى است و به صورت یک فرد 
نظر داده.  صحبت هاى او را با پایگاه خبرى وزارت 

ورزش و جوانان بخوانید.
-تلویزیون ایران رسانه ملى است و بابت پخش 
مســتقیم یا اصًال پخش رقابت هاى ورزشــى از 
مردم پولى دریافت نمى کند پس  دلیلى ندارد حق 
پخش تلویزیونى هم پرداخت کند .  براى اللیگا، 
لیگ جزیره و ســرى A  تلویزیون هاى کابلى و 
خصوصى وجود دارد و مردم براى  دریافت تصاویر 

و دیدن بازى پول پرداخت مى کنند اما در ایران که 
تلویزیون چنین دریافتى را از مردم ندارد بنابراین 

حق پخش  تلویزیونى معنا نخواهد داشت . 
-این درســت کــه تلویزیون بــراى بازى  هاى 
پرسپولیس و استقالل آگهى دریافت مى کند اما از 
سوى دیگر رسانه ملى مسابقات تکواندو، کاراته 
و دیگر رشته ها را هم پخش  مى کند از طرفى اگر 
تلویزیون مسابقات فوتبال را پخش نکند آیا خود 

فوتبال قادر به گرفتن آگهى خواهد بود؟
-نظر شخصى بنده این است که این  قانون ظلم به 
تلویزیون است اگر قرار است مجلس براى ورزش 
حق پخش در نظر بگیرد بهتر آن است که بودجه 
صدا و سیما را  جدا و بودجه فوتبال یا به طور کلى 
ورزش را هم جدا بریزند دلیلى ندارد بودجه هاى 

دولتى از این جیب به آن جیب شود . 

ظلم به تلویزیون!

مد مایلى کهن پساز حذف تیم ملى امید دوباره روشن
ر به محمدرضا ساکت، تاج و کى روش حمله کرده است.
اى همیشه منتقد پس از حذف تیم امید از رقابت هاى 

4 کند و به کارلوس کى روش حمله کند. در کمتر از 24
وووووووووود وو ى کهن در گفتگویى به ساکت و کى روش حمله کر

طر و هم در قرقیزستان مقصر باخت و حذف تیم هاى 
وانى است. بخش هایى از مصاحبه جالب مایلى کهن را 

د درباره حذف تیم امید پاســخگو باشند. مگر کى روش 
حقوقش زیاد نشد پس چرا همراه با این تیم بت آن 

کادرفنى تیم فعلى مورد که 
که خاکپور سرمربىنى

بببــود که غیر از این 

ند یک درجه اش را هم به 
صر اصلى حذف تیم امید کى روش، 

پاسخگو باشند. آقایان در فدراسیون فوتبال
 ساکت نیامده به فوتبال کمک کند بلکه این 

ک مى کند.
تى مسابقاتى را برگزار مى کند که سطح فنى 
ید رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون 
مى کند؟ او نیازى به این کار ندارد که خود را 
المپیک و جهان بوده است. بر عکس خادم

ور در فدراسیون فوتبال خود را مطرح کنند. 
 تومان نمى توانند تیم هاى ملى را اداره کند 

نها رشته همیشه سودده در ورزش جهان است 
ن ده است که لیاقت حضور در آن را نداشته باشد. 
5ا این فوتبال بود که 5 درصد رشد اقتصادى داشت.

ال براى تیم امید تره خرد نمى کند شما از باشگاه ها چه 
ى تیم ملى یک ایرانى حضور ندارد و حتى مدیر رسانه اى 
ب مى شــود نام این شــرایط تحقیر آمیز را چه مى توان 

 بدین شکل نبوده است. مگر فقط زمان کى روش بوده
د کرده است؟ از کجا معلوم اگر به سرمربى ایرانى 

ه مى شد شرایط تیم ما اینگونه رقم نمى خورد.
نست به کى روش بگوید باالى چشمت ابرو

ه آیا فکر مى کنید مى تواند چیزى بگوید؟ 
ون فوتبال را با راننده تاکسى مقایسه 

ن تاکسى انسان هاى خیلى باشرفى 
ش رفتن به جام جهانى را دارد؟ 

یم. قبل از ساکت دبیرکلى 
بر کار سوار بود و دیدید 

ساکت حاال که شما 
د، آقاى ساکت اگر 

ب بده!  
شرایط 

ساکتت سبهن بدوباره مایلى کهن

در تیم وجود دارد. امسال هم با توجه به شرایط فکر مى کنم سال خوبى داشته باشیم، چون تیم 
خوبى داریم.

هافبک تیــم ذوب آهن در خصوص اضافه شــدن 
امیر قلعه نویى به تیم افزود: آقاى قلعه نویى مربى 
بزرگى با روحیات برد اســت. خودشان گفتند که 
سبک بازى ذوب آهن در سال هاى اخیر را دوست 
داشــتند و مربیان قبلى هم زحمت زیادى براى تیم 
کشیدند. خیلى زود اســت در مورد لیگ صحبت کنیم 
ولى شــرایط خیلى خوبى داریم؛ نمى گویم مدعى

قهرمانى هســتیم ولى مطمئن باشــید ذوب 
آهن خوبى را در فصل پیــش رو مى بینید. 
فقط امیدوارم شــروع خوبى داشته 

باشیم.
فر در مورد خریدهاى جدید  اسماعیلى
ذوب آهن و شرایط آنها در تمرینات 
عنوان کــرد: خریدهایى که 
انجام شــده همه جزو 
بهترین هاى 

هســتند   ولیگ 

هم رسیده اما ب
به صورت کتبى
جلیلى افزود: با
و اعالم آیین نا
باشگاه ها در فد
ک خود را معرفى
جلسه دلیل شخ
مسئول کمیته

گفت: طبق اعال
وزنه بــردارى،
8تــا 8 مردادمــ
وزنه برداران خو

کنند. 
وى تصریح کر
ب حضور در جام
فدراســیون وز
این رقابت ها و
باشــگاه ذوب
سوى این باشگ
8است چراکه 8م
زمان باشگاه ذو
این تیم را دارد.
جلیلى تأکید کر
ذوب آهن تنها
کسب کرده و ح

تیمدارى کند.
 مســئول کمیت
وزنه بردارى در

بازیکنــان خــوب لیگ را 
جذب کردیم؛ خیلى زود هم با تیم اخت 

شــدند و این خصوصیت باشگاه ذوبآهن
اســت؛ خود بوحمدان به ما مى گفت که فکر 

نمى کرده اینقدر زود بتواند با شرایط تیم هماهنگ شود.
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5 بازیکن تیم ذوب آهن قــرارداد خود را با این تیم 
تمدید کردند.

پنج بازیکــن تیم فوتبــال ذوب آهــن اصفهان 
قرارداد خود را با ایــن تیم تمدیــد کردند. محمد 
رضا عباســى به مدت ســه فصل، محمد رشــید 
مظاهرى به مــدت دو فصل، احســان پهلوان به 
مــدت دو فصل، محمــد نژادمهدى بــه مدت دو 
فصــل و وحید محمــدزاده به مدت یــک  فصل، 
قرارداد خــود را بــا باشــگاه ذوب آهــن تمدید 

کردند.
این بازیکنان در فصول گذشــته از جمله بازیکنان 
اصلى ذوبى ها بودند که پیش از شروع فصل قرارداد 

خود را با این تیم پیش از شروع فصل تمدید کردند.
ذوبى ها در هفته اول لیگ برتر برابر سیاه جامگان 

مشهد قرار خواهند گرفت.

قرارداد 5 ذوبى تمدید شد

هاشــم بیک زاده که به تازگى به تیم نفت  تهران 
پیوســته، قصد دارد همانند آندرانیک تیموریان و 
کاوه رضایى از طریق وکیــل این دو بازیکن براى 
 AFC گرفتن طلبش از باشگاه استقالل از طریق
اقدام کند. بیک زاده با اعالم این خبر گفت: «900 
میلیون از باشــگاه اســتقالل طلب دارم و با وجود 
اینکه از کمیتــه انضباطى هم حکم دارم، کســى 
پاسخگو نیســت. من هم از طریق AFC اقدام 
مى کنم و دیرکرد طلبم را هم مى گیرم.» بیک زاده  
اخیراً بــا عقد قــراردادى به باشــگاه نفت تهران

 پیوست. 

شکایت عجیب کاوه رضایى و آندرانیک تیموریان 
به AFC و درخواست آنها جهت لغو پروانه حرفه اى 
باشگاه اســتقالل هواداران این تیم را شوکه کرده 
اســت. آنها نه از آنــدو و نــه از کاوه انتظار چنین 
کارى را نداشــتند به خصــوص کاوه که تنها یک 
ماه پس از جدا شدن از اســتقالل و فقط به خاطر 
طلب حدود 120 میلیونى چنیــن اقدامى را انجام 
داده است. اما بررســى ها نشان مى دهد که ممکن 
است بر اساس بندهایى که در قرارداد رضایى وجود 

دارد او احتماال به استقالل بدهکار هم باشد!

سپاهانى ها پیگیر مشکالت ساسان و سعید  

هاشم در راه آندو و کاوه

کاوه به استقالل بدهکار است!

نصف جهان  حل مشــکل ساســان انصارى و ســعید 
آقایى در روزهاى اخیر دغدغه اساســى ســپاهانى ها 

بوده است.
بــا پیگیرى هــاى انجام شــده مدافع فصل گذشــته 
تراکتورســازى براى همراهى تیــم جدیدش در فصل 
جدید با توجه به تعهد مالى به گســترش فوالد مشکلى 
نخواهد داشت. سعید آقایى، بازیکن اسبق گسترش که به 
منظور سپرى کردن خدمت سربازى راهى تراکتورسازى 
شده بود، در ادامه براى ماندن در جمع پرشورها با تعهد 
مالى یک و نیم میلیاردى به گســترش فوالد، این امر را 

محقق کرد.
با ایــن حال ایــن بازیکن بــا وجود آنکــه هنوز چک 
میلیاردى اش پاس نشــده اســت ترجیــح داد به جاى 
بازگشت به گسترش براى فصل جدید، به سپاهان برود. 
این موضوع مى توانست براى این بازیکن دردسرساز باشد 
اما به نظر مى رسد این تعهد مالى خارج از زمین فوتبال 

براى وى مشکل ساز بوده و این موضوع ارتباطى به بازى 
کردن او در سپاهان نخواهد داشت. بنابراین سپاهانى ها 
که  براى گرفتن کارت بازى بازیکنان خود اقدام خواهند 
کرد، کارت بازى آقایى را هم دریافت کرده و این بازیکن 
که به تازگى از بنــد مصدومیت رها شــده مى تواند از 
هفته اول ســپاهان را همراهى کند. زردهــا در این باره 

پیگیرى هاى زیادى را انجام دادند.
ساســان انصارى مهاجم فصل گذشته فوالد که بخاطر 
حمله به داور ســه هفته اول لیگ امسال را از دست داده 
است، همچنان به همراه وکیل خود پیگیر این موضوع 
بوده و امیدوار اســت تا کمیته استیناف حکم او را تعلیق 

کرده و یا ببخشد.
البتــه ســپاهانى ها به درخواســت انصــارى، نامه اى 
را به کمیته اســتیناف ارســال نکرده اند اما به صورت 
نامحســوس پیگیر بخشــیده شــدن ایــن بازیکن

 هستند.

سال 93 بود که حسین کعبى بازیکن اسبق پرسپولیس 
تهران  و تیم ملى، اظهاراتى را علیه امیر قلعه نویى 
سرمربى وقت آبى پوشان پایتخت مطرح کرد.به دنبال 
انتشــار اظهارات کعبى، قلعه نویى از او به دادسراى 
فرهنگ و رســانه شــکایت کرد و پرونده در دست 
رسیدگى و بررسى شــعبه دوم بازپرسى دادسراى 
فرهنگ و رسانه قرار گرفت.نهایتاً کعبى اسفند سال 
93 به دنبال احضار به دادسرا، در شعبه بازپرسى حضور 
یافت و توضیحات خود را در خصوص شکایت قلعه 
نویى که تحت عناوین اتهامى افترا، توهین و نشــر 

اکاذیب مطرح شده بود، ارائه کرد.
 شعبه بازپرسى پس از استماع توضیحات کعبى، براى 
او قرار تأمین مناسب صادر کرد و کعبى هم با تودیع 

قرار صادره، آزاد شد.بر اساس این گزارش، طى چند 
روز گذشته، شعبه دوم بازپرسى دادسراى فرهنگ و 
رسانه، در ارتباط با بخشى از شکایت قلعه نویى علیه 
کعبى، براى او کیفرخواست صادر کرده و در ارتباط با 
بخش دیگر این شــکایت، طى روزهاى آتى اتخاذ 

تصمیم مى شود.
کعبى که هــم اکنون در ســپیدرود رشــت توپ 
مى زند، سال 93 پس از اظهارات جنجالى جواد نکونام 
کاپیتان اسبق استقالل تهران و تیم ملى علیه قلعه 
نویى، گفته بود: حرف هاى جواد عین واقعیت است 
و به غیر از قلعه نویى، هشت نفر دیگر از مربى گرفته 
تا مدیرعامل باشــگاه، دارند به فوتبــال ایران ظلم

 مى کنند. 

ماجراى شکایت ژنرال از کعبى

هواداران تیم فوتبال ســپاهان اصفهان به قرار گرفتن 
دوباره تیمشان در بین مدعیان قهرمانى امیدوار شده اند و 
بى صبرانه منتظر شروع لیگ  هستند تا تیم جدید کرانچار 

را ببینند.
سپاهان اصفهان بعد از بازگشــت زالتکو کرانچار جان 
دوباره گرفته و در اندیشــه بازگشــت به روزهاى اوج و 
تکرار قهرمانى هایى اســت که هواداران دو سال پیش،  
براى آخریــن بار طعم آن را چشــیدند. ســپاهانى که 
فصل پیش اغلب در نیمــه دوم و میانه هاى جدول قرار 
داشت، با پشت سر گذاشتن یک فصل کابوس وار، براى 
جبران وارد عرصه مى شود. در ادامه به بررسى عملکرد 
طالیى پوشان سپاهان پیش از شروع فصل هفدهم لیگ 

برتر مى پردازیم.

  کادر فنى
اصفهانى ها که در پنج بازى پایانى فصل 96-95کرانچار 
را به خدمت گرفتند، با کســب نتایج خــوب، هواداران 
اصفهانى را به آینده امیدوار کردند. آنها از سرمربى کروات 
تیم خود انتظار داشتند که بازیکنان ستاره را به تیم بیاورد 
اما کرانچار معتقد است که تمام بازیکنان که جذب کرده، 

در زمین شایستگى هاى خودشان را نشان مى دهند.
در کادر فنى سپاهان اصفهان قرار بود محرم نویدکیا به 
همراه محمود کریمى دو دستیار ایرانى باشند که در کنار 
زالتکو کرانچار قرار بگیرند اما از بین این دو، تنها کریمى 
بر نیمکت طالیى پوشان تکیه زد و نویدکیا ترجیح داد که 

یکسال از فوتبال دور باشد.

    بازیکنان
سپاهان براى ورود به بازار نقل و انتقاالت عجله نکرد. 
مسئوالن باشگاه، جلسات مختلفى با سرمربى تیم برگزار 
کردند تا به فهرست نهایى بازیکنان دست یابند. کرانچار 
ابتدا شــش بازیکن اصلى را مشخص کرد و در کنار آن، 
براى هر پست نیز چند آلترناتیو تعیین کرد تا در صورت 
عدم توافق با گزینه اصلى به ســراغ آلترناتیوها بروند. 
او همچنین بعد از تحویل لیســت نهایى بازیکنان مورد 
نظرش، ایران را ترك کرد و به کرواسى بازگشت. باشگاه 
در غیاب او مذاکره خود با بازیکنان را آغاز کرد و عزت ا... 
پورقاز بازیکن فصل پیش سایپا به عنوان اولین بازیکن 
در فصل نقل و انتقاالت به سپاهان پیوست. اعالم خبر 
حضور پورقاز در دفتر مدیرعامل باشگاه نیز با حاشیه هایى 
همراه بود و تصویر مربوط به امضــاى قرارداد زمانى از 
سوى باشگاه منتشر شــد که پورقاز در اردوى تیم ملى 

به سر مى برد. سپس مشخص شد توافق باشگاه با این 
بازیکن قبل از اردوى تیم ملى شکل گرفته و اعالم خبر 
نهایى به حل شدن بعضى از مشکالت منوط شده است.

شــاهین ثاقبى نیــز دومیــن بازیکنى بود کــه بعد از 
کش وقوس هاى فراوان طالیى پوش شــد. ثاقبى که 
با درخشش در تراکتورسازى خواهان بسیارى پیدا کرده 
بود، فصل پیش با قراردادى دو ساله به ملوان پیوست و 
سپاهان براى جذب او باید رضایتنامه اش را هم از ملوان 
دریافت مى کرد. در نهایت ثاقبى موفق شد با قراردادى 

سه ساله به سپاهان بپیوندد.
بدون شک شــاخص ترین مهره اى که در فصل نقل و 
انتقاالت در تور ســپاهان افتاد، ساسان انصارى مهاجم 
فصل پیش فوالد خوزســتان و دومین گلزن برتر لیگ 
96-95بود. انصارى که از تیم هاى تهرانى و همچنین 
یونان و قطر پیشنهاد داشت، تصمیم گرفت به اصفهان 

برود.
سعید آقایى بازیکن فصل پیش تراکتورسازى نیز یکى 
از خریدهاى خوب سپاهان در نقل و انتقاالت محسوب 
مى شود اما حضور او در اصفهان نیز با حاشیه هایى همراه 
بود. آقایى که دو فصل پیش بازیکن گسترش فوالد بود، 
براى اینکه بتواند به تراکتورسازى برود،  چک ضمانت 
بیش از یک میلیارد تومانى به گسترش فوالد داده بود. 
بنابراین، این بازیکن براى پیوســتن به سپاهان باید با 
گسترش فوالد هم تسویه مى کرد و همین موضوع باعث 

شد مذاکره با این بازیکن طوالنى شود.
سپاهان اصفهان در کنار جذب بازیکنان شاخصى چون 
آقایى و انصارى، امید زیادى به حفظ احسان حاج صفى 
داشــت چرا که خواســته هواداران نیز ماندن این ملى 
پوش در تیم بــود. حاج صفى که از اســتقالل تهران 

نیز پیشنهاد داشــت، اعالم کرد که در 
ایران تنها براى سپاهان به میدان 

خواهد رفت اما او در ایران نماند 
و هم تیمى مسعود شجاعى در 

پانیونیوس یونان شد.
ســرور جپاروف نیــز دیگر 
بازیکنى بود که ســپاهان 
براى جذبش امید بسته بود 
اما با وجود رغبت این بازیکن 
بــراى ماندن در ســپاهان، 
قرارداد محکمش با استقالل 

باعث شد آبى پوش شود.
حسن جعفرى نیز یکى از بازیکنانى بود که با پیوستن به 

سپاهان، خیال کرانچار را در یکى از پست هاى حساس 
تیم تا حدود زیادى راحت کرد. جعفرى که سال پیش در 
پدیده مشهد خوش درخشیده بود، بعد از سه سال دورى 
دوباره به سپاهان بازگشــت و قرار است در پست دفاع 

راست به میدان برود.
سیاوش یزدانى که فصل گذشــته به همراه امیرحسین 
صادقى زوج قلب خط دفاعى پیکان را تشکیل مى داد، 
براى تقویت خط دفاعى ســپاهان بــه اصفهان رفت و 
قرارداد دو ساله اش را به امضا رساند. سپاهان همچنین 
با مروان حسین مدافع عراقى تیم پلیس نیز وارد مذاکره 
شد و این بازیکن نیز با وجود اینکه رسانه هاى عربى از 
مخالفت باشگاه عراقى با جدایى مروان خبر داده بودند 
اما در نهایت طالیى پوش شد و قرار است از هفته سوم به 

جمع سپاهانى ها ملحق شود.
پرونده تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان در فصل نقل و 
انتقاالت با جذب یک بازیکن دیگر بســته شد و کایرو 
رودریگوئز پیکسوتو مدافع برزیلى قراردادش را به عنوان 

آخرین بازیکن با سپاهان به امضا رساند.

  آماده سازى
اردوهاى پیش فصل ســپاهان نیز در اصفهان سپرى 
شد و  البته شــاگردان کرانچار براى برگزارى دو بازى 
تدارکاتى با بادران و تراکتورسازى تبریز به تهران رفتند. 
سپاهان در بازى با تیم تبریزى با نتیجه یک بر یک مقابل 
شــاگردان یحیى گل محمدى متوقف شد. این بازى با 
یک اتفاق بد براى سپاهان نیز همراه بود و سعید آقایى 
به دلیل برخورد با بازیکــن حریف با مصدومیت روبه رو 
و به بیمارســتان منتقل شد.سپاهان بازى هاى دوستانه 
دیگرى نیز داشت تا براى حضور در لیگ،  محک جدى 
بخورد. آنها مقابل پیکان به 
تساوى یک بر یک رسیدند، 
مقابل بادران تهران با نتیجه 
2 بر صفر شکست خوردند 
و با نساجى مازندران هم به 
تســاوى بدون گل رسیدند. 
تنها پیروزى سپاهان مقابل 
امیدهاى این باشگاه رقم خورد 
و این تیم با هت تریک ساسان 
انصارى به برد رسید. آخرین بازى 
تدارکاتى شاگردان کرانچار نیز مقابل 
ذوب آهن برگزار شد و این تیم در دربى دوستانه با 

دو گل شکست خورد.

مأموریت سپاهان براى تکرار 
عصر طالیى

سپاهان 
اصفهان بعد از بازگشت 

زالتکو کرانچار جان دوباره 
گرفته و در اندیشه بازگشت 

به روزهاى اوج و تکرار 
قهرمانى هایى است که هواداران 
دو سال پیش،  براى آخرین بار 

طعم آن را چشیدند
لو و

طططع
و

ت

کتاب هاى تاریخ در مدارس ایــران، از مرور بى کفایتى 
سلسله هاى مختلف در حفظ حریم کشور لبریز شده اند 
و انگار ســال ها بعــد، کتاب هاى تاریخ فوتبــال ایران 
داســتان هاى زیــادى از انقراض رؤیاى چند نســل از 
فوتبالیست هاى مســتعد به دست سلســله پیروانیان 

خواهند نوشت.
امیرحســین پیروانى، یک بازنده تمام عیار اســت. یک 
مربى کوچک. مردى در یک جایگاه غلط که در شرایط 
استاندارد، مسیر رسیدن به نیمکت تیم ملى امید را باید 
هنگام راه رفتن در خواب طى مى کرد. وقتى شــروع به 
حرف زدن مى کند، حوصله بازیکنان را سر مى برد و وقتى 
حرف هایش را به پایان مى رســاند، انگیزه  را به خمیازه 
تبدیل مى کند. مرور کارشناسى هاى فوتبال این چهره در 
تلویزیون، عمق اطالعاتش از فوتبال را نمایان مى کند 
اما فدراسیون نشین ها، شیفته اش هستند. چرا که 
او هم درست مثل خودشان از متن فوتبال 
دور است و به سطحش نزدیک. پسر 

ب  خو
کم حرف  و 

فدراسیون، تیم جوانان 
را در جام جهانــى به رده آخــر گروهش 

دوخت و به تهران برگشــت تا ترفیع بگیرد. 
 تا به شغل موردعالقه اش برســد. جوان ها، 
نردبان او براى رسیدن به تیم ملى امید بودند. 
نردبان مردى که هیچکس  سقوطش را ندید تا 
فوتبال ایران را در برابر عمان، به زانو دربیاورد. 
ایران حتى به جام ملت ها در رده امید نرســید تا 
آقاى مربى در انتظار بازگشــت به پایتخت براى 

ترفیع دیگرى باشد.
فاجعه از لحظه اى آغاز مى شــود  که فدراسیون 
فوتبال مربى شکســت خورده تیم ملى جوانان را 
براى رده حســاس امید انتخاب مى کند. پیروانى 
شکســت مى خورد و بهانه مى آورد. شکســت 
مى خورد و توجیه مى کند. شکســت مى خورد و 

از کجى زمین حرف مى زند. او تحــت آموزه هاى برادر 
بزرگ تر، توجیه کــردن را بهتر از مربیگرى بلد اســت. 
برادرى که یک عمر از پنارت و وقت اضافه گالیه کرد. 
بازیکنانش همیشــه براى اولین بار ورزشگاه آزادى را 
مى دیدند و بضاعت تیمش همیشــه در کمترین حالت 
ممکن بود. شاغالم را با شعر و شکست به یاد مى آوریم. 
در بازى هاى آســیایى ژاپن و کره، او را شکست دادند 
تا ایران با ســه بازیکن بزرگسال، حتى یک مدال حلبى 
در این جام به دســت نیاورد. امیرحسین، جانشین خلف 
پیروانى بزرگ است. بازنده متبحر. آنها در کنار هم برادران 
منندز هستند و فوتبال، مادر بى گناهى که در مقابل سیل 
گلوله ها قرار مى گیــرد. در فوتبالى 
که همیشــه تصمیم گرفتن به 
فکر کردن در آن اولویت داشته، 
پیروانیان شهاب سنگ هایى به 

نیت نابودى رده امید هستند.

انقراض به دست پیروانیان!

ب روع ى و ر ى ى ب و ر ن ر ر م
حرف زدن مى کند، حوصله بازیکنان را سر مى برد و وقتى 
حرف هایش را به پایان مى رســاند، انگیزه  را به خمیازه
تبدیل مى کند. مرورکارشناسى هاى فوتبالاینچهره در

تلویزیون، عمق اطالعاتش از فوتبال را نمایان مى کند 
ااما فدراسیون نشین ها، شیفته اش هستند. چرا که 
اواو هم درست مثل خودشان از متن فوتبال 
دور است و به سطحش نزدیک. پسر 

ب خو
کم حرف  و 

فدراسیون، تیم جوانان 
را در جام جهانــى به رده آخــر گروهش 

دوخت و به تهران برگشــت تا ترفیع بگیرد. 
 تا به شغل موردعالقه اش برســد. جوان ها، 
نردبان او براى رسیدن به تیم ملى امید بودند. 
نردبان مردى که هیچکس  سقوطش را ندید تا 
فوتبال ایران را در برابر عمان، به زانو دربیاورد. 
ایران حتى به جام ملت ها در رده امید نرســید تا 
آقاى مربى در انتظار بازگشــت به پایتخت براى

ترفیع دیگرى باشد.
فاجعه از لحظه اى آغاز مى شــود  که فدراسیون 
فوتبال مربى شکســت خورده تیم ملى جوانان را 
براى رده حســاس امید انتخاب مى کند. پیروانى 
شکســت مى خورد و بهانه مى آورد. شکســت 
مى خورد و توجیه مى کند. شکســت مى خورد و

رن مبر ر ر ه ر ب ز ب ىبزر پیرو
منندز هستند و فوتبال، مادر بى گناهى که در مقابل سیل
گلوله ها قرار مى گیــرد. در فوتبالى
که همیشــه تصمیم گرفتن ب
ففکر کردن در آن اولویت داشته
پیروانیان شهاب سنگ هایىب
نیت نابودى رده امید هستند.

نصف جهان   شاگردان قلعه نویى براى برگزارى اولین دیدار 
خود در فصل جدید روز چهارشــنبه راهى مشهد مقدس 
مى شــوند. تیم فوتبــال ذوب آهــن کــه در چارچوب
 رقابت هاى لیگ برتر باید پنج شنبه شب در تقابل با سیاه 
جامگان قرار گیرد، امروز اصفهان را به مقصد مشهد ترك 

خواهد کرد.
ذوب آهن تیم چهارم فصل گذشته رقابت هاى لیگ برتر در 
شرایطى پاى به مسابقات فصل جدید مى گذارد که در تمامى 
دیدارهاى دوستانه پیش فصل به برترى رسیده است و روز 

شنبه در شهرآورد دوستانه مقابل سپاهان با دو گل به برترى 
رســید.ذوب آهن پس از بازى مقابل سیاه جامگان، جمعه 

صبح به اصفهان بازخواهد گشت.

سبزپوشان امروز در مشهد

سپاهانى ها پیگیر مشکالت ساس
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چهل تکه

دختر بچه پنج ساله به علت فروش لیموناد در لندن 150 پوند جریمه 
شد. «آندره اسپایسر» پدر این کودك که استاد یک دانشکده اقتصاد 
اســت به دخترش اجازه داده بود در یک جشنواره موسیقى که در 
پارکى در لندن برگزار مى شد لیموناد با قیمت لیوانى 50 پنس بفروشد 
اما مأموران شهردارى منطقه او و دخترش را به دلیل نداشتن مجوز، 
150 پوند جریمه کرده بودند. شهردارى منطقه اکنون عذرخواهى 
کرده و جریمه را باطل کرده است. خانواده اسپایسر در توییتر خبر 
داد که پیام هاى گرم مردم از سراسر دنیا آنها را به شدت تحت تأثیر 
قرار داده و بیش از ده بازار و کسب کار مختلف از آنها خواسته اند که 
برایشان غرفه فروش لیموناد بزنند. اسپایسر مى گوید وقتى مأمور 
شهردارى به دخترش گفته است که مجوز کار ندارد، دخترش با گریه 

به سراغ او آمده و گفته: «بابا،بابا، من کار بدى کردم.»

«مارك گریسون» 54 ساله که به اتهام عضویت در باند آزار و 
اذیت پسران هفت تا 14 ساله لندنى تا سال 2014 در زندان بود 
ونامش در فهرست مجرمان جنسى ثبت شده، مدعى است با 
راه اندازى مرکز حمایت از خانواده هاى آسیب دیده جنسى   قصد 
دارد خانواده ها را براى پیشبرد پرونده هاى آزار فرزندانشان در 
دادگاه و همچنین چگونگى بازگرداندن آنها به زندگى کمک 
کند.  وى براى هر جلسه مشاوره مبلغى معادل سه هزار دالر 
دریافت کرده است و براساس قوانین، در هیچیک از جلسات 
مشاوره حقوقى با کودکان و نوجوانان مالقات حضورى ندارد. 
مارك گریسون که تا پیش از آزادى از زندان با نام خانوادگى 
«جیلز» شناخته مى شد گفته به زودى به اسپانیا سفر خواهد 
کرد تا بتواند به صورت گسترده تر فعالیت هایش را ادامه دهد.  

زن 18 ساله درپى کشف جســد نوزاد چند روزه اش از قبرى در 
حیاط پشتى خانه شان، به اتهام فرزندکشى دستگیرشد.

پلیس اوهایوآمریکا اعالم کرد در این پرونده «بروك اسکیالر 
ریچاردسون» در حالى با شــکایت نامزدش بازداشت شده که 
درتحقیقات مقدماتى منکر جنایت شــده است. او اظهارداشته 
به دلیل زایمان زودهنگام، بچه را مرده به دنیا آورده و از ترس، 
نوزاد را درحیاط خانه دفن کرده است.  اما گزارش پزشکى قانونى 
نشــان مى دهد که این نوزاد زنده به گور شده است. تحقیقات 
جنایى  دراین باره درحالى ادامه دارد که پدر نوزاد مدعى است، 
نامزدش مرتکب قتل شده است. از سوى دیگر قاضى پرونده تا 
روشن شدن زوایاى پنهان ماجرا، دستور بازداشت مادر نوزاد را 

صادرکرده و او با وثیقه 15 هزار دالرى در بازداشت است.

جریمه دختربچه  لیمونادفروش
 در پارك 

مشاوره مرد متجاوز به 
قربانیان پرونده هاى سیاه 

دختر 18 ساله نوزادش را 
زنده به گورکرد  030201

ساعت 7 صبح دوشنبه نوزدهم تیرماه امسال، قاضى 
منافى آذر با تماس تلفنى مأمــوران کالنترى 105 
سنایى در جریان قتل مرد جوانى قرار گرفت که در نزاع 
خونینى به کام مرگ رفته بود. لحظاتى بعد بازپرس 
همراه تیمى از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى در 
محل به تحقیق پرداخت. بررسى ها نشان داد مقتول 
که کارمند شهردارى تهران است ساعت 24 شامگاه 
یک شــنبه هجدهم تیرماه در نزاع خونینى 11 زباله 
جمعکن که همگــى از کارگران شــرکت پیمانکار 
شهردارى هستند به شــدت زخمى و به بیمارستان 
منتقل مى شوند و در نهایت صبح روز شنبه 31 تیرماه 
سال جارى یکى از آنها بر اثر شدت خونریزى به کام 

مرگ مى رود.
همچنین مشخص شد ســاعتى قبل از این درگیرى 
سه نفر از زباله جمع کن ها در حوالى میدان آرژانتین 
با سرنشینان خودروى مزدایى که در حال زباله جمع 
کردن بودند درگیرى مى شوند که در این حادثه آنها 
به دســت سرنشــینان مزدا مورد ضرب و جرح قرار 
مى گیرند. پس از این حادثه یکى از زباله جمع کن ها 
موضوع را به دوســتانش خبر مى دهد و درخواست 
کمک مى کند. تحقیقات بعدى حکایت از آن داشت در 
ادامه 11 زباله جمع کن که همگى از کارگران شرکت 
پیمانکار شهردارى هستند با سه دستگاه خودروى وانت 
به همراه مرد زخمى به جستجوى ضاربان مى پردازند 
تا اینکه ســاعتى بعد با سه سرنشین خودروى گشت 
خدمات شــهردارى در حوالى خیابان کریم خان به 
اشتباهى درگیر مى شــوند و آنها را با چوب و چماق و 
قمه به شدت زخمى مى کنند که در نهایت یکى از آنها 
به قتل مى رسد. مأموران در تحقیقات بعدى دریافتند 
عامالن درگیرى مرگبــار پس از حادثــه به مکان 

نامعلومى گریخته اند.
بدین ترتیب همزمان با انتقال جسد به پزشکى قانونى 
13 زباله جمع کن به دستور قاضى مدیر روستا تحت 
تعقیب مأموران پلیس قرار گرفتند تا اینکه مأموران روز 
چهارشنبه 28 تیرماه پس از گذشت ده روز از حادثه 

موفق به بازداشت 13 متهم شدند. 
هفت  متهم که در نزاع مرگبار شــرکت داشتند براى 
بازجویى به دادســراى امور جنایى تهــران منتقل 
شدند. متهمان در جلسه بازجویى به درگیرى اعتراف 
کردند. در این جلسه چهار نفر از متهمان به نام هاى 

«ارســالن»، «بهمن»، «ایرج» و «فــرزاد» مورد 
بازجویى قرار گرفتند. 

ایرج متهم اصلــى که اقرار کرده با چاقو ســه ضربه 
به مقتول زده اســت، گفت: «در محل کار بودم که 
ارسالن با من تماس گرفت و گفت سه  مرد ناشناس 
زباله جمع کــن او و دو نفر دیگــر از همکارانمان را 
به شــدت کتک زده اند. او گفت االن براى مداوا در 
بیمارستان هستیم و از ما خواست به کمک آنها برویم. 
او گفت ســه مرد جوان با خودروى وانت مزدایى در 
حال جمع کردن زباله بودند که با آنها درگیر شده اند. 
دقایقى بعد ارســالن خودش را به ما رساند و من و 
ارســالن و 9 نفر دیگر که جمعًا 11 نفر بودیم با دو 
دستگاه خودروى وانت و یک دستگاه نیسان به محل 
حادثه رفتیم و به جستجوى سرنشینان خودروى مزدا 
پرداختیم. ما به سه گروه تقسیم شدیم تا اینکه با تماس 
تلفنى دوستانم متوجه شدم آنها خودروى ضاربان را در 
حوالى پل کریم خان دیده اند. به سرعت به آدرس  داده 
شده رفتیم. وقتى به محل حادثه رسیدیم چند نفر از 

دوستانم که زودتر از ما رسیده بودند در حال درگیرى 
بودند. من ابتدا راننده را کتک زدم و بعد به سراغ شاگرد 
رفتم و با چاقو سه ضربه به پهلو و پاى مقتول زدم.» 
وى ادامه داد: «وقتى به سراغ شاگرد رفتم لباس هاى 
او خونى بود به همین خاطر احتمال مى دهم دوستانم 
قبل از من او را زخمى کرده اند و به همین علت او فوت 

کرده است.» 
بهمن در بازجویى ها گفت: «وقتى رســیدم باقمه به 
طرف خودروى مزدا حمله کــردم. ابتدا با قمه آژیر و 
چراغ گردان خودرو را تخریب کردم و بعد به ســراغ 
شاگرد رفتم که دیدم او خونى است، اما نمى دانم خون 
براثر خونریزى دماغ یا دهانش بود یا بخاطر ضربات 
چاقو خونى شده بود. پس از این ایرج با چاقو چند ضربه 

به مقتول زد که متوجه شدیم اشتباهى گرفته ایم.» 
فرزاد هم گفت: «من با قفل فرمان به طرف خودروى 
مزدا رفتم و شیشه هاى جلو و عقب خودرو را شکستم.

وقتــى در عقب خــودرو را باز کردم، دیــدم یکى از 
سرنشینان خودرو که زخمى بود لباس شهردارى به 

تن دارد. همان لحظه فهمیدم که اشتباهى گرفته ایم 
و با صداى بلند به دوســتانم گفتم و همگى از محل 

فرار کردیم.» 
ارسالن هم درباره حادثه مرگبار گفت: «ساعتى قبل از 
حادثه با سرنشینان خودروى مزدایى در حوالى میدان 
آرژانتین درگیر شدیم. من و دو نفر از همکارانم به آنها 
اعتراض کردیم که زباله هــاى این محدوده متعلق 
به ماست که آنها ما را به شدت کتک زدند و بعد هم 
زباله هاى ما را گرفتند. با دوستانمان تماس گرفتم و 
درخواست کمک کردم. من که آسیب کمترى دیده 
بودم با همکارانم به جســتجوى ضاربان پرداختیم. 
همکارانم خودروى شهردارى را با خودروى ضاربان 
اشتباه گرفته بودند و در حال کتک کارى بودند که من 
از خودرو پیاده شدم و متوجه شدم همکارانم کارمندان 

شهردارى را اشتباهى گرفته اند.»
متهمان در ادامه براى تحقیقات بیشــتر در اختیار 

کارآگاهــان اداره دهــم پلیس آگاهــى قرار 
گرفتند. 

قتل اشتباهى کارمند شهردارى 
در نزاع خونین زباله جمع کن ها

پسر جوان که متهم است دوستش را کشته و جنازه او را به 
آتش کشیده اســت دیروز پاى میز محاکمه منکر جرمش 
شــد.این متهم ادعا کرد قبًال تحت فشــار روانى به قتل 

اعتراف کرده است.
رسیدگى به این پرونده قتل از شامگاه شانزدهم شهریور 94 
به دنبال وقوع آتش سوزى در کوچه موسوى در راسته ارامنه 
بازار تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران پلیس 
و آتش نشانى پس از مهار شعله هاى آتش با جنازه سوخته 
یک مرد جوان روبه رو شدند که بررسى ها نشان مى داد با 
ضربه چاقو به پهلویش از پا در آمده است. جنازه به پزشکى 
قانونى منتقل شد و پلیس به بررسى پرداخت. شواهد نشان 
مى داد احتماًال قربانى در کارگاه تولید پوشاك زنانه به قتل 

رسیده و سپس به آتش کشیده شده است.
در تحقیقات محلى روشن شــد جنازه متعلق به یک پسر 
25ساله به نام «شــهرام» است که از چند ســال قبل از 
شهرستان براى کار به تهران آمده و در کارگاه لباس زنانه 

مشغول کارشده بود.
در ادامه تحقیقات، پلیس دریافت شــهرام آن شب میزبان 
یکى از دوســتانش به نام «جــواد» بود. بــه این ترتیب 
جواد28ساله بازداشت شد. این پسر منکر دست داشتن در 
قتل بود اما در بازجویى هاى بعدى جرمش را گردن گرفت. 
وى در تشریح جزئیات ماجرا گفت: «یک ممورى که حاوى 
فیلم هاى غیراخالقى شهرام بود به دستم رسید اما شهرام 

قصد داشــت ممورى را هر طور شــده از من بگیرد و من 
نمى خواستم ممورى را به او بدهم. به همین خاطر چند بار 
سر همین موضوع با هم درگیر شده بودیم. آن شب پیش 
شهرام رفتم و با هم شام خوردیم. من متوجه شدم او داخل 
لیوان دوغ ماده اى مشکوك ریخت.فهمیدم قصد دارد مرا 
بیهوش کند و از من فیلم بگیرد تا بتواند از این طریق ممورى 
سیاه را به دســت بیاورد. به همین خاطر در یک لحظه که 
شهرام مشــغول کارى بود جاى لیوان هاى دوغ را با هم 
عوض کردم و شهرام دوغ مسموم را نوشید. وقتى او بیهوش 
شد من کارگاه را ترك کردم و به خانه ام برگشتم اما صبح 

روز بعد فهمیدم کارگاه آتش گرفته و شهرام سوخته است..»
به دنبال اعتراف هاى پسر جوان وى در شعبه دهم دادگاه 
کیفرى یک اســتان تهران پاى میز محاکمه ایســتاد. در 
ابتداى این جلسه پدر و مادر قربانى براى جواد حکم قصاص 
خواستند. سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و منکر اتهامش 
شد.  جواد گفت: «قبول دارم بخاطر ممورى حاوى فیلم هاى 
غیراخالقى با شهرام اختالف داشتم اما من او را نکشتم. من 
نمى دانم چه کسى او را کشته است. قبًال تحت فشارهاى 
روانى گفته بودم دوغ مســموم را بــه او خوراندم. اما حاال 

مى گویم بى گناهم.»

ســاعت 4و40دقیقه مورخــه 1396/04/02 مأموران 
کالنترى 134 شهرك قدس در تهران  در زمان گشتزنى 
در خیابان عالمه جنوبى به یک دستگاه خودروى پراید 
سفید رنگ به شماره انتظامى مشخص با یک سرنشین 
مشکوك شدند، در بررسى هاى صورت گرفته مشخص 
شد که پراید داراى سابقه سرقت از حوزه کالنترى 113 

بازار در تاریخ 1396/02/31 است .
با شناسایى خودروى مسروقه، مأموران کالنترى به راننده 
پراید دستور ایست مى دهند اما وى اقدام به فرار مى کند 
که نهایتًا طى یک تعقیب و گریز و شلیک چندین تیر از 
سوى مأموران، راننده پراید مجبور به توقف شده و توسط 

مأموران دستگیر مى شود .
متهم دســتگیر شده که در زمان دســتگیرى خودش را 
«عبدا... اکبرى» معرفى کرده بود، در تحقیقات اولیه منکر 
هرگونه اطالع از مســروقه بودن خودرو شد و مدعى بود 
که خودرو را از یکى از دوستانش به نام «على» دریافت 
کرده است؛ با انتقال عبدا... اکبرى به پایگاه دوم آگاهى، 
هویت واقعى او به نام «محسن.ى» (30 ساله) محرز و با 
اعترافات وى، همدستش به نام على ایزدى نیز به اتهام 
سرقت خودرو  در مورخه 1396/04/13 دستگیر شد و در 
بازرسى از مخفیگاهش در منطقه سرچشمه مقادیر قابل 
توجهى اسناد و مدارك شناسایى متعلق به افراد غیر کشف 
و به پایگاه دوم پلیس آگاهى منتقل شــد. در تحقیقات 

اولیه، کارآگاهان با بررسى ســوابق على ایزدى اطالع 
پیدا کردند که او نیز همانند همدســتش سعى در مخفى 
نگه داشتن هویت واقعى خود به نام «رهام.ر» ( 37 ساله) 

را داشته است .
رهام که اعتیاد شدیدى به مصرف موادمخدر از نوع شیشه 
دارد، پیش از احراز هویت واقعى اش درخصوص سرقتى 
بودن خودروى مکشوفه مدعى شــد که خودرو را از فرد 
دیگرى و در ازاى پرداخــت روزانه مبلغ 25 الى 30 هزار 
تومان اجاره کرده و خودش ســرقتى انجام نداده است 

اما پس از شناســایى هویت واقعى و در بررسى سوابقش 
مشخص شد که او از مجرمین سابقه دار در زمینه ارتکاب 
جرائم مختلف بوده و تاکنون بارها به اتهام ارتکاب جرائم 
مرتبط با موادمخدر ، چک ، ضرب و جرح عمدى و تخریب 
دستگیر و روانه زندان شده اســت؛ همچنین در بررسى 
سوابق رهام در سیستم جامع پلیس مشخص شد که وى 
از سال 1392 تاکنون تحت تعقیب پلیس آگاهى استان 

مازندران، شهرستان عباس آباد قرار دارد .
در استعالم به عمل آمده از پلیس آگاهى شهرستان عباس 
آباد اعالم شد که رهام به اتهام قتل عمدى همسرش به 
نام «سمیرا» ( 24 ساله ) در یکى از روستاهاى شهرستان 
عباس آباد ، تحت تعقیب آنها قرار داشته است که بالفاصله 
با اعالم خبر دستگیرى رهام، تیمى از کارآگاهان پلیس 
آگاهى شهرستان عباس آباد به تهران اعزام شدند؛ برابر 
محتویات پرونده و اعالم نظریه پزشکى قانونى، مقتوله به 
علت اصابت جسم سخت به ناحیه سر و در داخل منزلش 
به قتل رسیده است و متهم نیز صراحتاً به ارتکاب جنایت 

در زمان مصرف موادمخدر از نوع شیشه اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافى، رئیس پایگاه دوم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: «با هماهنگى 
به عمل آمده، متهم رهام.ر حسب دستور قضائى با قرار 
بازداشت موقت به اتهام قتل عمـــد تحویل کارآگاهان 

پلیس آگاهى شهرستان عباس آباد شد.»

قتل شبانه در تولیدى پوشاك زنانه اعتراف رهام به قتل همسرش در شمال

ساعت 3 بعداز ظهر روز بیست و نهم تیرماه گزارش قتل مردى 45 ساله در داخل خانه مسکونى اش واقع در شهرستان 
تربت جام به پلیس گزارش داده شد.

مأموران انتظامى و کارآگاهان پلیس آگاهى بالفاصله در محل مورد نظر حاضر شدند و فردى که ادعا مى کرد مهمان 
مقتول و شاهد عینى قتل بوده به آنان گفت: «دو مرد نقابدار با سر و صورت پوشیده 40 دقیقه پیش وارد خانه شدند و 

درحالى که چاقو به دست داشتند صاحبخانه را به قتل رساندند و فرار کردند.» 
در پى این اظهارات پلیس موضوع را به بازپرس 
ویژه قتل اعالم کرد و تحقیقات علمى پرونده 
با دستورات تخصصى مقام قضائى آغاز شد. 
رئیس پلیس شهرستان تربت جام در این باره 
گفت: «با گزارش این قتل به پلیس تحقیقات 
از تنها شــاهد عینى ماجرا که مهمان مقتول 
بود، آغاز شد.» سرهنگ محمد یزدانى افزود: 
«بررســى هاى علمى و تحقیقات گســترده 
پلیسى حاکى از آن بود که مقتول با دو برادر خود 
اختالف هاى جدى از قبل داشته است.»وى 
خاطر نشان کرد: «این دو برادر به عنوان مظنون دستگیر شدند و در بازجویى هاى پلیسى برابر ادله اى قرار گرفتند که 

صراحتاً به ارتکاب قتل اعتراف کردند.» 
سرهنگ یزدانى اظهار داشت: «دو متهم 35 و 54 ساله در تحقیقات پرونده اعتراف کردند از چند سال قبل بخاطر 
اختالف بر سر تقسیم ارث و میراث پدرى خود دچار مشکل شده اند و در درگیرى با برادر 45ساله شان که "جمیل" 

نام داشت او را به قتل رسانده اند.» وى گفت: «تحقیقات براى کشف زوایاى مبهم این قتل خانوادگى ادامه دارد.» 

ساعت 19و 30 دقیقه 27 تیرماه امسال  از طریق مرکز فوریت هاى پلیســى 110 فقدان پسربچه اى سه ساله به نام 
«یوسف» به کالنترى 128 تهران نو اعالم شد .

با حضور مأمورین کالنترى، پدر و مادر یوسف در اظهارات خود عنوان داشتند: «جهت میهمانى به خانه یکى از بستگان 
خود آمدیم؛ حدودساعت  7 عصر، یوسف به تنهایى از خانه خارج شد ؛ چند دقیقه اى از خارج شدن یوسف نگذشته بود که 

براى آوردنش از خانه خارج شدیم اما او را پیدا نکردیم.»
با آغاز تحقیقات میدانى و بررسى تصاویر ده ها دوربین مداربسته متعلق به مراکز تجارى و شعبات بانکى در محدوده محل 
فقدان یوسف ، کارآگاهان موفق به شناسایى تصویر زن حدوداً 40 ساله شدند که اقدام به تعقیب یوسف کرده بود ؛ در 
بررسى دقیق تر تصاویر دوربین هاى مداربسته، 
کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که این خانم پس 
از تعقیب چند صد مترى و در حالى که کســى 
مراقب یوسف نبوده است، دست او را گرفته و 
محل را ترك کرده است. همزمان با اقدامات 
پلیسى، خانواده تصاویر یوســف  را به همراه 
شماره تماس خود در محدوده محل ربوده شدن 
یوسف اطالع رسانى کرده بودند؛ ساعت 8 شب 
روز یکم مردادماه زن ناشناســى طى تماس با 
خانواده یوسف، به آنها اعالم کرد که یوسف نزد 
اوست و او قصد بازگرداندن کودك را دارد.  سرانجام با شناسایى محل تردد زن ناشناس در خیابان دماوند- محدوده 
اتوبان امام على ( ع) ، این خانم ناشناس در حالى که یوسف را همراه خود داشت شناسایى و دستگیر شد و یوسف نیز سالم 
به خانواده اش تحویل داده شد. متهم در اظهارات اولیه مدعى شد: «آن روز حدوداً ساعت 7 عصر در حال بازگشت به خانه 
بودم که طفل سه ساله را در حالى که داشت زیر ماشین مى رفت ،  پیدا کردم؛ فقط به قصد اینکه بالیى سر بچه نیاید ، او را 
با خودم بردم . در آن لحظه به عقل من نرسید که به پلیس اطالع دهم ولى پس از آن منتظر پیدا شدن پدر و مادرش بودم 

تا اینکه به محض پیدا شدن پدر و مادر بچه، تصمیم گرفتم او را تحویل بدهم.»

جدال مرگبار 3 برادر بخاطر ارثیه پدرى 

من کودك ربا نیستم 
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2 گوشى گلکسى اس 8 و گلکسى اس 8 پالس بدون 
تردید از بهترین اســمارتفون هاى اندرویدى موجود 
در بازار هســتند. اما به نظر شــما چه لوازم جانبى یا 
گجت هاى دیگرى وجــود دارند که اســتفاده از آنها 
در کنار دو گوشــى نام برده شــده مى تواند تجربه اى 
لذت بخش تر را برایتان به ارمغان آورد؟ در این مطلب 
قصد داریم به بهترین لوازم جانبى و گجت هاى مکمل 
گلکســى اس 8 و اس 8 پالس سامســونگ اشــاره

 کنیم. 
سامسونگ امســال با معرفى پرچمدارانش یعنى دو 
گوشى گلکسى اس 8 و گلکسى اس 8 توانست غوغایى 
برپا کند. این دو گوشى از طراحى منحصر به فرد و کامًال 
متفاوتى بهره مى برد و بررسى ها نشان داده که مقاومت 
و دوام آنها هم کم نظیر است. بنابراین سامسونگ از هر 
جهت با دو گوشى اس 8 و اس 8 پالس، اقتدار خود را 

ثابت کرد.
اما عــالوه بر بحث کیفیــت و قــدرت عملکرد خود 
اسمارتفون ها، لوازم جانبى و گجت هاى مکملى که در 
کنار آنها استفاده مى شوند هم دنیایى دارند. به نظر شما  
چه لوازم جانبى یا گجت هــاى دیگرى وجود دارند که 
استفاده از آنها در کنار دو گوشى نام برده شده مى تواند 
تجربه اى لذت بخش تر را براى کاربران به همراه داشته 
باشد؟ با ما همراه باشید تا لیستى از بهترین این گجت ها 

را خدمتتان معرفى کنیم.

کاور اس ویو فلیپ کاور گلکسى اس 8 
(Galaxy S8 S View Flip Cover)

سامســونگ کیس ها یا کاور هاى مختلفــى را براى 
دو گوشــى گلکســى اس 8 و اس 8 پالس طراحى و 
روانه بازار کرده اســت، اما در بین تمــام این کاورها، 
S View Flip Cover یــک محصول برتر اســت 
و زیبایى فوق العــاده اى دارد. با اســتفاده از این کاور 
حتى مى توانید گوشــى را در حالت افقى قرار دهید و 
به تماشــاى ویدئو در آن بپردازید. پس به نظر ما این 
کیس یــا کاور یکى از بهترین لوازم جانبى اســت که 
مى توانید در کنار پرچمداران سامسونگ از آن ا استفاده 

کنید.

کاور اسپیگن نئو هایبرید
(Spigen Neo Hybrid Case)

اگر به دنبال یک کیس یا کاور متفاوت تر براى گلکسى 
اس 8 یا گلکســى اس 8 پالس خود هســتید، کاور 
اســپیگن نئو هایبرید یک نمونه از بهترین گزینه هاى 
پیش رویتان خواهد بود. این کاور به گونه اى طراحى 
شــده که به شــکل قابل مالحظه اى از بدنه دستگاه 
محافظت مى کند و مقاومت آن در برابر ضربه را افزایش 
مى دهد. این کاور از کاورهاى ضد شک و ساخته شده 

با الیاف پلى کربنات است.

کاور کیبوردى سامسونگ
(Samsung Keyboard Cover) 

یکى دیگر از کاورهاى بسیار جالبى که مى توانید براى 
گوشــى گلکســى اس 8 یا اس 8 پالس سامسونگ 
خریدارى کنید، کاور کیبوردى خواهد بود که خود این 
شرکت کره اى براى دو پرچمدارش طراحى کرده است. 
این کاور شامل یک پنل مسطح مى شود که پنل پشتى 
دستگاه را در بر مى گیرد. سپس یک کیبورد فیزیکى و 
قابل جداسازى را ارائه مى کند که کاربر مى تواند آن را 

به بخش جلویى یا پشت گوشى متصل کند.
این کیبورد فیزیکى بسیار زیبا سبب مى شود که گوشى 
اس 8 یا اس 8 پالس شما شبیه به گوشى هاى شرکت 
بلک برى با کیبورد فیزیکى QWERTY شود. پس اگر 
از عالقه مندان به کیبوردهاى فیزیکى هســتید، کاور 
کیبوردى سامسونگ را به عنوان یکى از بهترین لوازم 
جانبى براى دو گوشــى گلکسى اس 8 و اس 8 پالس 

در داشته باشید.

کاور ال اى دى ویو سامسونگ
(Samsung LED View Cover) 

کاور ال اى دى ویــو سامســونگ هم یکــى دیگر از 
کیس هایى محسوب مى شــود که مى تواند در لیست 
بهترین لوازم جانبى موجود براى دو گوشى اس 8 و اس 
8 پالس جاى بگیرد. این کاور به طور کامل پنل پشت و 
جلوى دستگاه را در بر خواهد گرفت و در بخش جلویى 
خود چراغ هاى ال اى دى دارد که اطالعاتى مثل زمان 

را نمایش مى دهند.

نکته جالب تر در مورد ایــن کاور مربوط به قابلیت آن 
در پشتیبانى از دستورات اشاره اى مى شود. براى مثال 
زمانى که تماسى دریافت کنید، مى توانید بدون نیاز به 
باز کردن کاور و با کشیدن انگشــت خود بر روى آن، 
تماس را رد کنید. این کاور شــامل تنوع رنگى تقریبًا 

متنوعى هم مى شود.

محافظ صفحه نمایش موشى
(Moshi Screen Protector)

بدون تردید اگر گوشى گلکسى اس 8 یا اس 8 پالس 
سامســونگ را خریدارى کنید، یک محافظ نمایشگر 
هم بر روى نمایشگر دســتگاه نصب خواهید کرد. در 
بین تمام محافظ هاى موجود محافظ صفحه نمایش 
موشى یک نمونه از بهترین گزینه ها محسوب مى شود.

شارژر بى سیم 
(Wireless Charger)

2 گوشــى گلکسى اس 8 و گلکســى اس 8 پالس از 
قابلیت شارژ بى سیم پشــتیبانى مى کنند اما به شارژ 
بى سیم مجهز نیســتند، بنابراین یکى از جالب ترین و 
اصلى ترین اکسســورى هاى این دو گوشى مى تواند 

یک شارژر بى سیم باشد.

پاوربانک 
(Power Bank)

با توجه به صفحه نمایش بزرگ و وضوح تصویر باالى 
دو گوشــى گلکسى اس 8 و گلکســى اس 8 پالس، 
احتماًال زیاد به شارژ مجدد باترى آنها نیاز پیدا خواهید 
کرد. پس یــک پاوربانک هم مى تواند اکسســورى 

مناسبى براى دو گوشى مذکور باشد.

شارژر خودرویى
(Car Charger) 

اگر از افرادى هستید که زیاد رانندگى مى کنید یا دائمًا 
با اتومبیل خود در حال سفر هســتید، بدون تردید نیاز 
به یک شارژر خودرویى دارید که بتواند در مسیرهاى 
طوالنى باترى گلکسى اس 8 یا اس 8 پالس را شارژ 
کند. پس شارژر خودرویى هم مى تواند یکى از بهترین 

لوازم جانبى موجود براى پرچمداران سامسونگ یا هر 
اسمارتفون دیگرى محسوب شود.

دوربین گیر 360 سامسونگ
(Samsung Gear 360) 

دوربین گیر 360 سامسونگ با قابلیت ضبط ویدئوهاى  
4K و پخش زنده هم از دیگر گجت هایى اســت که 
مى توانید به عنــوان یک لوازم جانبــى جالب در کنار 
گوشى گلکسى اس 8 یا اس 8 خود از آن استفاده کنید.

سامسونگ دکس
(Samsun DeX) 

سامسونگ دکس گجتى اســت که مى تواند گوشى 
گلکسى اس 8 یا اس 8 پالس شما را به یک کامپیوتر 
تبدیل کند. کافى است که گوشى خود را به آن متصل 
کنید و از طریق یک مانیتور، کیبورد و موس دقیقاً مشابه 
با یک کامپیوتر از گوشى خود استفاده به عمل آورید. 
بنابراین سامسونگ دکس هم یکى از بهترین گجت ها 
یا لوازم جانبى محسوب مى شود که مى توانید به همراه 
پرچمداران جدید سامســونگ خریدارى کنید و از به 

کارگیرى آنها در کنار یکدیگر لذت ببرید.

هدست واقعیت مجازى گیر وى آر
(Samsung Gear VR) 

2 گوشى گلکســى اس 8 و اس 8 پالس سامسونگ 
با هدست واقعیت مجازى گیر وى آر سازگارى دارند، 
بنابراین بدون شــک این هدست هم مى تواند یکى از 
بهترین لوازم جانبى یا گجت هاى مکملى باشد که از 
آن در کنار دو گوشــى نام برده شده استفاده مى کنید. 
مطمئناً تجربه واقعیت مجازى به همراه گوشى اس 8 یا 
اس 8 پالس و هدست واقعیت مجازى گیر وى آر یک 

تجربه لذت بخش خواهد بود.

کالم  آخر
محصوالتى که بــه آنها اشــاره کردیــم از بهترین 
اکسسورى ها و گجت هاى مکملى هستند که مى توانید 
از آن ها در کنار پرچمداران ســال 2017 سامســونگ 

استفاده کنید. 

شــرکت شــیائومى به صــورت رســمى از ارزان 
قیمت ترین تلویزیــون 32 اینچى خــود رونمایى 
کرد. این تلویزیون شــیائومى «مى تى وى 4 اى» 
(Xiaomi Mi TV 4A) نام دارد و قرار اســت فقط با 

قیمت 163 دالر روانه بازار شود. 
همه ما شــرکت چینى شــیائومى را به عنوان یک 
کمپانى عرضه کننده محصوالت باکیفیت و مقرون 
به صرفه مى شناسیم. این کمپانى عالوه بر فعالیت در 
زمینه تولید و عرضه اسمارتفون ها، به تولید و عرضه 
لوازم دیگرى مثل تلویزیون هم مى پردازد. ســرى 
تلویزیون هاى «مى تى وى»(Mi TV) این شرکت در 

این راستا کامًال شناخته شده هستند.
این تلویزیون از نظر ابعاد هم کوچک ترین تلویزیونى 
است که تا به امروز شــیائومى از آن رونمایى کرده 
است. بدنه آن کامًال مشکى رنگ است و شیائومى از 
قالبى پالستیکى براى دستگاه استفاده کرده که البته 

کیفیت مطلوبى دارد.
یکى از اصلى ترین ویژگى هاى این تلویزیون مربوط 
به وزن بسیار کم آن مى شود. تلویزیون 32 اینچى مى 
تى وى 4 اى شیائومى فقط 3/9 کیلوگرم وزن دارد، 

یعنى شما به راحتى و فقط با یک دست قادر به جابه جا 
کردن دستگاه خواهید بود. پنل 32 اینچى تلویزیون 
نام برده شده وضوح تصویر 1366 در 768 پیکسل را 

ارائه مى کند و نرخ رفرش تصویر آن 60 هرتز است.
زاویه دید پنل نمایشــگر تلویزیون مى تى وى 4 اى 
برابر با 178 درجه عنوان شــده و دســتگاه از یک 
پردازنده مرکزى چهار هسته اى با فرکانس کارى 1,5 
گیگاهرتز بهره مى برد که هسته هاى پردازشگر آن 
از نوع Cortex A53 هستند. پردازنده گرافیکى این 
 Mali 450 MP3 تلویزیون 32 اینچى هم پردازنده
خواهد بود و دستگاه از رم 1 گیگابایتى و حافظه داخلى 

8 گیگابایتى هم بهره مى برد.
شیائومى در تلویزیون مى تى وى 4 اى از دو اسپیکر 
استریو  5W اســتفاده کرده و دســتگاه به دو پورت 
S/ یــک خروجى ،AV یک پورت ،HDMI اتصــال

PDIF، یک DTMB، یک پورت USB و یک کانکتور 

هم مجهز شده اســت. همانطور که اشاره داشتیم، 
شرکت شــیائومى قصد دارید تلویزیون مذکور را با 
قیمت 163 دالر روانه بازار کند. عرضه دستگاه هم از 

بیست و سوم ماه جوالى  آغاز شده است.

نسل بعدى مین فریم هاى ســرى Z آى بى ام قادر 
هســتند به طور کامــل فرآیند رمزنــگارى را روى 
برنامه هــاى کاربــردى، ســرویس هاى کالود یا 
بانک هاى اطالعاتى اعمال کنند. به عبارت دقیق تر 
این مین فریم ها قادر هســتند داده ها را به طور کامل 
رمزنگارى کنند. ایــن رویکرد به منظــور مقابله با 
جاسوسى هاى صنعتى و حمالت هکرى به مرحله 

اجرا در آمده است.
امروزه فرآیند رمزنگارى داده ها به طور جدى از سوى 
بسیارى از شــرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. 
با وجود ایــن، فرآیند رمزنگارى تنهــا در الیه هاى 
خاص و همچنین روى جریان هاى مشــخصى از 
داده ها به مرحله اجرا در مى آید. امروزه مین فریم ها 
در حوزه هایى که با حجم باالیى از تراکنش ها روبه 
رو هستند همچون صنایع مالى، بیمه و شرکت هاى 
مسافرتى مورد اســتفاده قرار مى گیرند. در ساخت 
ســرى جدید مین فریم هاى آى بى ام کارشناسانى 
از 150 ســازمان مختلف حضور داشتند که ADP و 
Highmark Healthcare از معروف تریــن آنها به 

شمار مى روند.
 «کالیب بارلو»، معاون بخش تهدیدات هوشــمند 
دپارتمــان امنیتى آى بى ام مى گوید: «چالشــى که 
امروزه همه کاربران با آن روبه رو هستند این است 
که براى رمزنگارى داده ها باید هزینه هاى زیادى را 
متقبل شوند. زمانى که در مورد هزینه صحبت مى کنم 
منظورمان تنها پول نیست، بلکه زمانى است که براى 
رمزنگارى داده ها سپرى مى شود. به همین دلیل است 
که در اغلب موارد مشاهده مى کنیم رمزنگارى تنها 
میان مرورگر و سرور یک برنامه کاربردى یا منبعى که 
داده ها روى آن ذخیره سازى شده اند انجام مى شود. 
زمانى که در حال انتقال پول هستید یا به یک سایت 
تجارت الکترونیک مراجعــه مى کنید، فرآیند 
رمزگذارى و رمزگشــایى به شــکل کامًال 
محسوســى عملیات پردازشى را کند 

مى سازند.»

اما در سامانه هاى سرى Z که آى بى ام طراحى کرده 
اســت، داده ها به محض عبور از الیه شــبکه روى 
تراشــه ها و بوردها به حالت رمزنگارى شــده قرار 
مى گیرند که این ویژگى را کارشناســان رمزنگارى 
فراگیــر (pervasive encryption) نامگــذارى 
کرده اند. بارلو مى گوید: «براى انجام این رمزنگارى 
از شش میلیارد ترانزیســتور روى پردازنده استفاده 
شده اســت. به همین دلیل هر زمان ماشین فرآیند 
رمزگشــایى و رمزنــگارى را انجــام مى دهد هیچ 
افت سرعتى مشاهده نمى شــود. داد  ه ها تنها زمانى 
رمزگشایى مى شــوند که باید پردازشــى روى آنها 

انجام شود.»
ایــن مین فریم هــا از الگوریتم هــاى رمزنگارى 
 AES، DES، TDES، متقــارن و غیــر متقــارن
RSA، DSA، ECC، and ECDSA و همچنیــن 
CMAC و HMAC  بــراى احراز هویــت پیام ها و 
الگوریتم هاى هشــینگ SHA2 و SHA3 استفاده 
مى کنند. آى بى ام مى  گوید این مین فریم هاى جدید 
که به ویژگى دیگرى به نام پاســخ به دســتکارى 
تجهیز شــده اند قادر هســتند روزانه نزدیک به 12 
میلیارد تراکنش را رمزنگارى کنند. ویژگى پاســخ 
به دســتکارى هر زمان احســاس کنــد حمله اى 
رخ داده اســت همه کلیدهاى رمزنــگارى را نابود 
مى ســازد و به این شکل مانع از ســرقت اطالعات 

مى شود.
 آى بى ام در نظر دارد مین فریم هاى خود را در ســه 
ماهه جــارى و به قیمت 500 هــزار دالر به فروش 
برساند. در حالى که مین فریم ها این روزها کمتر مورد 
استفاده قرار مى گیرند اما هنوز هم اصلى ترین هدف 
هکرها به شمار مى روند به واسطه آنکه مین فریم ها 
در معرض حمالت آلودگى فرآیندهاى تجارى قرار 

دارند که به هکرها اجــازه مى دهند پردازه هاى 
آنها را به شکل مخفیانه دستکارى کنند و در 

ادامه به سرقت اطالعات و پول  از آن ها 
بپردازند.

بهترین لوازم جانبى و گجت هاى مکمل 
گلکسى اس 8 و اس 8 پالس

 هر کاربر اینســتاگرام این تجربــه را دارد که 
کســى را در این شــبکه دنبال کند اما شــاید 
شخصى نخواهد به هر دلیلى تاریخچه گشت 
و گذارهایش در اینستاگرام، آشــکار باشد. در 
ادامه نحوه پنهان کردن تاریخچه اینســتاگرام 

را شرح مى دهیم:

پاك کردن تاریخچه جســتجو- 
Search History

براى پــاك کــردن تاریخچه جســتجوهاى 
خود در اینســتاگرام، مى توانید از طریق دکمه  
« Clear Search History» اقــدام کنیــد. 
 search نکته: این روش تأثیرى در قســمت
recommendations  نــدارد یا ُپســت هاى 

پیشنهادى ندارد.

بــراى پــاك کــردن تاریخچه 
جستجوها:

1-   به پروفایل اینستاگرام خود بروید.
2-   در آیفــون قســمت gear و در اندروید  

خطوط سه نقطه اى را انتخاب کنید.
 Clear 3-   به پاییــن صفحه برویــد  و دکمه

Search History را انتخاب کنید.

با این کار تمام تاریخچه جســتجوهاى شــما 
به صورت موقــت پاك مى شــود و اگر دوباره 
پروفایل مورد نظر یا آن هشتگ به خصوص را 
جستجو کنید، دوباره در قسمت هیستورى دیده 

خواهند شد.

دکمه پنهان کردن
دکمه پنهان کردن مانند یک گنج پنهان است. 
اگر مى خواهید یک اکانت از قسمت پیشنهادات 
(recommendations) پنهان باشد و با وجود 
ایــن بازهم به ســراغ آن اکانــت بروید، چاره 

کار«دکمه پنهان کردن» است.
اگر مى خواهید مطمئن شــوید که یک عبارت 

به خصوص یا اکانت یک شخص به خصوص 
همیشه در قســمت تاریخچه جستجو پنهان 

باشد.
1-قسمت جستجو و بعد نوار جستجو را انتخاب 

کنید.
2-   انگشــت را روى پروفایل مــورد نظر نگه 
دارید و گزینه« hide» یــا «پنهان کردن» را 

انتخاب کنید.
محدود کردن دیده شدن مطالب غیر دلخواه

اگر مى خواهید در قسمت ُپست هاى پیشنهادى 
محدودیت اعمال کنید و نوع خاصى از مطالب 

را نبینید:
1-   ُپست مورد نظر را انتخاب کنید.

2-   سه نقطه کنارى نوار منو را انتخاب کنید.
3-  گزینه « see fewer posts like this» را 

انتخاب کنید.
با اعمال ایــن تدابیر مى توانید اینســتاگرامى 

مطابق با میل خود داشته باشید. لذت ببرید! 

چگونه ردپاى خود را 
در اینستاگرام پنهان کنیم

شیائومى، ارزان ترین 
تلویزیون 32 اینچى خود را معرفى کرد

(Power Bank) (Samsung Gear 360) (Wireless Charger) (Galaxy S8 S View Flip Cover)

(Spigen Neo Hybrid Case) (Samsung LED View Cover) (Moshi Screen Protector) (Samsung Gear VR) 

رامین مشکاه

تولید امن ترین مین  فریم هاى تجارى
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منبع: ایرنا

منبع: مهر

منبع: تسنیم

منبع: جام جم آنالین

منبع: ایرنا

منبع: خبرگزارى صدا وسیما

منبع: ایلنا

منبع: میزان

مان ردیف دوم پرونده نفتى 
پایان ششمین جلسه دادگاه مته

برداشت سیب 
زمینى - همدان 

آتنا، فرشته 
مغان 

نماى شبانه کاروانسراى دیر گچین، بزرگ ترین کاروانسراى خشتى گچى ایران در استان قم
کاروانسراى دیر گچین مربوط به دوره ساسانى - دوره صفوى است و در60 کیلومترى بزرگراه گرمسار 
واقع شده است. این اثر در تاریخ 1 مهر 1382 با شماره  ثبت 10408 به عنوان یکى از آثار ملى ایران 

به ثبت رسیده است. 

کاهش اکسیژن مى شود. این جلبک ها در این شرایط نوعى سم از خود تولید مى کند که شرایط را جلبک ها در سطح آب باال رود به صورت الیه اى قرار مى گیرد که مانع از تبادل هوا با آب و در نهایت مقاوم به شورى (کشند قرمز) و باکترى هاى هالوفیت مى دانند. کشند قرمز هنگامى که تراکم سطح آن به رنگ قرمز درآمده. کارشناسان علت این اتفاق را شورى زیاد آب و رشد جلبک هاى خوراکى و صنعتى در فارس است. با روند افزایش خشکى دریاچه و ورود فاضالب و تبخیر آب؛ دریاچه مهارلو در 25کیلومترى شرق شیراز قرار دارد و از اصلى ترین منابع تأمین کننده نمک 
براى حیات آرتیمیاى دریاچه از بین برده یا محدود مى کند. 

منطقه جرگالن در خراسان شمالى یکى از مهمترین مناطق پرورش 
اسب در ایران است و هر سال چندین بار مسابقات اسب دوانى و 

جشنواره اسب اصیل ترکمن در آن برگزار مى شود.
 اسب به عنوان یک گنجینه مهم براى هر خانواده و شخص 

محسوب مى شود و پرورش، عشق و حفاظت از آن نسل به نسل 
در میان ترکمن هاى جرگالن ادامه پیدا مى کند. 

تشنه در گرماى تابستان

له مردى» یا کشتى «گیالنى» 
کشتى «گی

هرست آثار معنوى 
که سال 90 در ف

ران به ثبت رسید همانند سایر 
ای

راى فنون، قوانین 
رشته هاى ورزشى دا

ومى ویژه است . در 
خاص و آداب ورس

هیچ رده بندى، وزن 
کشتى گیله مردى 

 براى نبردها وجود 
و محدودیت زمانى

یران مى توانند اگر 
ندارد ولى کشتى گ

از داور درخواست 
نبرد طوالنى شد 

ف و استراحت کنند.
توق


