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بازگشت گرد و غبار
 به آسمان اصفهان

بفرمایید فال «مادام لنورماند» 
در اینستاگرام!

عزم جزم
 امام جمعه اصفهان براى

حمایت از شورا

رکورد سینما در
 «ساعت 5 عصر» شکسته شد...

تشنگى 127 هزار نفر 
به قیمت خنک شدن!

2

دومینوى استعفاى
 ائمه جمعه 

به کجا ختم مى شود؟

جسد «بنیتا» 
دیروز 

سربازان« ژنرال»سربازان« ژنرال»کـشف شد
اولین توپ را شلیک مى کننداولین توپ را شلیک مى کنند

لیگ هفدهم از امروز با دیدار سیاه جامگان و ذوب آهن آغاز مى شودلیگ هفدهم از امروز با دیدار سیاه جامگان و ذوب آهن آغاز مى شود

13

پایان غم انگیز جستجوى یک هفته اى براى پیدا کردن  
کودك 8 ماهه

جهان نما

مواد مخدر
 کوپنى
 نمى شود

3

سخنگوى کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس 
با بیان اینکه بحث توزیع موادمخدر به 

شکل دولتى و برگشت به قبل از انقالب 
موضوع درستى نیست، گفت: مصوبه 

کمیسیون به منظور تأمین نیاز 
معتادان «به نحو صحیح» براى 

درمان و قطع رابطه قاچاقچى 
و معتاد است.

معاون وزیر خارجه کشورمان گفت: اقدام 
کنگره و قانونى که در حال تصویب 

است یک اقدام خصمانه و روشن علیه 
ایران است و با واکنش قطعى ایران 

مواجه مى شود.سید عباس عراقچى 
در واکنش به طرح جامع 
تحریم هاى ایران که به 

تازگى در کنگره آمریکا   ...

2

اقدام کنگره 
آمریکا با 
واکنش قطعى 
ایران مواجه 
مى شود

144

درست مثل اولین مسابقه رسمى «زالتکو کرانچار» در بازگشت به 
سپاهان، مرد کروات در اولین هفته لیگ هفدهم هم باید در دیدار خانگى 

برابر سایپا با یکى از جانشینان سابق خود دست و پنجه نرم کند.پس 
از سال ها امسال ورزشگاه نقش جهان از ابتداى مسابقات لیگ برتر 

در دسترس سپاهان خواهد بود. البته از یک طرف از بازگشایى رسمى 
نقش جهان حدود 9 ماه مى گذرد و از سوى دیگر این ورزشگاه هنوز 

نواقص کوچکى دارد اما باز هم آغاز فصل در حضور احتماالً پُرتعداد و 
پُرشور هواداران اصفهانى اتفاق ویژه اى به حساب مى آید...

استاندار از فاینانس 600 میلیون دالرى براى خط 2 قطار شهرى خبر داد

جنگ سایپا- سپاهان فردا  در اصفهان  

دایى در محاصره 
کرانچار

 و هواداران 
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بـاغ تـاالر راحیــلبـاغ تـاالر راحیــل
رؤیایى ترین شب زندگیتان را با ما رقم بزنید
ىتاالر پذیرایى راحیل با فضایى زیبا ،مدرن و سنتى رنو ىز ىر ر رپ
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معاون وزیر خارجه کشورمان گفت: اقدام کنگره و قانونى 
که در حال تصویب اســت یک اقدام خصمانه و روشن 
علیه ایران است و با واکنش قطعى ایران مواجه مى شود.

سید عباس عراقچى در واکنش به طرح جامع تحریم هاى 
ایران که به تازگى در کنگره آمریکا به تصویب رســیده 
است اظهار داشــت: قانون جدیدى که در حال تصویب 
اســت تحریم موضوعى جدیدى نــدارد، جمع بندى و 

تجمیع تحریم هاى قبلى غیرهسته اى است.
معاون وزیــر خارجه ایران گفت: این اقــدام با این حال 
مى تواند اجراى موفق برجام را تحــت تأثیر قرار دهد و 
مى تواند بهــره مندى ایران از برجــام را کاهش دهد و 

ناسازگار با بندهاى مختلف برجام هستند که آمریکا براى 
اجراى همراه با حسن نیت آن متعهد شده است.

وى با بیان اینکه کار کنگره برخالف تعهدات آمریکاست 
ادامه داد: با این حال، دولت آمریکا تاکنون دو بار مجبور 
شــده اســت پایبندى ایران را تأیید کند، چاره دیگرى 
ندارد، هفت گزارش آژانس نیز پایبنــدى ایران را تأیید 

کرده است.
عراقچــى همچنین گفــت: هرچند حــرف هایى زده 
مى شود و تهدیدهایى صورت مى گیرد که سه ماه آینده 
چه مى شود، اما ما منتظر مى مانیم، با توجه اقدامات آنها 

در صحن ه عمل تصمیم مى گیریم.

جانشین ستاد کل نیروهاى مسلح گفت: نیروهاى مسلح 
جمهورى اسالمى ایران براى امنیت ملت، جواب ترقه 

را با موشک مى دهد.
امیر موســوى پیش از ظهر دیروز در «یادواره شهداى 
اطالعات عملیات قرارگاه نجف اشــرف» که در تاالر 
انتظار شهر کرمانشاه برگزار شــد، اظهار داشت: ما هم 
اکنون در مناطــق مورد نظر اشــراف اطالعاتى کامل 
داریم و اگر ســرعت عمل برادران را در هدف قراردادن 
محله هاى داعش در دیرالزور مــى بینیم به دلیل این 
است که نیروى قدس چند هدف را به آنها مى دهند. وى 
بیان کرد: امروز تمام نقاط حســاس دشمنان در اشراف 

اطالعاتى ما قرار دارد و هر زمان بخواهیم آنها را مورد 
هدف قرار مى دهیم، این اقتدار و اعتماد به نفس و اعالم 
قدرت به دشمنان خدا، برآمده از شجره طیبه اى است که 
شهداى اطالعات در دفاع مقدس کاشتند و امروز بهره 

مى بریم.
جانشین ستاد کل نیروهاى مســلح افزود: دنیا بداند ما 
بر ســر دین خود با هیچکس معامله نمى کنیم ما بر سر 
ارزش هاى خودمان با هیچ کس مذاکره نمى کنیم، ما 
از آرمان هاى خود سر ســوزنى کوتاه نمى آییم و براى 
امنیتمان با احدى شــوخى نداریم و جــواب ترقه را با 

موشک خواهیم داد.

اقدام کنگره آمریکا با واکنش 
قطعى ایران مواجه مى شود

جواب ترقه را 
با موشک مى دهیم

سرداران چه چیزى نگفتند
کیهـان نوشـت:برخالف آنچـه     خبر آنالین |
بعضى از رسـانه هاى خاص مطـرح کرده انـد دو بحث 
در دیدارفرماندهان سـپاه با رئیس جمهور از سوى این 
فرماندهان مطرح نشده اسـت؛ یکى بحث هاى مرتبط 
با پروژه هـاى اقتصادى و دیگرى بحث هـاى مرتبط با 
شکل گیرى کابینه جدید. فعالیت سپاه در حوزه اقتصادى 
که از اواسط دوره اول ریاست جمهورى آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى شروع شد، هیچگاه داوطلبانه نبوده و همواره 
و از جمله در دولت دکتر روحانى با اصرار دولت صورت 

گرفته است.

جلسه مهم در آذربایجان 
  میزان | سیدحسین نقوى حسـینى سخنگوى 
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى با اشاره به سفر 
اعضاى این کمیسیون به آذربایجان غربى گفت: احتماًال 
اعضاى این کمیسیون موضوع تحریم هاى اخیر آمریکا 
علیه ایران را در جلسات مشترکى که در آذربایجان غربى 

تشکیل مى شود مورد بحث و بررسى قرار خواهد داد.

تفاوت  سپاهى ها با ارتشى ها
  ایلنا | امیر سرتیپ اسدا... حیدرى رئیس کانون 
بازنشسـتگان ارتش در پاسـخ به این سـئوال که چرا از 
نیروهاى بازنشسـته سـپاه بیشـتر از ارتش در مناصب 
مختلف اسـتفاده مى شـود؟ عنـوان کرد: ضمـن اینکه 
این چرا را باید از مسـئوالن محترم بپرسـید نـه از من، 
دست برادران عزیز سـپاه در به کارگیرى بازنشستگان 
نیروهایشـان در مناصب مختلف دولتى و خصوصى باز 
است و دست ما بسته است. آنها حتى معتقد هستند که 
بازنشستگى در سپاه معنى ندارد یعنى بالفاصله پس از 
بازنشستگى به کار گرفته مى شوند که روش پسندیده  اى 

است اما ما محرومیم.

اجاره کارخانه به 3 چوپان!
کارخانه 43 سـاله «پارسـیلون» که    تسنیم|
سـال 53 در 8 کیلومترى جنوب خرم آبـاد در زمینى به 
مسـاحت دو میلیون و200 هزار مترمربع تأسـیس و با 
حدود دوهزار کارگر به یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
الیاف فیالمینت گرانول پلى آمید تبدیل شده بود، پس 
از طى فراز و نشـیب بسـیار در سـال هاى اخیر و بدهى 
گسترده بانکى و تعطیلى ، براى چراى گوسفندان به سه 

چوپان با مبلغ ساالنه صد میلیون تومان اجاره داده شد!

افزایش چک هاى برگشتى 
بانک مرکـزى در تازه تریـن گزارش    مشرق |
خود از افزایش 268 درصدى تعداد چک هاى برگشتى 
در دولـت یازدهم خبـر داد. برایـن اسـاس در خردادماه 
امسـال بیش از 1/5میلیـون برگه چک بـه ارزش 138 

هزار میلیارد ریال برگشت خورده است.

خروج حماس از لیست سیاه؟
  خبر آنالین | دادگاه عالـى اتحادیـه اروپـا 
درخصـوص اینکـه آیـا جنبش حمـاس باید از لیسـت 
سـیاه ترور اتحادیه اروپا خارج شـود یا خیر رأى خواهد 
داد؛ اقدامى که احتماًال باعث خشـم اسـرائیل و آمریکا 
خواهد شـد. به گزارش خبرگزارى فرانسـه، در دسامبر 
سال 2014 میالدى یکى دیگر از دادگاه هاى اروپا اعالم 
کرد، حماس باید از لیست سـیاه ترور خارج شود چراکه 
اتحادیه اروپا این تصمیم را بر مبناى اطالعات به دست 

آمده از رسانه ها و اینترنت اتخاذ کرده است.

نعمت زاده هم مى رود
  انتخاب| وزیر صنعت، معـدن و تجارت اعالم 
کرد که درکابینه دوازدهم وزیر نخواهد بود. محمدرضا 
نعمـت زاده در حاشـیه جلسـه هیئـت دولـت در جمع 
خبرنگاران با اشـاره بـه احتمـال حضـورش در کابینه 
دوازدهم اظهار داشـت: اگر منظور از حضـور در کابینه، 
بودن در وزارتخانه اسـت که ان شـاءا... وزیـر نخواهیم 
بود؛ چرا که در خواسـتمان این اسـت کـه کارها قدرى 

سبک تر شود. 

وقتى خبر اســتعفاى سیدیحیى توئیتر    خبر آنالین |
جعفرى امام جمعــه کرمان از یاران مرحوم هاشــمى 
رفسنجانى، شهید محمدجواد باهنر، حجتى کرمانى و 
سیدمحمود دعایى و داراى مواضع اعتدالى اعالم شد، 
برخى معتقد بودند که او با اراده خود به چنین تصمیمى 
نرســید. موضع حمایتى حجت االســالم والمسلمین 
جعفرى از دولت روحانى برکسى پوشیده نبود او در یکى 
از خطبه هاى نمازجمعه گفت: «همه ما باید از این دولت 
و کارگزاران حمایت کنیــم» و در خطبه دیگرى قیاس 
معنادارى انجام داد تا تفاوت دولت یازدهم با دولت نهم 
و دهم بیشتر براى مردم مشخص شود، او گفت: «فرق 

احمدى نژاد و روحانى از زمین تا آسمان است».
با انتشــار دیدگاه هایى هایى که فشارهاى پشت پرده 
را علت کنارگیرى امــام جمعه کرمان مى دانســتند، 
حجت االسالم والمسلمین سیدرضا تقوى رئیس شوراى 
سیاستگذارى ائمه جمعه کشور در مقام روشنگرى برآمد 
و ضمن تأیید خبر استعفا، علت این کار را کهولت سن 

اعالم کرد.
اما این توضیح قانع کننده نبود و یــک روز بعد از پیام 
توئیترى اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور 
که از اســتعفاى آیت ا... جعفرى ابراز نگرانى کرده بود، 
باردیگر پرداختن بــه چرایى این اســتعفا به موضوع 
گزارش هاى تحلیلى برخى رسانه ها تبدیل شد تا ابعاد 
مختلف نگرانى معاون اول رئیس جمهور رمزگشــایى 
شــود. از جمله روزنامه قانون نوشــت: «فشارها براى 
استعفاى حجت االسالم جعفرى از 15 روز پیش شدت 
گرفت و هسته اصلى این فشــارها، نزدیکان فکرى به 

آیت ا... مصباح یزدى در کرمان هستند».
در حالى که همچنان چرایى استعفاى امام جمعه کرمان 
محل تحلیل و نقد و نظر رســانه اى بود، خبر استعفاى 
حجت االسالم والمسلمین على رضایى بیرجندى امام 
جمعه بیرجند نیز اعالم شد. امام جمعه مستعفى بیرجند 
از ابتداى دولت یازدهم رویکرد حمایتى نســبت به قوه 
مجریه داشت اما اینکه چه شد تصمیم به استعفا گرفت، 
شاید به زمستان 95 برگردد که برخى با فشار و جوسازى 
در فضاى مجازى، قصد داشــتند القا کنند که استاندار 
بیرجند در دیدار هنرمندان جوان استان «رقص مختلط 

بین زن و مرد» را مجاز دانسته است!
 با وجودى که پایگاه اطالع رسانى استاندارى خراسان 
جنوبى نقل قول منتسب به استاندار را خالف واقع اعالم 
و آن را تکذیب کرد اما آنها نمى خواستند از موضع خود 
کوتاه بیایند و رویه تحصن را پیش گرفتند. براى بررسى 
این موضــوع، مقیمى قائم مقام وزیر کشــور به مرکز 
خراســان جنوبى رفت و حجت االســالم والمسلمین 

رضایى امام جمعه بیرجند او را پذیرفت. آن گروه قلیل 
وقتى نتوانستند با غوغاساالرى به مقصود خود برسند، 
امام جمعه شــهر را از آن روز به بعد هدف هجمه ها و 
تخریب هاى خود قرار دادند. این هجمه ها آنقدر ادامه 
یافت که حجت االسالم والمسلمین رضایى تصمیم به 

استعفا گرفت.
البته شــایعه اســتعفاى حجت االســالم والمسلمین 
على رضایى همچون خبر اســتعفاى حجت االسالم 

والمســلمین جعفرى، مدت ها در فضاهاى مجازى و 
واقعى مطرح بود و هر روز بــر حرف و حدیث ها افزوده 
مى شد تا آنکه سى ام تیر درست همان روزى که فرزند 
امام جمعه مستعفى کرمان صراحتًا استعفاى پدرش را 
بخاطر برخى فشارها اعالم و علت مشکل جسمى را رد 
کرد، حجت االسالم والمسلمین على تابعى امام جمعه 
موقت بیرجند در جمع نمازگزاران از کنارگیرى حجت 
االسالم والمســلمین رضایى از امامت جمعه این شهر 

خبر داد.
بعد از استعفاى امام جمعه کرمان و امام جمعه بیرجند، 
این تحلیل نزد منتقدان شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه 
قوت گرفت که هدف، «هاشمى زدایى» از تریبون هاى 
نماز جمعه و تحویل دادن تریبون ها به حامیان آیت ا... 
مصباح یزدى است. گرچه حجت االسالم والمسلمین 
ســیدرضا تقوى به صحبت هاى مطرح شده واکنش 

نشان داد و این موضوع را تکذیب کرد.

کسالت و کهولت سن واقعى یا مصلحتى
اســتعفاى ائمه جمعه به دلیل کهولت ســن و مشکل 
جسمانى اتفاقى اســت که تازگى ندارد. کما اینکه آیت 
ا... حســنى ســال 92 از امامت جمعه ارومیه و آیت ا... 
باریک بین ســال 93 از امامت جمعه قزوین به همین 
دالیل کناره گیرى کردند. آنچنانکه حجت االســالم 
والمسلمین سیدرضا تقوى نیز مى گوید: «آیت ا... محسن 
مجتهدشبسترى، نماینده ولى فقیه و امام جمعه تبریز نیز 
خردادماه امسال به علت کهولت سن، کمردرد و بیمارى 

گوارشى از ادامه حضور در این جایگاه انصراف داد.»
گرچه راهکار عزل براى برخى خطباى شــهیر به کار 
گرفته نشده اما روند امور به گونه اى بوده است که برخى 
را به تصمیم براى اعالم استعفا برساند. آذر سال 88 آیت 
ا... جوادى آملى از امامت جمعه قــم خداحافظى کرد. 
برخى این تصمیم را به اعالم مرجعیت ایشــان داللت 
دادند و در مقابل نیز کسانى رسیدن به چنین تصمیمى 
را به روابط پرچالش آیت ا... جوادى آملى و رئیس دولت 
نهم در قضیه «هاله نور» و تأیید این داستان توسط دفتر 
این مرجع عالیقدر در انتخابات ریاست جمهورى دهم 
و گالیه حامیان احمدى نــژاد از آیت ا... جوادى آملى و 
حمایت ایشان از مرحوم آیت ا... اکبر هاشمى رفسنجانى 

در انتخابات ریاست جمهورى 84 ارجاع مى دادند.
البته خطبایــى هم بودند که هیچــگاه اعالم انصراف 
نکردند و در مقابل حکم عزل هــم دریافت نکردند اما 
دیگر براى اقامه نماز جمعه دعوت نشــدند. اتفاقى که 
براى مرحوم آیت ا... هاشمى در تهران و آیت ا... امینى و 

آیت ا... استادى در قم رخ داد.

روحیه تمرکزگرایى شوراى سیاستگذارى 
در این میان منتقدانى هم هستند که فلسفه کنارگذاشتن 
برخى ائمه جمعه را شــدت یافتن روحیه تمرکزگرایى 
شــوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه مــى دانند. یعنى 
معتقدند این شورا عالقه دارد ائمه جمعه سراسر کشور 
متن ارســالى از مرکز را محور خطبه هــاى خود قرار 

دهند. 
در مجموع اینکه اصرار ســتاد مرکــزى در هماهنگى 
محتواى خطبه هاى بیان شده از تریبون هاى نمازجمعه 
سراسر کشــور چقدر در عزل یا اســتعفاها تأثیر دارد؟

 آیا عواملى در استعفاى امام جمعه کرمان و امام جمعه 
بیرجند دخیل بوده اند یا آنکه همــه اتفاقات روى پرده 
رخ داده؟ طرح دالیلى همچون کهولت سن و وضعیت 
نامناسب جســمانى چه میزان مصلحتى و چه میزان 
واقعى اســت؟ موضوعاتى اســت که افــکار عمومى 

مى تواند بهترین قضاوت را درباره آن داشته باشد.

از خداحافظى آیت ا... جوادى آملى تا استعفاى ائمه جمعه کرمان و بیرجند 

دومینوى استعفاى ائمه جمعه 
به کجا ختم مى شود؟

محمود احمدى نژاد رئیس دولت هاى نهم و دهم سه شنبه 
شب بعد از انتشار اخبارى که حکایت از انتقال حمید بقایى 
به بیمارستان بقیه ا...(عج) داشت در این بیمارستان حاضر 

شد تا با وى دیدار کند اما موفق به انجام این کار نشد.
یک منبع آگاه صبح دیروز چهارشنبه در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان با اعالم اینکه حال حمید بقایى مساعد 
است و وضعیت عمومى وى مطلوب گزارش شده است، 
گفت: بقایى فعًال در بیمارســتان بقیه ا...(عج) بسترى و 
تحت درمان است ولى با حکم دادستانى فعًال مالقات با 

وى ممنوع است و این چیز عجیبى نیست.
بقایى که در دولت احمدى نژاد ریاســت سازمان میراث 
فرهنگى و سپس معاونت اجرایى رئیس جمهور را برعهده 

داشــت در تاریخ 18 تیر ماه با تعیین قرار وثیقه از سوى 
بازپرس بازداشت شد

بنا بر آنچــه در کانال اطالع رســانى دولــت بهار آمده 
حمید بقایى شامگاه سه شــنبه به دلیل ضعف جسمانى 
به بیمارســتان حضرت بقیه ا... (عج) تهران منتقل شده 
اســت. بعد از این اتفاق محمود احمدى نژاد با همراهى 
جوانفکر مشاور رسانه اى خود در دولت هاى نهم و دهم در 

بیمارستان بقیه ا...(عج) حاضر شد .
آنگونه که جوانفکر گفته بعد از مطالبــه احمدى نژاد در 
خصوص بررســى ســالمتى بقایى، یکى از مسئولین 
بیمارستان در گفتگو با وى سالمتى بقایى را تأیید کرده 

است.

رئیس جمهور سابق را به بیمارستان راه ندادند 

چرا احمدى نژاد 
نتوانست از بقایى 

عیادت کند؟

رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین دربــاره دیدار 
اخیر فرماندهان ســپاه با دکتر روحانى گفت:جلســه 
با رئیس جمهورى در یــک جو صمیمــى و برادرانه 
برگزار شــد،این همگرایى ها و انسجام ها خیلى مهم 
اســت و تا آنجایى که من رصد کــردم این مالقات با 
اقبال عمومى همه مردم و همه جناح ها مواجه شــده 

است.
به گزارش، ســردار پاسدار غالمحســین غیب پرور 
در پاســخ به ســئوالى بابیان اینکه این نشســت یک 
جلســه اعتراضى نبــود، اظهــار داشــت: مجموعه 

ســپاه، جناب آقاى دکتر روحانــى را رئیس جمهورى 
قانونى کشــور مى دانــد و غیر از این هــم نمى تواند 
باشــد. ســردار غیب پرور افزود: ما حتمًا باید به دولت 
کمک کنیــم، کما اینکــه رئیس جمهــورى محترم 
نیز ســپاه و بســیج را به عنوان یکــى از مؤلفه هاى 
قدرت ملى باور داشته باشــند که خداراشکر این باور 

بود. 
وى ادامه داد: رئیس جمهورى در انتهاى جلسه به من 
گفتند که از سال 58 بسیجى هستم و هنوز هم کارت 
بسیجى خود را دارم. رئیس سازمان بسیج گفت: حتمًا 

هم همین اســت ما هم غیر این چیزى نمى خواهیم 
اصًال قرار نیست در نظام اسالمى که در رأس آن ولى 
فقیه است خداى نکرده ما یک حرف هایى را بزنیم که 

برخالف مصالح کشور باشد.
جانشین فرمانده سپاه در بسیج افزود: رئیس جمهورى 
محترم نیز عالقه مندى خود را به سپاه اعالم کردند و 
در مقابل سپاه هم این آمادگى را اعالم کرد و بنده هم 
در جلسه گفتم حداقل در 15 مصاحبه و سخنرانى من 
اعالم آمادگى براى کمک بســیج بــه دولت منتخب 

مردم کردم.

روایت جدید  از جلسه فرماندهان سپاه با رئیس جمهور

  تابناك| هوشــنگ پوررضاقلى فرمانده اسبق 
انتظامى ســیرجان و رئیس ســابق پلیس آگاهى استان 
کرمان در یادداشتى براى نشریه محلى پاسارگاد با اشاره به 
اتفاق دردناك سیرجان و مسمومیت گسترده بر اثر استفاده 
مشروبات الکلى نوشت: حکایت عرق سگى دست ساز هم 
همان حکایت مواد مخدر است. تجربه همه  ممنوعه هاى 

موضوعه در جامعه 
ما، تجربه  ناموفقى 
در ذهن ترســیم 
ویدئو،  مى کنــد؛ 
ماهــواره، مــواد 
مخدر و مشروبات 
الکلــى و ... هر چند 
ممنوعیت آنها یک 
سر در مصلحت فرد 
و جامعه دارد و یک 
سر در عقالنیت و 

یک سر در شرع انور اسالم، اما ممنوعیت هاى چهارگانه فوق 
و هر گونه ممنوعه  دیگر در زیر پوست شهر و در خلوت هاى 
فردى و گروهى هرگز به رسمیت شناخته نشده است. حتى 
اگر تصور کنیم این ممنوعه شــکن ها، در اقلیت مطلق و 

غیرقابل شمارش هستند (که نیستند) شاید روزى متناسب با 
انسان کامًال زمینى و در دسترس و نه انسان رؤیایى و قدسى، 
مجبور شویم که در ممنوعه هاى مان تجدید نظرى مبتنى بر 
عقالنیت و مصلحت کنیم.که اگر نکنیم حکایت پایان ناپذیر 
مافیاى ویدئو (که فقط با مجاز شمارى، قانونمند شدن و رفع 
ممنوعیت به زانو درآمد و براى همیشه از صفحه   روزگار و 
جامعه ما محو شد) 
و مافیاى تجهیزات 
دریافت از ماهواره، 
مخــدر،  مــواد 
روان گردان هــاى 
صنعتى، مشروبات 
الکلــى و عــرق 
ســگى، همچنان 
ى  هــا مد آ ر د
افســانه اى کسب 
مى کنند و قربانى 
مى گیرنــد از متن و بطن جامعه و ســرمایه هاى بســیار 
گرانقیمت مان را به مهلکه مرگ فله اى و تدریجى مى برند. 
به طور مستمر و بى پایان؛ قربانیانى که صدمه هم بر مالشان 

وارد مى شود و هم بر جانشان.

پیشنهاد تجدید نظر در ممنوعیت مشروبات الکلى 

محمد على پورمختار، عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس در گفتگو با آنا در واکنش به انتشار شایعاتى مبنى بر 
تخلف برخى فرماندهان ناجا در موضوعات نفتى گفت: بحث فروش نفت از سال ها قبل و در دولت گذشته مطرح بوده 

که در آن دولت به بنیاد تعاون ناجا اجازه فروش نفت را داده بود و در همان روزها پولش هم وصول شده است.
وى با تأکید بر این نکته که اجازه از سوى دولت به بنیاد تعاون ناجا داده شده بود نه فرماندهى ناجا، خاطرنشان کرد: 
موضوعى که این روزها رسانه اى شده و حاشیه به وجود آورده، بحث عدم واریز پول فروش نفت به خزانه دولت است.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: طبق هماهنگى به عمل آمده بین رئیس جمهور وقت و فرمانده ناجا در آن زمان، مقرر 
شده بود که این پول به خزانه دولت واریز نشده و به عنوان بدهى دولت به ناجا تهاتر شود اما چون مراحل ادارى این کار 
طى نشد و در این بازه زمانى دولت تغییر کرد، دیوان محاسبات به موضوع ورود کرد و قرار شد با بازگشت پول به خزانه، 
مشکل حل شود.پورمختار با رد شایعه اختالس مالى در بنیاد تعاون ناجا اظهار داشت: در قانون بودجه سال 96 نیز به 

این موضوع پرداختیم که بر اساس آن ناجا موظف است بدهى خود را با دولت تسویه کند .

واقعیت اتهامات مالى در بنیاد تعاون ناجا

هیچ اختالسى در کار نیست!

تحلیف در موعد مقرر 
برگزار مى  شود

معاون پارلمانى رئیس جمهور گفت: مراسم تحلیف 
که برگزار شود رئیس جمهورى دو هفته وقت دارد 
که اسامى وزرا را به مجلس پیشنهاد کند تا مجلس 

کارها را ادامه دهد. 
به گزارش ایسنا، حسینعلى امیرى در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزارى 
مراسم تحلیف رئیس جمهورى اظهار داشت: مراسم 
تحلیف در همان موعدى که مجلس اعالم کرده بود 
برگزار مى شــود و مقامات داخلى و شخصیت هاى 
نظام در آن حضور پیدا مى کنند و تعدادى از سران و 
مقامات کشورهاى خارجى هم اعالم آمادگى کرده 

اند که در این مراسم شرکت کنند.
وى افزود: مراســم تحلیف که برگزار شود رئیس 
جمهورى دو هفته وقت دارد که اســامى وزرا را به 

مجلس پیشنهاد کند تا مجلس کارها را ادامه دهد.
امیرى با اشاره به موضوع تفکیک وزارتخانه ها تأکید 
کرد: الیحه اى در این زمینه به مجلس ارائه شد و در 
کمیسیون هاى مجلس مورد بررسى قرار گرفت و با 
توجه به اینکه مجلس تا روز تحلیف جلسه اى ندارد 
به نظر مى رسد که آقاى روحانى وزراى پیشنهادى را 
با توجه به ساختار موجود به مجلس معرفى مى کند.



اجتماعاجتماع 03032996 سال چهاردهمپنج شنبه  5 مرداد  ماه   1396

یک مسئول ســازمان غذا و دارو گفت: عطارى ها قابل 
نظارت نیســتند زیرا مجوز آنها را اصناف صادر مى کند، 
بگذریم از اینکه 90درصد از آنها اصوًال پروانه کسب هم 
ندارند، کما اینکه براى ساماندهى عطارى ها از سال 1360 

کمیته اى وجود داشته اما اتفاقى رخ نداده است.
امیر حسین جمشیدى  مدیر کل نظارت بر فرآورده هاى 
طبیعى سنتى و مکمل سازمان غذا و دارو اظهار داشت: اگر 
در سطح جامعه مطرح مى شود که بسیارى از عطارى ها و 
نه همه آنها مغایر قانون عمل مى کنند، واقعاً امکان تعطیلى 
همه آنها وجود ندارد باید جایگزینى براى آنها معرفى کرد 
زیرا مردم به فرآورده هاى طبیعى گرایش دارند، وقتى در 

رسانه ها درباره این فرآورده ها مطالب سره و ناسره مطرح 
مى شود باید فضایى ایجاد شــود که مردم بتوانند به آن 
مراجعه کنند و مشاوره بگیرند. وى افزود: براى ساماندهى 
عطارى ها از سال 1360 کمیته وجود داشته اما على رغم 
گذشت سال ها از این موضوع عمًال اتفاق قابل توجهى رخ 
نداده است، باید بپذیریم که صرف بستن عطارى و جریمه 
کردن آنها بدون انجــام کار فرهنگى و معرفى جایگزین 
مناسب مشکل را حل نمى کند یا الاقل وضعیتى بهتر از 

وضعیت کنونى حادث نخواهد کرد.
جمشــیدى عنوان کرد: درباره عطارى ها با مجهوالت 

فراوانى روبه رو هستیم؛ چه کنیم؟ چه چیز را لغو کنیم؟

سخنگوى کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس با بیان اینکه 
بحث توزیع موادمخدر به شکل دولتى و برگشت به قبل از 
انقالب موضوع درستى نیست، گفت: مصوبه کمیسیون به 
منظور تأمین نیاز معتادان «به نحو صحیح» براى درمان و 

قطع رابطه قاچاقچى و معتاد است.
حجت االسالم والمسلمین حسن نوروزى در گفتگو با ایسنا 
در پاسخ به اینکه آیا راهکار قانونى براى مصوبه کمیسیون 
قضائى مربوط به درمان معتــادان و تأمین نیاز آنها به نحو 
صحیح پیش بینى شده که این افراد پس از درمان مجدداً 
به اعتیاد رو نیاورند اظهار داشت: این مسائل مربوط به آیین 
نامه اى است که ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه خواهد کرد. 

در واقع چگونگى کار و اجراى آن براســاس این آیین نامه 
صورت مى گیرد.

وى افزود: مصوبه کمیسیون به معناى کوپنى شدن مواد یا 
برگشت به قبل از انقالب و آزاد شدن تریاك نیست. بلکه 
از طریق شناســایى و تأمین نیاز معتادان به نحو صحیح با 
استفاده از موادى رقیق تر درمان و معالجه آنها انجام مى شود.

حجت االسالم والمســلمین  نوروزى در پایان خاطرنشان 
کرد: بنابراین، اینکه مى گویند قرار اســت مواد به صورت 
دولتى توزیع شود، صحیح نیست بلکه دولت موظف شده 
اســت به گونه اى صحیح نســبت به تأمین نیاز معتادان

 اقدام کند.

مواد مخدر
 کوپنى نمى شود

چرا عطارى ها 
قابل نظارت نیستند؟

ثبت 2 ازدواج زیر 15سال 
مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد گفت: طى 
سال گذشته دو مورد ازدواج زیر 15سال در سطح این 
استان داشتیم. سید محمدعلى تقوى درباره میانگین 
سن ازدواج در این اســتان هم تصریح کرد: میانگین 
سن زوج 29سال و زوجه 24ســال و میانگین سن 
طالق نیز آقایان 34ساله و خانم ها 29ساله هستند 
که این میــزان در ازدواج و طالق از نرم کشــورى 

باالتر است.

کارت هایتان را هوشمند کنید
سیف ا... ابوترابى، سخنگوى ســازمان ثبت احوال 
کشور اظهار داشت: کارت هاى ملى فعلى که تاریخ 
صدورشان پیش از سال 89 است فقط تا پایان امسال 
اعتبار دارند و با آغاز ســال 97 باطل مى شوند. وى 
افزود: در همین راستا به مردم توصیه مى کنیم هرچه 
زودتر به دفاتر پیشخوان دولت و پست مراجعه کنند و 
درخواست کارت ملى هوشمند خود را به ثبت برسانند. 

ثبت جهانى در انتظار 3 شهر
بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دســتى و هنرهاى 
سنتى سازمان میراث فرهنگى  اظهار داشت: امسال 
سیرجان به عنوان شهر جهانى گلیم، مریوان به عنوان 
شــهر جهانى کالش و کلپورگان به عنوان دهکده 
جهانى سفال نامزد بودند و پرونده این دو شهر و یک 
روستا در ماه هاى پیش به شوراى جهانى صنایع دستى 
ارسال شده بود که نتایج این ارزیابى ها دو تا سه ماه 

دیگر اعالم مى شود.

احتمال آتش سوزى
 در جنگل ها 

امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسى 
کشور نســبت به خطر آتش ســوزى در جنگل ها و 
مراتع شمال کشور و جنگل هاى زاگرسى هشدار داد 
و گفت: افزایش دما و وزش بادهاى گرم احتمال بروز 
آتش سوزى در مراتع و جنگل ها را افزایش مى دهد از 
این رو هموطنانى که در تعطیالت آخر هفته به مراتع 
و یا جنگل ها مراجعه مى کنند باید از سهل انگارى و 

روشن کردن آتش خوددارى کنند.

ایران در ایتالیا
 کتاب مصور «ایران از نــگاه دوربین» در خصوص 
جاذبه هاى گردشگرى و زندگى روزمره مردم ایران، 
در ایتالیا منتشر شد. این کتاب 112 صفحه اى توسط 
«انا کیارا موجا» عکاس و روزنامه نگار ایتالیایى منتشر 
شده که دو سال در ایران زندگى کرده و مجموعه اى از 
تصاویر زیبا از جاذبه هاى گردشگرى و زندگى روزمره 
مردم کشــورمان را که شامل ســفرهایش در ایران 
مى شود، جمع آورى کرده است.  کتاب به قیمت 30 

یورو به فروش گذاشته شده است.

رانندگى پسر 10 ساله!
روز سه شنبه هفته جارى  مأموران پلیس شهرستان 
بهاباد در اســتان یزد حین گشــتزنى متوجه رفتار 
مشکوك راننده خودروى پراید شــدند. مأموران با 
نزدیک شدن به خودرو و متوقف کردن آن با کودکى 
پشت فرمان خودرو روبه رو شــدند. در بررسى هاى 
بیشتر مأموران مشخص شــد کودك ده ساله چند 
روزى است که با اطالع والدین خود اقدام به رانندگى 

با خودروى  پدرش در سطح شهر مى کند. 

اهداى لوح گینس
 به بانوى دریا

«الهام ســادات اصغرى» معروف به «بانوى دریا» 
موفق شد با شکســتن یک رکورد جهانى با دستان 
بسته به مدت بیش از ســه ساعت در سواحل بوشهر 
در آب هاى آزاد شنا کند. شناى وى با نظارت نماینده 
گینس در ایران انجام شد و روز سه شنبه طى مراسمى 

رسمى در تهران، لوح گینس به بانوى دریا اعطا شد.

چرك نویس

جام جم آنالین- فالگیرها و رمال ها، آهســته و بى صدا 
پا گذاشــته اند به دنیاى مجازى. آنها مدت هاست که در 
اینستاگرام صاحب صفحاتى با دنبال کننده هاى فراوان 
هســتند، در تلگرام براى خودشــان کانال و گروه هاى 
اختصاصى دارنــد، در صفحات پرطرفــدار دیگر تبلیغ 
مى کنند، از آینده نامعلوم خبر مى دهند و تبلیغاتشان به 
راحتى به دست افرادى مى رسد که در این فضاها عضو 

هستند. 
پیدا کردن این فالگیرهــاى مدرن و امروزى که همپاى 
پیشرفت علم و تکنولوژى، به روزتر شده اند و خدماتشان را 
مثل خیلى از خدمات دیگر در این دوره و زمانه، به صورت 
آنالین و اینترنتى ارائه مى دهند اصًال کار سختى نیست. 
فقط کافى است در اینستاگرام، در قسمت جستجو، سراغ 

یک کلمه سه حرفى را بگیریم: فال! 
فاصله دسترسى ما به فالگیر هایى که مدعى  ارائه انواع 
و اقسام شیوه ها براى خبردادن از آینده هستند به همین 
کوتاهى است؛ به کوتاهى یک جستجوى چندثانیه اى. 
همینجاست که صفحات مختلفى که خدمات آنالین و 
از راه دور فالگیرى را ارائه مى دهند پشت سرهم مقابل 
ما ردیف مى شوند؛ صفحاتى با فالوئرهاى قابل توجه، از 
16200، 12400، 10700 و25400 نفر گرفته تا 75 هزار 

نفر و حتى 131 هزار نفر.
فالگیرهاى مجازى، خدمات مختلفى براى ارائه دارند؛ 
از پیشگویى با تاروت گرفته تا فال قهوه، سرکتاب، ورق، 
فال اوراکل( فرشتگان) و فال مادام لنورماند! بعضى ها این 
وسط سرکتاب هم باز مى کنند، سحر هم باطل مى کنند و 
براى بازگشت معشوق و بخت گشایى و حتى جفت بودن 
ستاره هاى دو نفر با همدیگر هم تضمین مى دهند. کار 
و کاسبى راحت و بدون دردسرى که تنها با یک تماس 

تلفنى دو طرف ماجرا را به هم وصل مى کند.
ارتبــاط بــا فالگیرانى که ایــن صفحات مجــازى را

 راه انداخته اند هم کار سختى نیســت؛ بیشتر آنها یک 
شماره موبایل براى ارتباط با مخاطبان، در دسترس عموم 
گذاشــته اند، معدود صفحه هایى هم که شماره  تماس 
ندارند، از لینک تلگرام یا دایرکت براى ارتباط اســتفاده 
کرده اند. درهرحال نتیجه یکسان است؛ دسترسى به آنها 

تنها چند دقیقه زمان مى برد.

ما با یکى از همین شماره ها تماس مى گیریم؛ آن سوى 
خط زن جوانى که تلفن را جواب مى دهد مى گوید سرش 
شلوغ است و تا 15 روز دیگر نمى تواند مورد جدید قبول 
کند؛ منظورش از مورد جدید البد ما هســتیم که اصرار 

مى کنیم براى گرفتن فال.
اصرار ما را که مى بیند اول لیســِت قیمت ها را پشــت 

ســر هم ردیف مى کند: «فال قهوه 35 هزارتومان، فال 
تاروت 45 هزار تومــان، فال ترکیبى هــم قهوه و هم 
تاروت 50 هزارتومان.» بعد هم مى گوید: «اگر فقط یک 
نیت خاص دارید مبلغ 20 هزارتومان به شماره کارت... 
به اســم... واریز کنید، عکس فیش پرداختى را تلگرام 
کنید و منتظر رســیدن نوبت تان بمانیــد. بعد با همین 

شماره تماس بگیرید و من از پشت تلفن براى شما فال
 مى گیرم.»

شــماره بعدى متعلق بــه زن جوان دیگرى اســت که 
ادعاى بخت گشــایى دارد و صفحه اینســتاگرامش پر 
از اسکرین شــات از گفتگوى تلگرامى او با مخاطبانى 
اســت که مدعى اســت بختشــان باز شــده اســت. 
هزینه اى که او براى گشودن دروازه هاى خوشبختى به 
روى افراد دم بخت(!) طلب مى کند ناقابل است: صد هزار 
تومان! صدهزارتومانى که قرار است احتماًال دریچه هاى 
جدیــدى از یک دنیاى تــازه تر را بــه روى مخاطبان 
بگشاید، دنیاى رنگى و پرهیاهویى که البته پشت سرش 
هزارحرف و حدیث و اما و اگر وجود دارد. اما و اگرهایى که 
خیلى وقت ها به تجربه هایى ناخوشایند و فعالیت هایى 

مجرمانه منتهى مى شوند.
 اما دلیل کوچ همگانى این مشــاغل به دنیاى مجازى 
چیست؟ جعفر باى رئیس ســابق اداره اجتماعى حوزه 
پیشگیرى قوه قضائیه و آسیب شناس اجتماعى مى گوید: 
«ما شاهدیم که فضاى مجازى ســازمان یافتگى همه 
جانبه اى را براى آنها مهیا کرده و درنهایت این موقعیت 
عالى، به منزله پاس گلى اســت که به آنها داده شــده 
تا خدماتشــان را ارائه بدهند و آنها هــم از این فرصت 
به خوبــى اســتفاده مى کننــد و کمتر هــم دم به تله 

مى دهند.»
باى در توضیح بیشتر مى گوید: «طیف عظیمى از فالگیرها 
و رمال ها گروه هدفشان را از بین انسان هاى مالباخته، 
افراد مشــکل دار و... انتخاب مى کنند و ما مى توانیم با 
یک اطالع رســانى و فرهنگســازى دقیق و عمیق، به 
مردم این آگاهى را بدهیم که مشــکل شــما از طریق 
رمالى و فال و جــادو جمبل حل نخواهد شــد. آنوقت 
میزان مراجعه آنهــا به جماعت فالگیــر و...کم خواهد

 شد.»

دبیر ستاد مرکزى و اطالع رسانى دارو ها و سموم سازمان 
غذا و دارو گفت: در مناطــق کویرى ایران عقرب زدگى 
به وفور اتفــاق مى افتد و معموًال کــودکان مورد گزش 

عقرب هاى سمى قرار مى گیرند.
یسنا به منش گفت: بیشــتر عقرب هاى سمى ایران در 
مناطق نزدیک کویر کرمان، کاشان و همچنین اطراف 
اهواز وجود دارند که برخى از آنها بســیار خطرناك بوده 
و منجر به مرگ مى شــوند؛ بنابراین در صورت عقرب 
گزیدگى فرد باید براى تزریق ســرم ضد زخم سریعًا به 

بیمارستان منتقل شود.
وى افزود: شدت گزیدگى بر اســاس میزان سم تزریق 
شده به بدن مشخص مى شــود. این در حالى است که 
بیش از 90 درصد گزیدگى هاى عقرب، در ناحیه دست 
بوده و کودکان بیشترین افراد مورد گزش عقرب معرفى 

شده اند.

دبیر ستاد مرکزى و اطالع رسانى داروها و سموم سازمان 
غذا و دارو خاطر نشان کرد: گزش عقرب مى تواند منجر 
به بروز درد شدید در ناحیه گزش شود و به عنوان عالیم 
تهدیدکننده حیات و درمواردى هم به مرگ ختم شود.

گفتنى است درد ســوزانده محل گزیدگى، تورم، تغییر 
رنگ محل گزش، تهوع و اســتفراغ، بى حسى و گزگز 
انگشــتان، بى قرارى و اضطراب، آبریــزش از دهان، 
اختالل هوشیارى، بى اختیارى ادرار و مدفوع وتشنج از 

دیگر عالئم عقرب گزیدگى است.
وى عنوان کرد: تورم ناشى از گزش عقرب عموماً محدود 
به ناحیه گزش است و احســاس بى حسى و سوزش در 
ناحیه گزش را براى چهار تا شش ساعت به همراه دارد که 

معموًال پس از 24 ساعت بهبود مى یابد.
به منش در خصــوص اقدامات و کمک هــاى اولیه در 
شــرایط عقرب گزیدگى یادآور شــد: در شرایط عقرب 

گزیدگى مصدوم  را به پشــت بخوابانید و تا 3 سانتیمتر 
باالى محل گزش را با باند محدود کننده بسته، و محل 
را با کیسه آب یخ سرد کنید. ناگفته نماند مصدوم را سریعًا 

براى تزریق پادزهر به بیمارستان منتقل کنید.

گروه اجتماعى بنیاد علوم رفتارى در تهران در شش ماهه 
گذشته، پژوهش میدانى بین شــش هزار و 200 زن و مرد 
سرپرست خانوار در چهار منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب 

روى موضوع تفریح و گذران اوقات فراغت انجام داد.
در مناطق شمالى تهران، مسافرت هاى داخلى و خارجى در 
تعطیالت بیش از یک هفته، مهمانى هاى فامیلى، تورهاى 
مسافرتى داخلى، استخر و سوناى خصوصى در منزل، رفتن 
به باشــگاه هاى ورزشــى و کالس هاى مختلف هنرى و 
تخصصى و سرگرمى با ماهواره، اصلى ترین ابزار تفریح بود. 

در مناطق جنوب و شرق تهران 70 درصد از افراد مورد تحقیق 
رفتن به پارك با خانواده یا اقــوام و بردن غذا را اصلى ترین 
تفریح خود و سپس ســفرهاى زیارتى داخلى در تهران به 
ترتیب حضرت عبدالعظیم(ع)، امامزاده صالح(ع) و امامزاده 

داوود(ع) را اماکن زیارتى و سیاحتى خود اعالم کردند.
15 درصد از افراد مورد پرسش در این مناطق، رفتن به سینما، 
20 درصد رفتن به بهشت زهرا(س) و زیارت اهل قبور، دید 
و بازدیدهاى خانوادگى و فامیلى را وسایل گذراندن  اوقات 

فراغت اعالم کردند.

یک فعال محیط زیســت گیاهان را مظلوم ترین قربانیان 
محیط زیست دانست و گفت: با از بین رفتن کلونى طبیعى 
«الله تاالبى» باید در تاالب انزلى فانوس به دست دنبال تک 

بوته هاى آن بگردیم.
لیال مســرورى افزود: تاالب انزلى به رغم تمام زخم هاى 
عمیق پیکرش هنوز مشهورترین و به جهت بازدید و تفرج 
از جمله در دسترس ترین تاالب هاى ایران است اما یکى از 
بارزترین داشته هاى این تاالب که وجه مشخصه ممتاز و 
چشم نواز این تاالب است، الله هاى تاالبى صورتى رنگ 
آن است.این فعال محیط زیست توضیح داد: در ده سال اخیر 
همزمان با شکوفایى این گیاه زیبا عده اى سودجو به گمان 
یافته اى مفت و در دسترس، گرزهاى حاوى بذر این گیاه را 
کنده و به اسم «سله باقال» یا «پسته دریایى» مى فروشند. در 
سایه بى توجهى ابواب جمعى محیط زیست و منابع طبیعى 
در سال هاى اخیر، بغل بغل این گل هاى زیبا و بذر آن چیده 

شده سر از برخى گلفروشى ها درمى آورد تا به قیمتى گزاف 
به عنوان گل نایاب و کمیاب فروخته شود و صد البته در مورد 

منبع تهیه این گل، پنهان کارى مى کنند!
مســرورى تصریح کرد: اگر روزگارى تعدادى از این بذرها 
در کنار معدودى اسکله قایق سوارى تاالب، عرضه مى شد 
این روزها و به مثابه شــهرى بى کالنتر، بذرى که ضامن 
بقاى کلونى و خــوراك پرندگان تاالب اســت، عالوه بر 
داخل شــهر، در طبق هاى بزرگ و حتى با وانت، در مسیر

 رشت - رضوانشهر عرضه مى شود. 
مسرورى هشدار داد: حتى امروز هم براى فریادرسى دیر شده 
است و اگر همینگونه پیش بروند با از بین رفتن کلونى طبیعى 
الله تاالبى باید در تاالب انزلى فانوس به دست به دنبال تک 
بوته هاى آن بگردیم و تازه به فکر بیا فتیم که بسان سوسن 
چلچراغ دورش حریم و حصار بکشیم و احیاناً به دنبال تکثیر 

مصنوعى برویم!

کوچ رمال ها به فضاى مجازى

بفرمایید فال «مادام لنورماند» در اینستاگرام!

تهرانى ها چگونه تفریح مى کنند؟ثبت بیشترین عقرب زدگى در مناطق کویرى ایران
از نشستن پاى ماهواره تا رفتن به بهشت زهرا(س)!

در حاشــیه خبرهایى که از هر از گاه از تخلفات و شرایط 
نامناســب نگهدارى از حیوانات در باغ وحش وکیل آباد 
مشهد منتشر مى شــود، طى روزهاى گذشــته، انتشار 
تصاویرى از وضعیت رقت انگیز یک سیاه گوش، در این 
باغ وحش، اعتراضات فعــاالن حیات وحش را به دنبال 
داشته اســت. گربه ســانى نایاب و از گونه هاى بومى و 
ارزشمند کشور که مشخص نیست چرا سر از قفس یک 
باغ وحش غیرمجاز درآورده اســت تا در ســایه سکوت 
مسئوالن محیط زیست استان خراسان رضوى با مرگى 

تدریجى دست و پنجه نرم کند.
اکنون نزدیک به چهار سال مى گذرد از زمانى که سازمان 
حفاظت محیط زیســت اولتیماتومى سه ســاله براى 
مســئوالن باغ وحش وکیل آباد مشــهد تعیین کرده تا 
شرایط نگهدارى از حیوانات در این مجموعه را با ضوابط 
دستورالعمل ابالغ شده توســط این سازمان وفق داده، 
موفق به کسب مجوز ســازمان محیط زیست شوند و 
یا نســبت به تعطیلى این مرکز اقدام کنند، با این حال 
همچنان نه اثرى از اصالح این باغ وحش هســت و نه 
نشــانى از تعطیلى آن. به عالوه، بــاغ وحش وکیل آباد 
مشــهد، هر از گاه به دلیل تخلفات و شــرایط نامناسب 

نگهدارى از حیوانات خبرساز مى شود.
فروش غیرقانونى گونه هاى حیات وحش و دورگه گیرى 

از گربه سانانى چون شــیر و ببر و تولید تایگون دو مورد 
از تخلفات باغ وحش وکیل آباد اســت کــه بارها مورد 
انتقاد فعاالن زیســت محیطى و پیگیرى رسانه ها قرار 
گرفته. پرونده فروش توله ببرى که آبان ســال گذشته 
تحت عنوان توله ببر ســرگردان در خیابان هاى مشهد 
خبرساز شد یکى از آخرین تخلفات این باغ وحش است 
که مورد پیگیرى رسانه ها قرار گرفت اما على رغم همه 
حساسیت هاى ایجاد شده و پیش  آمدن پرسش هایى از 
این دست که آیا مدیریت باغ وحش ها آنقدر بى حساب 
و کتاب شده که توله ببر قاچاق سر از خیابان در مى آورد 
هرگز متخلفان این پرونده معرفى نشده و مورد برخورد 

قرار نگرفتند.
از سوى دیگر شرایط اسفبار نگهدارى از حیوانات در این 
باغ وحش، که نه تنها با استانداردهاى بین المللى، بلکه 
با ضوابط تعیین شده از سوى ســازمان حفاظت محیط 
زیســت هم قرابتى ندارد چرایى عدم برخورد مسئوالن 
محیط زیست استان خراسان رضوى با این مجموعه را 

پررنگ تر جلوه مى دهد. 
اســتفاده از یکى از قفس هــاى این بــاغ وحش براى 
زورآزمایى بازیگران، خوانندگان و ورزشــکاران با یک 
ببر بنگال که تصاویر منتشــر شــده از زورآزمایى شان، 
معرکه گیرى و نمایش هاى خیابانى با حیوانات را تداعى 

مى کند یکى دیگر از موارد انتقادات فعاالن محیط زیست 
نسبت به عملکرد این باغ وحش غیرمجاز است.

باغ وکیل آباد مشهد اکنون عالوه بر بسیارى از گونه هاى 
غیربومى که حفاظت از آنها به گفته مسئوالن سازمان 
حفاظت محیط زیست از اولویت هاى این سازمان نیست 
اما از بسیارى از گونه هاى بومى، ارزشمند و بعضاً در خطر 
انقراض کشور مانند پلنگ، ســیاه گوش، خرس، کفتار، 
گرگ، روباه، گوزن، گــراز و پرنده هاى مهاجرى چون 
فالمینگو در نامناسب ترین شــرایط ممکن نگهدارى 

مى کند.

گونه هاى بومى در قفس باغ وحش غیرمجاز مشهد مى پوسند
زورگیرى با ببر بنگال در باغ وحش!

در رثاى مظلومیت یکى از گیاهان کمیاب ایران

«الله تاالبى» به قصه ها مى پیوندد؟
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تشرف اصفهانى ها 
از 12 مرداد به حج 

اصفهانى ها از 12 مرداد از ایستگاه پروازى فرودگاه شهید 
بهشتى اصفهان به حج مشرف مى شوند.

مدیر حج و زیارت اسـتان اصفهان با اشاره به اینکه این 
پرواز ها تـا 25 مرداد ادامـه دارد، گفت: بـراى برگزارى 
مراسم حج امسـال پنج هزار و 750 اصفهانى به کشور 
عربسـتان اعزام خواهند شـد. غالمعلى زاهدى با بیان 
اینکه ایرالین سعودى عهده دار این پروازهاست، افزود: 
از 41 کاروان اصفهـان، 22 کاروان مدینـه قبـل  و 19 

کاروان مدینه بعد هستند. 

پلى اکریل تا مهر ماه 
راه اندازى مى شود

معـاون حقوقـى و امورمجلـس وزارت صنعـت، معدن 
و تجارت در سـفر بـه شهرسـتان مبارکه گفـت: یکى 
از مسـائل مهم اسـتان اصفهان، تعطیلى  شـرکت پلى 
اکریل اسـت که از کارخانه هاى بزرگ استان اصفهان 

به شمار مى رود.
شـهریار طاهرپور افزود: همـه تالش ما این اسـت که 
مشکالت این شرکت حل و تا مهر راه اندازى مجدد شود. 
وى گفت:  فعالیت هاى  بخش خصوصى کامًال مشهود 

است و در صورت حمایت، قابلیت هاى فراوانى دارد.

احداث ترمینال 25 هزار 
مترمربعى در فرودگاه اصفهان

مدیرعامل شـرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران از 
احداث ترمینال مدرن 25 هزار مترى در فرودگاه شهید 

بهشتى اصفهان خبر داد.
رحمت ا... مهابادى اظهار داشت: ترمینال مدرن 25 هزار 
مترمربعى که قابلیت افزایش تا 35 هزار مترمربع را دارد 

در اصفهان احداث مى شود.
وى افـزود: فـرودگاه اصفهان را یک فـرودگاه معمولى 
نمى دانیم، این شـهر دروازه اصلى ورود گردشـگران به 
ایران است و نقطه اى براى معرفى تمدن این سرزمین 
به جهانیان است. مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبرى 
هوایى ایران با بیان اینکـه نمى توانیم مهمان را مجبور 
به ورود از یک نقطه و یک شـهر دیگر کنیم، گفت: باید 
ببینیم گردشگر از کدام نقطه مى خواهد وارد کشور شود 

و بستر را براى حضور او فرهم کنیم.

در حال اجرا بودن 270 طرح 
صنعتى در شهرك رازى 

 مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرسـتان شهرضا 
گفت: 270 طرح صنعتى در شهرك صنعتى رازى در حال 
حاضر در حال اجراسـت.  محمد ابراهیـم خاتمى اظهار 
داشـت: هم اکنون 270 طرح در شهرك صنعتى رازى 
با سرمایه گذارى هزار و 312 میلیارد تومان و اشتغالزایى 

هشت هزار و 185 نفر در حال اجراست.
وى بیان داشت: این در حالى است که در کل شهرستان 
شـهرضا نیز 401 طرح با سـرمایه گذارى دو هزار و 92 
میلیارد تومان و پیش بینى اشـتغال 13 هزار و 65 نفر را 

در دست اجرا داریم.

آسیاب هاى اصفهان 
احیا مى شوند

مدیرعامل سـازمان زیباسـازى شـهردارى اصفهان از 
احیاى آسـیاب  هاى قدیمى در محور مادى هاى شهر 

اصفهان خبر داد. 
مهدى بقایى گفت: طرح احیاى آسیاب ها نسبت به سایر 
پروژه هاى زیباسازى شهرى از اهمیت خاصى برخوردار 
است زیرا پیوند مستقیمى با هویت فرهنگى شهر و کالبد 
محالت دارد و از لحاظ مبلمان شـهرى نیـز متفاوت از 
سایر شهرهاست.  وى با اشـاره به اینکه براساس اسناد 
تاریخـى موجود؛ مـادى ها، قدیمـى ترین سـازه هاى 
بشـرى در محدوده جغرافیایى شـهر اصفهان هسـتند 
که قدمت آنها باالى هزار سال اسـت خاطرنشان کرد: 
اگر مادى ها و آسـیاب ها وارد مبلمان شهرى اصفهان 
شـوند ویژگى خاصى براى این شـهر به همراه خواهند 
داشت زیرا به دلیل نبود مشابه آن در هیچ محیط شهرى 
دیگرى، این پدیده مختص به اصفهان و در کل کشور 

بى نظیر خواهد بود.

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان گفت: بیشترین 
چالش  ها و مشکالت در حوزه ثبت حول محور مشکالت 
قانونى موجود در قانون تعیین تکلیف، قانون منع خرد شدن 
اراضى زراعى و باغى، کمبود نیروى انسانى و حجم باالى 

کار و نامناسب بودن فضاى ادارى است.
على بهبهانى با اشاره به اینکه اداره ثبت اداره  اى است که 
در معرض مستقیم بسیارى از قضاوت  ها قراردارد، تأکید 
کرد: تمامى رفتارهــا و گفتارهاى ما به ویــژه در محیط 
هاى محدودتر در مظان ارزیابى  هاى بســیار زیاد مردم 

قرار مى  گیرد.
وى با تأکید بر اینکه منشــأ بســیارى از نارضایتى هاى 

شــهروندان از اداره هاى ثبت، وجود ابهام هاى در قوانین 
اســت، بیان داشــت: از نمونه هاى بارز نقص در قوانین، 
ممانعت از صدور ســند براى امالك فاقد اعیان در اجراى 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان  هاى 

فاقد سند رسمى است. 
وى در تشــریح این خأل قانونى گفــت: متقاضیانى که با 
استفاده از این قانون براى زمین هاى محصور بدون اعیان 
درخواست سند مى دهند به دلیل عدم وجود ساختمان در 
ملک مورد نظر از اداره ثبــت رأى منفى دریافت مى  کنند 
که این مســئله زمینه نارضایتى مردم از اداره هاى ثبت را 

فراهم مى  کند.

معاون فرهنگى هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان گفت: براى تجهیز سالن هاى موجود در 

شهرستان ها و تأسیس سینما آمادگى کامل داریم.
پرویز طاهرى اظهارداشت: در یکسال گذشته دو سینما 
در شهرستان نطنز راه اندازى شده است و آمادگى داریم 
سالن هاى موجود در شهرستان ها را براى ایجاد سینما 

تجهیز کنیم.
وى تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى از 
توسعه سینما از نظر کّمى و کیفى در سطح استان و کشور 
حمایت مى کند و در صورتى که مسئولین شهرستان ها

سالنى را براى تأســیس ســینما به ما معرفى کنند، در 

اســرع وقت آن را به تجهیزات روز ســینمایى مجهز 
مى کنیم.

معاون فرهنگى هنرى اداره کل ارشاد اصفهان در ادامه 
افزود: برگزارى جشنواره هاى تئاتر در جامعه شور و نشاط 
خاصى را ایجاد و کمک شایانى به تثبیت جایگاه تئاتر در 

بین مردم و توسعه آن مى کند.
وى یادآور شد: برگزارى جشنواره هایى همچون جشنواره 
تئاتر کوثر در سطح استانى در سومین سال، خود بیانگر کار 
بزرگى است که در باغشهر نطنز انجام شده که قابل تقدیر 
است و امیدواریم روزى برسد که تئاتر در سبد فرهنگى 

همه خانواده ها جاى داشته باشد.

کمبود نیروى انسانى
چالش ادارات ثبت اسناد است

آمادگى ارشاد اصفهان براى 
تأسیس سینما در شهرستان ها

 مسئول باستان شناسى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: ایجاد سایت 
موزه کاخ  جهان نما واقع در میدان امام حسین(ع) موقتى 
است و این کاخ به شکل کامل از روى نقشه هاى موجود 

بازسازى مى شود.
علمدار علیان اظهار داشت: سایت موزه کاِخ جهان نما از 
نوروز امسال به شکل موقتى در محل اصلى این کاخ در 

میدان امام حسین(ع) ایجاد شده است.
وى با تأکید بــر اینکه ایجاد این ســایت موزه به منظور 
ساماندهى این محدوده بوده است، افزود: کاخ جهان نماى 
اصفهان مطابق با نقشــه هاى قدیمى به شــکل کامل 
بازسازى خواهد شد، این طرح در شوراى بازبینى میراث 
فرهنگى کشــور نیز به تصویب رســیده است اما بحث 

اجرایى آن پیچیدگى هاى خاص خود را دارد.

مســئول باستان شناســى میراث فرهنگــى اصفهان با 
اشاره به اینکه الزم اســت کارشناسى هاى الزم در این 
ارتباط با مسائل شــهرى انجام شود، ابراز داشت: در این 
راستا نهادهایى مانند شهردارى و استاندارى نیز باید به 
جمع بندى هاى الزم برسند چراکه یک فضاى معمارى 

کامل باید در این محدوده ایجاد شود.
وى ادامه داد: تبادل نظر و جلســات کارشناسى الزم در 
این ارتباط میان نهادهاى مرتبط برگزار خواهد شد تا به 
بهترین نتیجه و طرح براى این بازسازى دست پیدا کنیم.

علیان با بیان اینکه ایجاد ســایتى در این محدوده شائبه 
را ایجاد کرده است که همانند بخشى از شاه دژ، بازسازى 
کاخ جهان نمــا نیز محدود به همیــن دیواره هاى کوتاه 
خواهد بود، ابراز داشــت: ما در ارتباط با ساماندهى این 
محدوده دو راه پیش رو داشــتیم که یکى پرکردن کامل 

این بخش بود اما ترجیح دادیم که تا زمان آغاز بازسازى 
کاخ، اطالعاتى در اختیار مخاطب به شــکل سایت موزه 

قرار گیرد.
وى با بیان اینکه در ارتباط با شاه دژ تنها پایه اى باقیمانده 
و در حد یک تا 3 متر بازســازى شــده  اما تصمیمات در 
ارتباط با جهان نما متفاوت اســت، تأکیــد کرد: پس از 
تصمیم در ارتباط با شیوه بازسازى جهان نما، این سایت 
موزه برچیده شده و طرح موردنظر اجرایى و کاخ جهان ما 

به شکل کامل بازسازى مى شود.
مسئول باستان شناسى میراث فرهنگى اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به رویکرد میراث و شــهردارى اصفهان در 
ارتباط با تبدیل چهارباغ عباســى به پیاده راه و گذرگاه 
گردشگرى بازسازى کاخ جهان نما خللى در بحث هاى 

تاریخى و تردد ایجاد نمى کند.

بازسازى کامل کاخ جهان نما 

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان میزان مطالبه 
این پاالیشگاه از پتروشــیمى اصفهان را 234 میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: این میزان مطالبه مربوط به قبل 
از سال 92 است و با وجود پیگیرى هاى صورت گرفته، 
پتروشیمى تاکنون کوچک ترین اقدام مؤثرى در پرداخت 

این بدهى و تأدیه خسارت تأخیر انجام نداده است.
لطفعلى چاوشى با بیان اینکه مهمترین چالش شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در سال هاى گذشته و برنامه هاى

 میان مدت آتى، دســتیابى به اســتانداردهاى جهانى 
فرآورده هاى نفتى و همچنین مباحث زیست محیطى 
است، بیان داشت: در سند چشم انداز پاالیشگاه اصفهان 

به صورت ویژه به این دو موضوع توجه شده است.
وى با اشــاره به اینکه با تأیید اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
از سال 91  تا 94  به دلیل فعالیت هاى مطلوب  زیست 
محیطى از فهرست صنایع آالینده حذف شده بود، گفت: 
به رغم انجام اقدامات مؤثرتر  زیست محیطى  و از جمله 
اینکه در ســال 94، مجتمع بنزین ســازى  با تولید 10 
میلیون لیتر بنزین طبق  استاندارد یورو 4 در این شرکت 
راه اندازى شد،  بعد از چهار سال دوباره پاالیشگاه اصفهان 
در فهرست صنایع آالینده قرار گرفت؛ به طورى که در 
سال 95 این شرکت 96 میلیارد تومان عوارض آالیندگى 
پراخت کرده و در همین حال هزینه هاى زیست محیطى 

و مسئولیت هاى اجتماعى را هم ایفا کرده و مى کند.
وى با بیــان اینکه مدیریت منابــع آب و انرژى یکى از 
چالش هاى شرکت پاالیش نفت اصفهان است، افزود: 
بیش از 30 سال است پاالیشگاه اصفهان آب مورد نیاز 
خود را براى تولید فرآورده هاى نفتى از زاینده رود تأمین 
مى کند که  با قطع جریان آب در این رودخانه با مشکل 

زیادى مواجه شده است.
چاوشى گفت: پاالیشگاه اصفهان ساالنه در حدود 8 تا 
9 میلیون متر مکعب آب از زاینده رود برداشت مى کرد 
که این میزان برداشت کمتر از یک درصد میزان آورد آب 

در زاینده رود بود.
وى با بیان اینکه چندین سال است که در زمان هاى  قطع 
جریان آب در زاینده رود، پاالیشگاه اصفهان در تأمین آب 
دچار مشکل شــده و آب مورد نیاز خود را از طریق چاه و 
شبکه شهرى تأمین مى کند، افزود: این شرکت  اخیراً به 
دلیل نداشتن آب مورد نیاز براى تولید فرآورده هاى نفتى 
و مباحث ایمنى و آتش نشانى و خالى شدن مخازن آب، 
در مرز تعطیل شدن قرار گرفت؛ به طورى که با درخواست 
از مدیریت کل بحران استان در این باره جلسه اى تشکیل  

و و ضعیت بحرانى و اضطرارى پاالیشگاه تشریح شد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: پس 
از آن جلسه، وضعیت تأمین آب پاالیشگاه بهتر شد، ولى 
هنوز نتوانسته ایم مخازن را در حد استاندارد آبگیرى کنیم 
و از لحاظ تأمین آب مخازن در وضعیت بحرانى هستیم.

چاوشى با اشاره به اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان 
براى تأمین آب مورد نیاز خود در خرید و انتقال پســاب 
فاضالب سرمایه گذارى کرده است، گفت: این شرکت 
220 لیتر بر ثانیه پساب از تصفیه خانه شاهین شهر خریده 
و براى خط انتقال، اجرا و تکمیل پروژه تصفیه خانه آن 

حدود 60میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
وى در ادامه تأمین خوراك و اســتمرار تولید را از دیگر 
چالش هاى شرکت پاالیش نفت اصفهان دانست و افزود: 
در چند سال آینده نه تنها چنین نفت خامى وجود نخواهد 
داشت بلکه فرآورده هاى تولیدى نیز قابل مصرف نخواهد 
بود و پاالیشگاه اصفهان باید با اجراى طرح هایى، آماده 
دریافت و تصفیــه نفت خام ســنگین و در مقابل تولید 

محصوالتى با گوگرد کمتر باشد.
 چاوشــى همچنین با بیان اینکه ایجــاد ارتباط ریلى 
پاالیشــگاه اصفهان به آب هاى آزاد یکــى از اقدامات 
الزم در ایجاد زیرســاخت ها بــراى بازاریابى و فروش 
محصوالت پاالیشگاه اصفهان اســت، گفت: ناچاریم 
پاالیشــگاه اصفهان را که در مرکز کشــور قرار دارد به 
آب هاى آزاد وصل کنیم که در این رابطه  مطالعات نیز 

انجام شده است.
وى در ادامــه، اجراى پــروژه  هاى تصفیــه گازوییل، 
یوتولیتى و مخازن، تقطیر سوم (URP)، پروژه خط انتقال 
و تصفیه پساب شاهین شهر، طرح مطالعاتى احداث راه 
  RO آهن و بهینه سازى واحد بازیافت و تکمیل سیستم
را از جمله 26 پروژه در دســت اجرا و فعال پاالیشــگاه 
اصفهان برشــمرد و افزود: براى اجراى این پروژه ها در 
حدود چهار هزار و صدمیلیارد تومان تأمین اعتبار برآورد 

شده است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه 
طى سه سال گذشته در حدود هزار میلیارد تومان براى 
اجراى طرح هاى پاالیشگاه اصفهان هزینه شده و حداقل 
سه هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر به جز بخش تبدیل 
نفت کوره مورد نیاز است که بخشــى از اعتبارات آن از 
محل اختصاص سود سهامداران و بخش دیگر از محل 
تسهیالت بانکى تأمین خواهد شد، افزود: تمام پروژه هاى 
تعریف شده فوق براى این است که پاالیشگاه اصفهان 
سودآور باشد و بتواند در مقیاس هاى بین المللى عملکرد 

مطلوب و توان رقابت داشته باشد.

عزم جزم امام جمعه اصفهان براى حمایت از شورا

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد:

این شرکت اخیراً به دلیل نداشتن آب مورد نیاز در مرز تعطیل شدن قرارداشت
مطالبه 234 میلیاردى پاالیشگاه اصفهان از پتروشیمى 

 نایب رئیس موقت پنجمین دوره شوراى شهر اصفهان 
گفت: اظهارات امام جمعه اصفهان حاکى از این است 

که عزم ایشان به حمایت از شوراى پنجم جزم است.
علیرضا نصر اصفهانى با اشــاره بــه دیدار منتخبین 
پنجمین دوره شــوراى اسالمى شــهر اصفهان با 
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، امام جمعه اصفهان 
اظهارداشــت: خوشــبختانه این دیدار با حضور هر
 13 منتخب پنجمین دوره شــوراى اســالمى شهر 
اصفهان صــورت گرفت و گزارشــى از فعالیت ها و 

اقدامات صورت گرفته در این مدت ارائه شد.
نایب رئیس موقت پنجمین دوره شوراى شهر اصفهان 
تصریح کرد: همچنین برخــى از منتخبین پنجمین 
دوره شوراى اسالمى شــهر اصفهان اظهاراتى را در 
زمینه هاى مباحث اقتصادى، وضعیت فعلى شهردارى، 
نیروى انسانى، وضعیت شــهر و برنامه هاى شوراى 

پنجم براى اداره شهر داشتند.
وى ادامه داد: امام جمعه اصفهان نیز استقبال بسیار 
خوبى از منتخبین پنجمین دوره شــوراى اســالمى 
شــهر اصفهان کردند و اظهارات امام جمعه حاکى از 
این بود که عزم ایشان به حمایت از شوراى پنجم جزم

 است.
نصر اصفهانى تأکید کرد: همچنین ایشان رهنمودهاى 
خوبى در ارتبــاط با مباحث شــهرى ارائــه دادند و 
دغدغه هاى خود را در مقوله هاى فرهنگى، ساخت 
و ســاز شــهرى و در زمینه اینکه اصفهان نسبت به 

شهرهاى دیگر نباید عقب بیافتد، عنوان کردند.
وى افزود: همچنین آیت ا... طباطبایى اعالم کردند که 
من از شورا حمایت مى کنم و هر کارى که از دست من 
ساخته باشد با مدیریت شهرى همراهى و همکارى 

خواهم داشت.

اکران فیلم «21 روز بعد» از 20 مردادماه 

احداث نیروگاه خورشیدى باهمکارى آلمانى ها
بخش خصوصى با همکارى یک شرکت آلمانى دو 

نیروگاه خورشیدى در خوروبیابانک احداث مى  کند.
بخشدار مرکزى خوروبیابانک اظهارداشت: این طرح 
به عنوان نخستین نیروگاه خورشیدى شهرستان است 
که با سرمایه گذارى یک شرکت ایرانى و با همکارى 

آلمانى ها احداث مى شود.
حمید دهقان افزود:خوروبیابانک بــا برخوردارى از 
بیشــترین ظرفیت جذب تابش انرژى خورشیدى به 
عنوان یکى از مســتعد ترین شهرستان هاى استان 

اصفهان در ساخت نیروگاه هاى خورشیدى است.
وى با بیان اینکه شرکت ایرانى به عنوان سرمایه گذار 
داخلى، ساخت این پروژه 50 میلیارد تومانى را بر عهده 
گرفته اســت، افزود: عالوه بر این یک نیروگاه یک 
مگاواتى دیگر با پنج میلیارد تومان در سه راهى جندق 

احداث مى شود.
بخشدار مرکزى خوروبیابانک گفت: زمین ساخت این 
نیروگاه ها در مجموع به مساحت 22 هکتار از طریق 

منابع طبیعى تأمین شده است.

امروز؛ اختتامیه جشنواره جلوه هاى رضوى 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان 
از برگزارى آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملى 
جلوه هاى رضوى در شاخه صنایع دستى در اصفهان 

خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى اظهار 
داشت: مراسم تجلیل از برگزیدگان این جشنواره 5 

مرداد(امروز) برگزار مى شود.
وى افزود: بــا پایان یافتــن مهلت ارســال آثار به 
دوازدهمین جشنواره ملى صنایع دستى رضوى 106 

اثر از 83 نفر در پنج رشته  معرق کارى، منبت کارى 
و نازك کارى چوب و در بخش صنایع دستى فلزى 
در بخش هاى شبکه برى فلز و قلمزنى به دبیرخانه 

جشنواره رسید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان 
تصریح کرد: هیئت انتخاب پس از بررسى آثار، 38 اثر 
از 45 نفر را منتخب بخش پایانى کرد و پس از داورى 
نهایى، 14 نفر برگزیده و حائز رتبه هاى اول تا سوم و 

9 نفر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان با اشاره به 
اکران فیلم ســینمایى«21 روز بعد» اظهار داشــت: 
فیلم سینمایى«21 روز بعد» به کارگردانى محمدرضا 
خردمندان، بیستم مرداد اکران مى شــود، این فیلم 

محصول سازمان توسعه سینمایى سوره است.
مصطفى حســینى افــزود: فیلــم «21 روز بعد» در 
ســى امین جشــنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
اصفهان خوش درخشید و موفق به کسب هفت پروانه 

زرین شامل بهترین فیلم جشنواره کودك و نوجوان، 
دو جایزه بهترین بازیگــر، بهترین فیلمنامه، بهترین 
کارگردانى، فیلم منتخب یونیســف ایــران و جایزه 

عشقى بزرگ براى جهانیان شد.
مدیر امور ســینمایى حوزه هنــرى اصفهان گفت: 
داستان این فیلم ملودرامى اجتماعى از زندگى نوجوانى 
به نام «مرتضى» است که در راه تحقق آرزوى ناکام 

پدرش، با چالش بسیارى روبه رو مى شود.

تکمیل مترو اصفهان با منابع مالى خارجى
اســتاندار اصفهان از بهره بــردارى کامل خط یک 
متروى اصفهان تا پایان اسفندماه امسال خبر داد و 
گفت: براى خط 2مترو، شوراى شهر 15هزار میلیارد 
ریال منابع مالى پیش بینى کــرده و دولت نیز آماده 
ایجاد فاینانس 600 میلیــون دالرى خارجى براى 

این خط است.
رسول زرگرپور با اشــاره به اهمیت توجه به تکمیل 
خطوط متروى اصفهان اظهار داشــت: پروژه مترو 
یکى از اصلى ترین، حیاتى ترین و زیســت محیطى 
ترین پروژه هاى شهرى به شــمار مى رود که طى 
چهار ســال گذشــته پیگیرى هاى اساسى صورت 

گرفته و به نتایج عملى نیز رسیده است.
اســتاندار اصفهان به وضعیت خطوط مترو اصفهان 
اشاره کرد و افزود: تا پایان شهریور ماه الین شرقى 
خط یک مترو کامل خواهد شد و تا پایان اسفند ماه 
ســال جارى خط یک مترو با تجهیزات، امکانات و 
ایستگاه ها به طورکامل به بهره بردارى خواهد رسید.
زرگرپور با بیان اینکه طى دوســه هفتــه آینده فاز 

ســوم خط یک مترو نیز به صورت آزمایشى آماده 
مسافرگیرى خواهد شــد، افزود: تمام مراحل ایمنى 
و اســتانداردها با رعایت کلیه قوانین و ضوابط براى 

مسافرگیرى آزمایشى باید مورد توجه قرار گیرد.
 زرگرپور به وضعیت خط 2 مترو اشاره کرد و افزود: 
طراحى هاى این خط به طور کامل انجام شده است 
و در برخى از قطعات پیمانکار مشــخص و در برخى 

دیگر مناقصات در حال انجام است.
وى با تأکید بر اینکه طى یکماه آینده باید پیشنهادات 
الزم براى ایجاد فاینانس خارجى اعالم شود، افزود: 
این پیشنهادات باید براى تصمیم گیرى و تصویب به 

شوراى اقتصاد ارسال شود.
زرگرپور به وضعیــت خط 3 مترو نیز اشــاره کرد و 
افزود: مطالعات نقشــه بردارى و عقد تفاهمنامه با 
بنیاد مستضعفان براى اجراى این خط صورت گرفته 
است و باید هرچه سریع تر مطالعات این خط تکمیل 
شود تا برنامه زمانبندى براى عملیات اجرایى صورت

 گیرد. 

سایت موزه  موقتى است
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برگزارى 2 مسابقه کتابخوانى 
در نطنز

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان نطنز 
گفت: به مناسبت دهه کرامت، دو مسابقه کتابخوانى با 
نام هاى «عمه سادات» و «ذره و آفتاب» در شهرستان 

نطنز برگزار مى شود.
علـى مشـربى اظهارداشـت: ایـن دو مسـابقه بـا 
عناوین«عمـه سـادات» مرتبط بـا زندگانى حضرت 
فاطمه معصومه(س) و «ذره و آفتـاب» در خصوص 
عنایات حضرت امام رضا(ع) از طریق فضاى مجازى 

در سطح شهرستان نطنز برگزار مى شود.
وى تصریـح کـرد:  مسـابقه  «عمـه سـادات» بـه 
نویسندگى سـید ابوالقاسم حمیدى  و مسـابقه «ذره 
و آفتاب» بـا موضوع عنایـات حضرت امـام رضا(ع) 
که توسط انتشارات قدس رضوى تهیه و تنظیم شده 
است از طریق فضاى مجازى در اختیار عالقه مندان 

قرار خواهد گرفت.

 آب شرب برخوار سالم است
معاون بهداشـتى دانشـگاه علـوم پزشـکى و رئیس 
مرکـز بهداشـت اسـتان اصفهـان گفـت: نتایـج 
پیگیـرى هـا و بازدیدهـاى به عمـل آمـده و کنترل 
پارامترهاى تأثیرگذار بر سالمت آب، حاکى از سالمت 

آب شرب شهرستان برخوار است.
رضا خدیوى با بیان اینکه منبع اصلى تأمین آب شرب 
شهرسـتان برخوار، تصفیه خانـه آب اصفهان بزرگ 
اسـت، افزود: در مواقع کم آبى و افت فشـار در شبکه 
آبرسانى، احتمال استفاده از آب چاه هاى کنترل شده 
و پس از هماهنگى شـرکت آب و فاضـالب با مراکز 

بهداشتى وجود دارد.
به گفته رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان، استفاده 
از آب چـاه هـاى کنترل شـده مـى تواند تـا حدودى 
مقادیـر امـالح آب را تغییـر داده و ممکـن اسـت بر 
طعم و گوارایـى آب تأثیر گذار باشـد و ایـن در حالى 
است که همه پارامترها منطبق بر استانداردهاى آب 

شرب است.

حفظ ذخایر ماهیان 
دریاچه سد زاینده رود

50 هزار قطعه بچـه ماهى در دریاچه سـد زاینده رود 
رها شد.

رئیس جهاد کشاورزى شهرستان چادگان گفت: این 
تعداد بچه ماهى از گونه هاى کپـور معمولى و آمور و 
فیتوفاك با وزن 10 گرم در پشـت دریاچه سد زاینده 
رود رها شد. بختیار حاجتى حفظ ذخایر ماهیان دریاچه 
سد زاینده رود و ایجاد اشتغال براى صیادان منطقه را از 
مزایاى اجراى این طرح برشمرد و افزود: بعد از گذشت 
حدود دو سال بچه ماهى ها بالغ شده و اجازه صید به 
صیادان شهرستان داده مى شود.وى پیش بینى کرد: 
در زمان صید،بیش از 500 تن گوشت سفید ماهى از 

دریاچه سد زاینده رود برداشت شود.

فراخوان کنفرانس ملى 
مدیریت راهبردى خدمات

فراخوان ارسال مقاله به دومین کنفرانس ملى مدیریت 
راهبردى خدمات در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف 

آباد آغاز شد.
دبیـر علمى ایـن کنفرانـس ملى گفـت: پژوهشـگران 
مـى تواننـد آخریـن یافته هـاى علمـى خـود در زمینه 
مدیریـت راهبردى خدمـات را تـا 22 مهر به وبسـایت  
cssm2017.iaun.ac.ir بفرسـتند. مسـعود براتـى 
افـزود: رویکردهـا و مـدل هـاى تدویـن راهبـرد در 
سازمان هاى خدماتى، تجارت الکترونیک و چالش  هاى 
مدیریـت راهبـردى خدمات،راهبردهـاى رقابتـى در 
سـازمان هـاى خدماتى،ارزیابـى عملکـرد در مدیریت 
راهبردى خدمـات، کنتـرل راهبردى در سـازمان هاى 
خدماتـى، ائتـالف هـاى راهبـردى و مشـارکت ها در 
سازمان هاى خدماتى،حاکمیت شرکتى در سازمان هاى 
خدماتى و مدل هاى کسب و کار در سازمان هاى خدماتى 
و تفکر راهبردى در خدمات محورهاى اصلى این رویداد 

علمى است.
دومین کنفرانس ملى مدیریت راهبردى خدمات 7 آذر 
امسال در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد برگزار 

خواهد شد.

خبر

مدیر روابط عمومــى اداره کل منابع طبیعى وآبخیزدارى 
استان اصفهان اعالم کرد: آتش سوزى درجنگل ها و مراتع 
این استان در چهار ماه نخست سال جارى نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، 86 درصد کاهش داشته است.
رضا خلیلى افزود: طى چهارماه ابتداى پارسال 145 مورد 
آتش سوزى در ســطح 955 هکتار از عرصه هاى منابع 
طبیعى استان اصفهان رخ داد درحالى که در مدت مشابه 
امسال 20 مورد آتش سوزى در گستره اى به مساحت 209 
هکتار به وقوع پیوست. وى دلیل کاهش آتش سوزى ها 
را، افزایش آگاهى هاى عمومى و مشارکت مردمى ارزیابى 
کرد و گفت: در این مدت افراد با دغدغه و حساسیت بیشتر، 

سوانح و آتش سوزى ها را اطالع دادند و همین امر باعث 
افزایش سرعت در عملیات اطفا شد. 

خلیلى افروختن آتش توســط گردشگران و رها کردن آن 
و آتش زدن مزارع توسط کشاورزان را از جمله دالیل غیر 
عمد آتش سوزى هاى مراتع و جنگل هاى استان اصفهان 

بیان کرد.
وى همچنین رها کردن شیشه و یا بطرى هاى شیشه اى را 
از دیگر عوامل آتش سوزى عنوان کرد و افزود: برخى اوقات 
یک تکه شیشه در آفتاب شدید مشابه ذره بین عمل مى کند 
و با روشن شدن آتشى کوچک، مساحت وسیعى از مراتع 

دچار آتش سوزى مى شود.

مدیر ســازمان تعاون روستایى اســتان اصفهان گفت: 
تاکنون 145 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریدارى 
که 116 هزار تن به تشکل هاى تعاونى روستایى و بقیه 

تحویل شرکت غله شده است.
سلیمان میرزایى اظهار داشــت: برنامه سازمان تعاون 
روستایى استان تشویق و ترغیب تشکل هاى مردمى و 
همچنین حمایت، کنترل و نظارت در تعاونى هاست. وى 
افزود: مبناى تشکل ها عدالت محورى است و با توجه به 

منابع اندکى که دارد، شرکت تعاونى تشکیل مى دهد.
میرزایى بیــان کرد: با توجه به محدودیت آبى اســتان، 
الگوى کشت باید تغییر کند و گیاهان گلخانه اى، دارویى 

و باغات جایگزین شود.
مدیر ســازمان تعاون روستایى اســتان اصفهان اذعان 
داشــت: در مناطق مختلف اســتان اصفهان 600 نوع 
گیاه دارویى مى روید  که عصاره این گیاهان در اقتصاد 
شهرستان ها مؤثر است. وى همچنین گفت:  در راستاى 
حمایت از دامداران، 55 درصد شیر حمایتى از دامداران 
استان اصفهان و بقیه از استان البرز، خراسان، نیشابور و 

قزوین خریدارى شده است.
میرزایى افزود: روزانه بین 250 تا 550 تن شیر از دامداران 
خریدارى و به کارخانه هاى طرف قرارداد براى تهیه خامه 

و شیر خشک فرستاده مى شود.

خرید 145 هزار تن گندم از 
کشاورزان استان 

کاهش 86 درصدى 
آتش سوزى مراتع استان 

گرماى بى ســابقه تابستان در حالى ســپرى مى شود که 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشــور اعالم کرد 
کالنشــهرهایى همچون اصفهان، شــیراز، بوشــهر، 
بندرعباس، کرمان و همدان با کمبود آب مواجه هســتند 

و حتى وضعیت اصفهان خیلى مطلوب نیست.
کارشناسان آب و فاضالب استان اصفهان مى گویند وقتى 
دما از 35 درجه مى گذرد شــوکى به شبکه توزیع آب وارد 
مى شود و زمانى که دما به 37 درجه مى رسد مصرف آب 25 
درصد افزایش مى یابد در صورتى که در این روزها دما به 

40 درجه هم رسیده است.
یکى از وسایل پر مصرف در تابستان کولرهاى آبى است، 
در استان اصفهان برآورد شده حداقل یک میلیون کولرآبى 
استفاده مى شود که در یک شبانه روز 160 هزار متر مکعب 
آب مصــرف مى کنــد، در مجموع در ســال 19 میلیون 
مترمکعب مصرف دارد که این میزان معادل آب مصرفى 

127 هزار نفر در سال است.
کارشناس مدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان مى گوید: با رعایت نکاتى ساده درباره کولرهاى 

آبى مى توان مصرف را 60 درصد کاهش داد.
علیرضا شــرافتى افزود: براى بهینه ســازى مصرف در 
کولرهاى آبى باید در ساعات اولیه صبح که فشار آب قوى 
است شناور را تنظیم کرد؛ همچنین براى کانال کولر عایق 

بندى در نظر گرفت.
وى با بیان اینکه پوشــال کولر نیز باید کنترل شود و در 
صورتى که رسوب و قارچ داشته باشد آن را تعویض کرد، 
گفت: این کارها باید در ابتداى فصل گرما صورت گیرد و 

حتى الزم است موتور و تسمه سرویس شوند.
شرافتى بیان کرد: شستشو و جرم گیرى شیلنگ و سه راهى 
توزیع آب و بازرسى میزان ریزش و توزیع یکنواخت آب بر 
روى ناودانى درب کولر از دیگر مواردى است که در کاهش 

مصرف انرژى کولرهاى آبى مؤثر است.

85 درصد مشترکان براساس الگو مصرف 
مى کنند

معاون خدمات مشترکین و درآمد آب و فاضالب شرکت 
آبفاى اســتان اصفهان گفت: در چهار سال گذشته 124 

حلقه چاه از دست رفته است، از طرفى هیچ منبع جدید آب 
شربى اضافه نشده است و با مدیریت توزیع و مصرف و با 
بهره گیرى از فناورى هاى روز تأمین آب شــرب را انجام 

مى دهیم.
رضا رضایى افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در حال حاضردر حدود یک میلیون و صد هزار مشترك آب 

دارد که 319 میلیون مترمکعب در سال فروش آب داریم.
وى با بیان اینکه 85 درصد مشترکان براساس الگو مصرف 
مى کنند، گفت: امروز بیش از 93 شهر تحت پوشش آب و 
فاضالب شهرى هستند که 85 درصد تأمین آب را به کمک 
زاینده رود انجام مى دهیم، 15 درصد دیگر آب از چشمه ها و 
قنوات تأمین مى شود و جمعیت چهار میلیون نفرى استان 

را در بر مى گیرد.
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آب و فاضالب استان 
اصفهان اظهار داشــت: از ســال 89 تا 95 بیش از 500 
هزار واحد به آمار مصرف کنندگان آب شرب اضافه شده 
همچنین به دلیل کمبود بارش ها و خشکسالى به میزان 

پنج هزار و 400 لیتر بر ثانیه آب کاهش پیدا کرده است.

تشنگى 127 هزار نفر 
به قیمت خنک شدن!

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان با اشاره 
به اینکه واردات گوشت گوسفند از کشــورهاى استرالیا، 
آسیاى میانه، ارمنستان و گرجستان تا رسیدن به بازار تعادل 
منطقى دارد، گفت: نرخ هر کیلو گوشت وارداتى به صورت 

شقه اى، 32 هزار تومان است.
على اکبر نجفى افزود: تقریباً روزانه 40 تا 50 تن گوشــت 
قرمز در استان تهران و مقدارى نیز براى تنظیم بازار در سایر 
استان ها عرضه مى شود که همواره دستگاه هاى مربوطه 
باید بر قیمت گوشــت هاى وارداتى نظارت داشته باشند 

چراکه این امر برعهده جهادکشاورزى نیست.
مدیرکل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه ساالنه بین 900 تا 920 هزار تن گوشت قرمز در 
داخل مورد اســتفاده قرار مى گیرد، بیان داشت: 800 هزار 
تن از این میزان از منابع داخلى و بقیه باید ازطریق واردات 

تأمین شود. وى تأکید کرد: باتوجه به اعیاد قربان، غدیر و 
محرم باید تمهیداتى براى واردات گوشت اندیشیده شود 
تا در آن زمان با نوســانات شــدید قیمت در بازار روبه رو

 نشویم.
نجفى یادآور شد: در روزهاى اخیر شرکت پشتیبانى امور دام 
استان با هماهنگى زیرکمیته تنظیم بازار استان اصفهان و 
همچنین با برنامه ریزى دســتگاه هاى مربوطه در شبکه 
شرکت هاى تعاونى مصرف سطح شهر اقدام به توزیع درچند 
مرحله شده و امیدواریم با استقبال صنف گوشت قرمز این 

توزیع منجر به ارائه خدمات به مردم شود.
وى اضافه کرد: قیمت گوشت وارداتى از قرار هرکیلوگرم 
32 هزار تومان به صورت شقه اى است و با هر گونه افزایش 
قیمت، از سوى دستگاه هاى نظارتى مورد بازدید و برخورد 

قرار مى گیرد.

فنــاورى «گرما بانــک» طراحى شــده 
توســط یکى از شــرکت هاى دانش بنیان 
اصفهان، در پنجمین مجمع اقتصاد فناورى 
نانو بــه ســرمایه گذاران معرفــى خواهد 

شد.
مجمــع اقتصــاد فنــاورى نانــو، یکى از 
گردهمایى هاى ســاالنه مدیران و فعاالن 
اکوسیســتم فناورى نانو است که پنجمین 
دوره آن روزهاى 24 و 25 مرداد ماه جارى در 

تهران برگزار خواهد شد.
فنــاورى گرمــا بانــک، انــرژى را براى 
استفاده هاى بعدى ذخیره مى کند و مى تواند 
از گرمــاى روز براى گرم کردن شــب و از 
گرماى تابســتان براى گرم کردن زمستان 

استفاده کند.
این فناورى همچنیــن توانایى گرم کردن 
هوا و آب را دارد و براى داشتن انرژى مورد 
نیاز در همه زمان ها مفید اســت که در آن 
براى ذخیره ســازى گرما از مواد سرامیکى 
متخلخل (داراى نانو حفره) اســتفاده شده 
اســت که امکان شــارژ و دشــارژ متوالى 

را دارد.

قیمت هر کیلو گوشت وارداتى 32 هزار تومان اعالم شد

تداوم واردات گوشت تا زمان تعادل بازار

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: براى 
اجراى طرح مجموعه پل ها و میدان استقالل 900 
میلیارد ریال و براى آزادسازى پروژه 400 میلیارد ریال 
و براى جابه جایى تأسیسات شهرى در این طرح 200 

میلیارد ریال هزینه شده است.
ایرج مظفر اظهارداشــت: احداث تقاطع پنج سطحى 
میدان اســتقالل اصفهان شــامل میدان با سه پل 
همسطح، دو پل موازى روگذر، پل  قطارشهـــرى، 
پل زیرگــذر، پل رمــپ جهتى (چپگرد) اســت که 

مسیـــر دسترســى به خیابان اســتقالل، بلوار امام 
خمینــى(ره)، بلوار دانشــگاه صنعتى اصفهـــان، 
بزرگــراه آزادگان و خیابــان محمود آبــاد را فراهم 

مى آورد.
وى افزود: پل هاى موازى روگذر در هفت مترى زمین 
براى اتصال خیابان امام خمینى(ره) به بزرگراه آزادگان 
ساخته شده است و روگذر در ارتفاع 14 مترى زمین 
براى اتصال بلوار دانشگاه صنعتى به بلوار آزادگان و 

زیرگذر بلوار دانشگاه صنعتى است.

هزینه 150 میلیاردى براى اجراى اَبرپروژه استقالل

معاون فرهنگى و اجتماعــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: اداره اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان در جهت حمایــت از دانش آموزان 
نیازمند در قالب طرح مهر تحصیلى، کمپین حامیان 
دانش آموزان نیازمند را در استان اصفهان راه اندازى 

مى کند.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیرى اظهار داشت: 
اداره اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان همزمان با 
سراسر کشور در روزهاى آغازین مهرماه و همزمان 

با آغاز سال تحصیلى، طرح مهر تحصیلى را با هدف 
حمایت از دانش آموزان نیازمند و همچنین در جهت 
اجراى امینانه نیــات واقفان نیــک اندیش از محل 

موقوفات منطبق با این امر اجرا مى کند.
معاون فرهنگى و اجتماعــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا هر فرد 
نیکوکار مى تواند فقط با مبلغ 41 هزار و 500 تومان، 
بسته لوازم التحریر یکســال تحصیلى دانش آموزان 

نیازمند را تهیه و به آنان اهدا کند.

تشکیل کمپین حامیان دانش آموزان نیازمند 
در استان 

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: دریــک حادثه حریق در 
ساختمانى چهار طبقه در بهارســتان، بانویى جوان 
که در طبقه چهارم در میــان انبوهى از دود محبوس 
شــده بود، با اقدامى ســریع به بیرون انتقــال داده 

شد.
محمد شریعتى اظهار داشت: ساعت 23و 10 دقیقه 
سه شنبه 3 مرداد با اعالم خبر حریق ساختمان 4 طبقه، 
واقع در شهر بهارستان، خیابان ایثار شمالى به سامانه 
125 آتش نشانى بهارستان، بالفاصله آتش نشانى در 
محل حاضر شد و یک دستگاه نردبان  و یک دستگاه 
خودروى تنفســى به همراه افســر کشیک به محل 

حادثه اعزام کرد.
وى افزود: پس از رسیدن گروه اعزامى به محل، شاهد 
حریق و دود ناشــى از حریق در طبقه چهارم مجتمع 

مسکونى بودند که با توجه به دود و شعله و وجود مواد 
قابل اشــتعال در محل، بالفاصله گروه اعزامى به دو 
اکیپ مجزا تقسیم شدند و همزمان اکیپ اول با استفاده 
از دستگاه تنفسى و لباس مقاوم در برابر حریق شروع 
به جستجو در دود در تمام طبقات و گروه دوم نسبت به 

اطفاى حریق و تخلیه دود اقدام کردند.
وى خاطرنشان کرد: حضور به موقع آتش نشانان در 
محل و عکس العمل ســریع آنان از سرایت حریق به 
سایر طبقات دیگر و همچنین ساختمان هاى مجاور 
جلوگیرى به عمل آمد که مى توانســت خســارات 

جبران ناپذیرى به همراه داشته باشد.
شــریعتى گفت: در حادثه فوق سه تن از آتش نشانان 
دچار دودگرفتگى شــدند که توسط عوامل اورژانس 
به بیمارستان انتقال یافتند و خوشبختانه از وضعیت 

مساعدى برخوردار هستند.

نجات دختر جوان از میان دود و آتش در بهارستان

مدیــر کل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهان گفت: میزان ورود 
گردشــگر خارجى بــه اصفهان چهار برابر رشــد 
داشــته و با توجــه بــه برنامه ریزى هــاى انجام 
شــده، امیدواریــم شــاهد افزایش چشــمگیر 
ورود گردشــگران خارجــى بــه اصفهــان 

باشیم.
فریدون اللهیارى اظهارداشــت: اصفهان یکى از 
کهن ترین مراکز تمدنى ایران است که در آن تمام 

ادیان الهى با آرامش و تعامل با یکدیگر صدها سال 
است که زندگى مى کنند.

وى گفــت: میــزان ورود گردشــگر خارجــى 
به اصفهان چهار برابر رشــد داشــته و با توجه به 
برنامه ریزى هاى انجام شــده جهت افزایش ورود 
گردشــگران خارجى و تکمیل زیرســاخت هاى 
گردشــگرى اســتان امیدواریم شــاهد افزایش 
چشــمگیر ورود گردشــگران خارجى به اصفهان 

باشیم.

رشد 4 برابرى گردشگر خارجى 
در اصفهان

مدیر اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
وزش باد به نسبت شدید همراه با گرد و خاك محلى 
براى روز پنج شنبه(امروز) در مناطق شرق، شمال شرق 
و جنوب شرقى استان همراه با افزایش نسبى دماى هوا 

پیش بینى مى شود.
حسن خدابخش افزود: بررسى نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر ناپایدارى هاى ضعیفى در جو طى روز پنج شنبه 
است. وى گفت:بر این اساس آســمان در اکثر نقاط 
استان به صورت صاف تا کمى ابرى، گاهى وزش باد 

پیش بینى مى شود.
خدابخش گفت: در مناطق شرق، شمال شرق، جنوب 
شرق وزش باد به نسبت شدید همراه با احتمال گرد و 

خاك محلى خواهد بود.
مدیــر اداره پیــش بینــى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان بــراى هواى کالنشــهر اصفهان 
در روز پنج شــنبه، آســمانى صاف تــا کمى ابرى 
و غبارصبحگاهــى، در بعدازظهــر وزش بــاد

پیش بینى کرد.

بازگشت گرد و غبار به آسمان اصفهان

ارائه فناورى گرما بانک 
براى جذب سرمایه گذار 
در مجمع اقتصاد نانو

مصرف کولرهاى آبى اصفهان مرزهاى استاندارد را درنوردیده است
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اجراییه
شماره اجرائیه: 9610423759200165 شماره پرونده: 9509983759200504 شماره بایگانی 
شعبه: 950517 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609973759200236 محکوم علیه ها: 1- جواد مبشر زاده فرزند نعمت اله به نشانى مجهول 
المکان 2- محمد على قربانى سینى فرزند حسن به نشانى شاهین شهر پل طالقانى نیم فرعى بین 
5 و 6 پ 14 محکوم اند به الزام به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال ششدانگ پالك 
هاى ثبتى 16028/ 406 و 10025/ 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان به نام محکوم له  
بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقاى علیرضا زمانى به نشانى اصفهان پل ابوذر ابتداى توحید پ 3 
و همچنین حکم به الزم علیه ردیف دوم به تحویل پالك هاى ثبتى مذکور به محکوم له و از باب 
تسبیب به پرداخت مبلغ هشتصدو شصت و شــش هزار و دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرســى و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل اجراى احکام مدنى در حق محکوم له 
صادر و اعالم میگردد.  ضمنًا پرداخت هزینه هاى مربوط به اجرا برعهده محکوم علیه مى باشــد 
که در اجرا قابل محاسبه میباشــد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 831 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه4/703 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759200153 شماره پرونده: 9509983759200495 شماره بایگانی 
شعبه: 950507 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609973759200184 محکوم علیه: مجید احمدى نام پدر محمد على به نشانى مجهول المکان 
محکوم است پرداخت مبلغ دویســت و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به 
پرداخت یک میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى بر اساس 
شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق محکوم له: محمد قدمى ایرانشاهى 
نام پدر شکر خدا نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر –شهرك پردیس فرعى 21 
پ 79 محکوم و اعالم میگردد.  ضمنًا پرداخت هزینه هــاى مربوط به اجرا برعهده محکوم علیه 
مى باشــد که در اجرا قابل محاسبه میباشــد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 812 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه4/704 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759200152 شماره پرونده: 9509983759200496 شماره بایگانی 
شعبه: 950508 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609973759200149 محکوم علیه: سعید احمدى نام پدر محمد على به نشانى مجهول المکان 
محکوم است پرداخت مبلغ ســیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت 
یک میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى بر اساس شاخص 
اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق محکوم له: محمد قدمى ایرانشاهى نام پدر 
شکر خدا نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر –شهرك پردیس فرعى 21 پ 79 
محکوم و اعالم میگردد.  ضمنًا پرداخت هزینه هاى مربوط به اجرا برعهده محکوم علیه مى باشد 
که در اجرا قابل محاسبه میباشــد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 813 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه4/705 
ابالغ راي

شماره پرونده: 160/95 شماره دادنامه: 691- 95/10/1 خواهان: جالل حمیدى تهرانى، شاهین 
شهر، انتهاى ســعدى جنوبى، نبش فلکه معلم لوازم خانگى شاهین.وکیل خواهان: زینب بیدرام 
گرگابى، شاهین شهر خ عطار بین فرعى 4 و 3 شرقى پالك 17 ، خوانده مجتبى سلطانى افارانى 
به نشانى: مجهول المکان، موضوع : مطالبه مبلغ 51/290/000  ریال به استناد یک فقره چک به 
عهده بانک کشاورزى به شماره 94322175 /16 و مطالبه مطلق هزینه دادرسى و تاخیر تادیه و 
حق الوکاله وکیل.. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل ختم رســیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
راي می نماید. راي شورا: در خصوص دادخواســت آقاى جالل حمیدى تهرانى با وکالت زینب 
بیدرام گرگابى به طرفیت مجتبى سلطانى افارانى به خواسته : مطالبه مبلغ 51/290/000 ریال 
به استناد یک فقره چک به عهده بانک کشاورزى به شماره 94322175 و مطالبه مطلق هزینه 
دادرسى و تاخیرو تادیه و حق الوکاله وکیل ، نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
دادرسى حاضر نگردیده اســت و دلیلى بر پرداخت دین  یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. 
شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شــده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال 
علیه به شماره 1001800061809411270704240604 مورخه 94/11/28 در خصوص چک 
شماره 322175 بر عهده بانک کشاورزى با استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
وجه چک ثابت تشــخیص داده  و در خصوص ما بقى دین طبق دادخواست که مستند به حساب 
دفترى میباشد به استناد شهادت شهود تعرفه شده که تماما به مدونیت خوانده و انجام معامله با 
خواهان گواهى داده اند به استناد ماده 198 و بند ب ماده 230 آیین دادرسى مدنى و ماده 1315 و 
1317 قانون مدنى ومواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت راى به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 21/090/000 ریال بابت اصل چک و مبلغ 30/200/000 ریال بابت حساب دفترى 
صادر  میگردد و مستند به مواد 519، 520 قانون ایین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 1/269/300 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ پانزده هزار ریال هزینه ابطال تمبر 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر میگردد. و به استناد تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور و 
چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور  مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم 
به محکومیت خوانده بابت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مورخه 94/11/27 تا زمان 
وصول که محاسبه آن دایره اجراى احکام دادگسترى میباشد در حق خواهان صادر میگردد. راى 
صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 191 اسالمیان 

قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر4/706 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973759201794 شماره بایگانی شعبه: 920329،920716 خواهان1- 
اقاى محمدرضا مسیبى جزى فرزند ابراهیم با وکالت آقاى ابراهیم یدك فرزند نصرت به نشانى 
رشت، ابتداى خیابان رودبارى – کوچه عظیمى – ساختمان نیما، 2- آقاى حسن تسلیمى فرزند 
تقى با وکالت آقاى علیرضا فضلى فرزند ولى اله به نشــانى اصفهان- شــاهین شهر – خیابان 
عطار – فرعى بین 3 و 4 غربى- مجتمع ترنج ط1 ، خواندگان: 1- آقاى رضا مسیبى جزى فرزند 
ابراهیم به نشانى گز خ مطهرى کوچه شــهید عباس معینى 2- آقاى حسن سلیمى فرزند تقى با 
وکالت آقاى علیرضا فضلى فرزند ولى اله به نشانى اصفهان شاهین شهر خ عطار فرعى بى 3 و 4 
غربى مجتمع ترنج ط 1 ، 3- آقاى محمدرضا مسیبى جزى فرزند ابراهیم به نشانى شاهین شهر 

خ مدرس منازل چوبى فرعى 11 پ 40، 4- آقاى رضا مسیبى جزى ، فرزند ابراهیم به نشانى گز 
خ مطهرى کوچه شهید عباس محسنى خواسته ها : ابطال سند رسمى ( موضوع سند ملک است) 
2- جلب ثالث( غیر مالى)  ، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست اقاى ابراهیم یدك به وکالت اقاى 
محمدرضا مسیبى جزى فرزند ابراهیم بطرفیت آقاى حسن سلیمى فرزند تقى به خواسته صدور 
حکم بر ابطال سند رسمى شماره 5812 مورخ 92/2/14 ثبت شده در دفاتر اسناد رسمى شماره 
257 صومعه سرا بدین توضیح از سوى وکیل خواهان بشرح دادخواست با توجه به سوابق و سند 
مالکیت تقدیمى مقدار 74 / 385 سهم مشاع از 1904 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 
ثبتى 2350 مجزا شدهاز 406 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان مورد خریدارى موضوع سند 
رسمى شماره 146759 مورخ 86/7/18 دفتر اسناد رسمى شماره رسمى شماره 26 شاهین شهر که 
عینا در ستون نقل و انتقاالت سند مالکیت تقدیمى انعکاس دارد.و ملکى آقاى محمدرضا مسیبى 
جزى (موکل) میباشد. مورد خریدارى و مورد مالکیت موکل 385/74 سهم مشاع از 1904 شش 
دانگ پالك 406/2350 موضوع معامله نامشروع و فاسد قرار گرفته است به این شرح که شخص 
ناشناس و مجهول الهویه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمى شماره 257 صومعه سرا در گوراب زرمیخ 
و با معرفى خود به جاى موکل موفق به انجام معامله نسبت به مورد مالکیت و سهام مشاعى متعلق 
به موکل از پالك ثبتى شماره 2350 /406 و ثبت آن تحت شماره 5812 مورخ 92/2/15 گردیده 
اســت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه 1- مطابق رونوشت مصدق استعالم به 
عمل آمده  از دفترخانه و اسناد رسمى به شماره 265 نجف اباد وکالت نامه شماره 56826 مورخ 
86/7/30 و 64513 مورخ 91/2/25 فاقد اصالت و صحت میباشــد 2- مطابق دادنامه شــماره 
9409971835100464 صادره در پرونده کالسه 9209981836801400 صادر از شعبه 101 
داگاه کیفرى 2 شهرستان صومعه ســرا که به موجب دادنامه شماره 94099713136011509 
صادره از شعبه سو دادگاه محترم تجدید نظر استان گیالن قطعیت یافته است. مجهول بودن اسناد 
فوق الذکر احراز گردیده و ثابت شده است.3- به موجب دادنامه شماره 9209973751400883 
صادر در پرونده کالسه 9209983751400495 از شعبه دوم دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان 
برخوار حکم به ابطال وکالت نامه رسمى شماره 56826 مورخ 86/7/30 دفتر خانه اسناد رسمى 
شماره 37 نجف آباد صادر شده است و به اســتناد همین وکالت نامه دفتر خانه اسناد رسمى 257 
صومعه سرا اقدام به تنظیم به سند رسمى شماره 5812 مورخ 92/2/14 نموده است لذا دادگاه با 
توجه به مراتب فوق النظر به این معامله مال غیر جز به عنوان والیت یا وصایت با وکالت نافذ نیست 
و خوانده به موبجب وکالت نامه اى که جعلیت آن در دادگاه آن به اثبات رســیده اقدام به انتقال 
مال غیر نموده است در حالى که هیچگونه صحتى نداشته است. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق 
مستندا به ماده 365 و 1292 قانون مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرسى ددگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به ابطال سند رسمى شماره 5812 مورخ 92/2/14 ثبت شده در دفاتر 
اسناد رسمى شماره 257 صومعه سرا  صادر و اعالم مینماید و در خصوص دادخواست آفاى حسن 
سلیمى به طرفیت آقایان 1- محمدرضا 2- رضا شهرت هردو مسیبى جزى فرزندان ابراهیم به 
خواسته تقاضاى جلب ثالث و پرونده کالســه 920329 مطرح در شعبه دوم حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان دعواى جلب ثالث خواسته 
مطرح ننموده و صرفا خوانده ردیف دوم را جلب دادرسى نموده تا صحت ادعاى خویش را به اثبات 
رساند لذا دادگاه با تکلیفى مواجه نیباشــد.؛ رأى صادره حضورى  و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در دادگاه هاى محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد.  م الف: 772 _ شعبه 2 

دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه 4/707 
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9609973759200027 شماره پرونده: 9309983759200026 شماره بایگانی 
شعبه: 930026 خواهان: آقاى مجید ساوجى فرزند احمد با وکالت آقاى نیما محمدى فرزند على 
به نشانى اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ابتداى خ شیخ مفید ساختمان گنجینه طبقه اول و آقاى 
مهدى ناظمى زاده فرزند على به نشانى اصفهان چهارباغ باال روبروى شرکت زمزم مجتمع کاویان 
طبقه 4 واحد 410 ، خواندگان: 1-خانم جمیله حسین غانمى به نشانى مجهول المکان 2- آقاى 
محمد طاهر سیگارودى با وکالت آقاى حسن ترابى شاندیز فرزند حسین به نشانى خراسان رضوى 
مشهد مقدس بلوار مدرس بین مدرى 8 و 10 ساختمان شماره 12 طبقه دوم پالك 2/10 و آقاى 
مجتبى اسماعیلى پورقمى فرزند شعبانعلى به نشانى بابل کمربندى شرقى گلستان 15 کمیل غربى 
5، خواسته : مطالبه اجرت المثل اموال ، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى مجید ساوجى به 
وکالت آقاى نیما  محمدى و آقاى مهدى ناظمى زاده به طرفیت 1- آقاى محمد طاهر سیگارودى 
با وکالت آقاى حسن ترابى و آقاى مجتبى اســماعیل پور قمى 2- خانم جمیله حسین غانمى به 
خواسته اجرت المثل ایام تصرف یک دستگاه لیفتراك 15 تنى کاتر پیالد بدین توضیح از سوى 
شرح دادخواست : خواهان به موجب قرارداد مورخ 88/11/14 اقدام به فروش یکدستگاه لیفتراك 
15 تنى کاترپیالر به نام خانم جمیله حســین غانمى نموده که ایشــان نیز مطابق قراردادمورخ 
88/10/13 لیفتراك 15 تنى کاتر پیالر به خانم جمیله حسین غانمى نموده که ایشان نیز  مطابق 
قرارداد مورخ 88/10/13 لیفتراك مذکور را به آقاى محمد طاهر سیگارودى واگذار  نموده است. با 
توجه به اینکه مطابق شرط مندرج در قرارداد مورخ 88/11/14، عدم پاس شدن چک هاى مندرج 
در قرارداد مندرج به فسخ آن میشود. و با برگشت شدن  چک هاى مذکور در قرارداد شرط مذکور 
حادث و قرارداد فسخ گردیده که فسح مذکور نیز توسط دادنامه صادره از شعبه محترم 25 دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان تنفیذ گردیده است و پس از فسخ قرارداد لیفتراك بدون هرگونه اذن 
و مجوز قانونى از پاسخ قرارداد نزد خوانده محترم ردیف اول بوده است و با توجه به اینکه خوانده 
محترم ردیف اول کماکان نسبت به اقدامات غاصبانه خویش و استفاده از لیفتراك ادامه میدهد 
خواهشمند است جهت جبران خسرات وارده با احتساب اجرت المثل ایام تصرف خوانده محترم 
ردیف اول را ملزم به پرداخت آن نماید دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق 
اظهارات طرفین پرونده ابتدا خواهان آقاى مجید ساوجى اقدام به فروش لیفتراك موضوع دعوى 
به خانم  جمیله حسین غانمى مینماید و بر اســاس آن قرارداد مورخ 88/11/14 تنظیم میگردد و 
سپس نامبرده ( خوانده ردیف دوم) اقدام به انتقال آن به آقاى محمد طاهر سیگارودى بر اساس 
قرارداد مورخ 88/10/13 مینماید و حســب محتویات پرونده کال سه 9109983759200996 
شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر و به موجب دادنامه شماره 9209970376500421 
صادره از شعبه 25 دادگاه محترم تجدید نظر اســتان اصفهان حکم به تایید و تنفیذ فسخ قرارداد 
مورخ 88/11/14 صادر و زمان فسخ را نیز تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 91/11/4  اعالم شده 
اســت. 2- نظر به اینکه قرار دادمورخه 88/11/14 بصورت صحیح واقع گردیده در نتیجه خانم 
جمیله حسین غانمى مالک دستگاه لیفتراك بوده و خریدار حق انتقال عین آن را به غیر( خوانده 
ردیف دوم دارد و معاال معامله  واقع شده بین خریدار اول (خوانده ردیف دوم ) و خریدار دوم( خوانده 
ردیف اول) صحیح میباشد و انتقال آن قبل از اعمال خیار از سوى فروشنده و فسخ قرارداد مبیع در 
حکم تلف  بوده و فروشنده باید بدل عین که عبارتست از مثل یا قیمت آن را از خریدار اول بگیرد 
و مفاد 454 و 455 قانون مدنى  مبین این موضوع میباشــد و از مفاد این دو ماده چنین استنباط 
میگردد که تصرف طرفى که در اثر عقد مالک شــده  در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدى 
به آن صدمه نمیزند مگر اینکه بر خالف این ترتیب به طور ضمنى یا صریح تراضى شــده باشد. 
3- چون خریدار حق  مالکیت بر عین مال دارد میتواند هرگونه  حقى بخواد در مبیع براى شخص 
ثالث ( خریدار دوم)  ایجاد نماید  و اگر فروشنده بیع را فسخ کند به لحاظ اینکه مبیع متعلق به حق 
ثالث قرار گرفته حکم به انفساخ عقد  دوم و در نتیجه مسترد شدن مبیع ( لیفتراك ) به فروشنده 
با حقوق شخص ثالث در تعارض میباشــد لذا در رهن قراردادن آن و فسخ فروشنده باعث از بین 
رفتن عقد رهن نمیشود 4- خواهان به شرح دادخواست تقدیمى تقاضاى اجرت المثل از خوانده 
ردیف اول آقاى محمد طاهر سیگارودى نموده است که با توجه به مراتب پیشگفت قرار داد فى 
ما بین  نامبرده و خوانده ردیف دوم ( قرارداد مورخ 88/10/13 ) صحیحا واقع گردیده و فیمابین 
طرفین الزم االتباع مى باشد( به اســتناد اصاله اللزوم) در نتیجه خوانده ردیف اول مالک  عین و 
منفعت دستگاه لیفتراك موضوع دعوى میباشد و فسخ قرار داد اول تاثیرى در قرارداد دوم ندارد و 
مبیع در حکم تلف میباشد و خواهان مستحق بدل آن میباشد5- استحقاق اجرت المثل در موردى 
است که عین مال به استفاده کردن باقى باشد و از بین نرفته باشد در حالى که مبیع در مانحن فیه 
با توجه به مراتب فوق در حکم تلف  بوده و مطالبه اجرت المثل موضوعا منتفى میباشد على هذا 
دادگاه با توجه به موارد فوق الذکر دعویى خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون ایین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 1257 قانون مدنى حکم به بى حقى 
خواهان صادر و اعالم میگردد. رأى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 827 _اسالمیان- قاضى شعبه دوم حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه 4/708
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1262/95 مرجع رسیدگى شعبه دوازدهم 
شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: بهنام آقایى نشــانى: امیرآباد-بلواربهشتى بین ك2 و 3 
پ22 خوانده: شاهین شــهرى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 803336 جمعا به مبلغ 60/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
بهنام آقایى به طرفیت شاهین شهرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 1/300/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 94/06/01 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5149-قاضى 

شعبه 12شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/912 
حصر وراثت

 عذرا قیصرى ملک آبادى داراى شناسنامه شماره 1039 به شرح دادخواست به کالسه 382/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جالل قیصرى 
ملک آبادى بشناســنامه 17 در تاریخ 87/10/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-عذراقیصرى ملک آبادى ش ش 1039، (مادر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف :5139رئیس شعبه 

10 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/913 
حصر وراثت

 رضادواشى جمالوئى داراى شناسنامه شماره 3886 به شرح دادخواست به کالسه 392/96 از این 
شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمددواشى جمالوئى 

بشناسنامه 1297 در تاریخ 95/11/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1-علیرضا دواشى جمالوئى ش ش 2049، 2-مریم دواشى جمالوئى 
ش ش 1774، 3-عبداله دواشــى جمالوئى ش ش 27، 4-رضا دواشى جمالوئى ش ش 3886،  
5-مرتضى دواشى ش ش 8، 6-غالمرضا دواشى جمالوئى ش ش 681، (فرزندان متوفى) 7-ماه 
صنم کریمى ش ش 1122 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف:5135 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد4/914
حصر وراثت

بتول فاضلیان داراى شناسنامه شماره 22575 به شرح دادخواست به کالسه 381/96 ش ح 10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه فاضلى نجف 
آبادى بشناسنامه 14085 در تاریخ 89/12/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمدرضافاضلیان ش ش 473، 2-حیدرعلى فاضلیان ش 
ش 738، (پسران متوفى)  3-محترم فاضلیان ش ش 1208، 4-اقدس فاضلیان ش ش 22574، 
5-احترام فاضلیان ش ش 1207، 6-بتول فاضلیان ش ش 22575، (دختران متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف :5134رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد 4/915 
حصر وراثت

 براتعلى براتى جوزدانى داراى شناســنامه شماره 4 به شرح دادخواســت به کالسه 398/96 از این 
شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه براتى جوزدانى 
بشناســنامه 27 در تاریخ 94/08/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-پروانه براتى جوزدانى ش ش 38، 2-ثریا براتى جوزدانى ش ش 50، 
(فرزندان متوفى) 3-براتعلى براتى جوزدانى ش ش 4، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م الف: 5133 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/916

حصر وراثت
معصومه نادرى پور داراى شناسنامه شماره 48042 به شرح دادخواست به کالسه 399/96 ش ح 
10 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرخنده 
نفرى مهرنجانى بشناسنامه 2 در تاریخ 94/02/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-سهیال بهارلوئى یاسه چاهى ش ش 1521، 2-معصومه 
نادرى پور ش ش 48042، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد.م الف: 5131 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/917 
حصر وراثت

على احمد کریمى داراى شناسنامه شماره 525 به شرح دادخواست به کالسه 397/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدکریمى بشناسنامه 
12 در تاریخ 96/04/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-ابراهیم کریمى ش ش 10775، 2-على احمدکریمى ش ش 525، 3-مرضیه 
کریمى ش ش 255، 4-محمدکریمى ش ش 10776، (فرزندان متوفى) 5-عفت کردى ش ش 
37، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 

5127 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد4/918 
حصر وراثت

فتح اله قاسمى داراى شناسنامه شماره 19 به شــرح دادخواست به کالسه 393/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلى قاسمى بشناسنامه 
3512 در تاریخ 84/12/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-فتح اله قاسمى ش ش 19، (پدر متوفى) 2-کبرى یاعلى نجف آبادى ش ش 
24 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م الف:  

5117 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/919 
حصر وراثت

محمداسماعیل شریفیان داراى شناسنامه شماره 591 به شــرح دادخواست به کالسه 404/96 
ش ح 10 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سکینه رستگارى نجف آبادى بشناسنامه 20865 درتاریخ 95/10/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمدحسین شریفیانا ش ش 407، 
2-محمداسماعیل شریفیان ش ش 591، 3-حیدرعلى شریفیان ش ش 1172، (پسران متوفى) 
4-زهره شریفیان ش ش 605، 5-بتول شریفیانا ش ش 1047، 6-اشرف شریفیان ش ش 665، 
7-زهراشریفیان ش ش 90 (دختران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد.م الف:  5153 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد4/920 
اجراییه

- شــماره 1015/95 به موجب راى شــماره 5 تاریخ 96/01/07 حوزه 4 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه هادى داودى فرزند گشتاسب به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ 93/07/20 و هزینه هاى دادرسى به مبلغ 1/865/000 ریال و حق الوکاله و 
هزینه نیم عشر دولتى. محکوم له: مسلم عیدى وندى فرزند غالمعباس (وکالت خانم تینا صادقى 
پور) به نشانى: یزدانشهر خ8 غربى پ119. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م  الف:5098-شعبه 

4 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 4/921
اجراییه

 شماره 1014/95 به موجب راى شماره 6 تاریخ 96/01/07 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حجت اله فریدون نژاد به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ 94/12/27 لغایت اجراى حکم و هزینه هاى دادرسى به مبلغ 2/445/000 ریال و حق الوکاله 
و هزینه نیم عشر دولتى. محکوم له: مسلم عیدى وندى (وکالت خانم تینا صادقى پور) به نشانى: 
یزدانشهر خ8 غربى پ119. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5097-شعبه 4 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد 4/922 
اجراییه

 شــماره 869/95 به موجب راى شــماره 61 تاریخ 96/01/28 حوزه 7 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه طوبى حسینى فرزند محمد به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/850/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/12/07 لغایت اجراى کامل دادنامه و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
محکوم له: لیال شیروانى با وکالت خانم سمیه عرب به نشانى: ویالشهر خ منتظرى غربى شبنم 
4 پالك 56. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5146-شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد 4/923 
اجراییه

شماره 870/95 به موجب راى شماره 63 تاریخ 95/01/28 حوزه 7 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه طوبى حسینى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/850/000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ دادخواست 
95/12/07 لغایت اجراى کامل دادنامه و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم له: محسن شیروانى 
با وکالت خانم سمیه عرب به نشانى: ویالشهر خ منتظرى غربى شبنم 4 پالك 56. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. م الف:5145-شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد4/924 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 977/96 دادنامه 96/04/21-378 
مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: محمدمنتظرى نشانى: نجف 
آباد-خ شــهدا باالترازمســجدجوادیه فرش متحدالماس وکیل خواهان: خانم مریم شریفى به 
نشانى: خ 22بهمن شمالى مقابل بیمارستان منتظرى. خوانده: زیباجهانى نشانى: مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه بخشى از یک فقره چک به شماره 052648/39-95/03/09 جمعا به مبلغ 
335/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمدمنتظرى 
باوکالت خ شریفى به طرفیت زیبا جهانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 167/580/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 2/680/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 1395/03/09 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5140-قاضى 

شعبه2  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/925
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 311/95 دادنامه: 96/03/04-161 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: محمدایوبى نشانى: نجف 
آباد-فیروزآباد-انتهاى بلوارظفر انتهاى خ چناران وکیل خواهان: حسن جعفرى به نشانى: خمینى 
شهر میدان آزادى خ امام شمالى نبش کوچه شهیدفوالدى خوانده: احمدناصرى نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه 2 فقره حواله به شــماره هــاى 306407-306402 جمعا به مبلغ 
41/300/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمدایوبى به 
طرفیت احمدناصرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاى خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشــته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 41/300/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
766/300 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م 

الف:5120-قاضى شعبه8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/926 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 130/95 مرجع رسیدگى شعبه هشتم 
شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: محمدایوبى نشانى: نجف آباد-فیروزآباد-انتهاى بلوارظفر 
انتهاى خ چناران وکیل خواهان: حسن جعفرى به نشانى: خمینى شهر میدان آزادى خ امام شمالى 
نبش کوچه شــهیدفوالدى خوانده: ابوالفضل باقرى اتابک نشــانى: مجهــول المکان موضوع: 
مطالبه وجه 2 فقره چک به شــماره هاى 9998-94/11/06 و 7795-94/09/20 جمعا به مبلغ 
127/380/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمدایوبى 
باوکالت جعفرى به طرفیت ابوالفضل باقرى اتابک به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاى خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 127/380/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/800/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید (هریک ازچکها) لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى 
نجف آباد مى باشد. م الف:5119-قاضى شعبه8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/927 

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 132/95 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى 
حل اختالف نجف آباد.خواهان: محمدایوبى نشــانى: نجف آباد-فیروزآباد-انتهاى بلوارظفر انتهاى 
خ چناران وکیل خواهان: حســن جعفرى به نشانى: خمینى شــهر میدان آزادى خ امام شمالى نبش 
کوچه شهیدفوالدى خوانده: امین عادل نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 5 فقره چک به 
شماره هاى 6140-93/11/17 و 9706-92/04/25 و 2514-92/04/10 و 6740-92/05/15 و 
6741-92/05/15 جمعا به مبلغ 95/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
محمدایوبى باوکالت جعفرى به طرفیت امین عادل به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاى خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 95/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/600/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید (هریک ازچکها) لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.

 م الف:5118-قاضى شعبه8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/928 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 519/95 دادنامه: 96/03/22-153/96 
مرجع رسیدگى شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مسعود توکلى نشانى: نجف 
آباد-خ17شهریور جنب بیمارستان شهیدمنتظرى بن بست خادم الحسین پالك56، وکیل خواهان: 
تیناصادقى پور به نشانى: نجف آبادخ 15خردادمرکزى نرســیده به چهارراه امام جنب بیمه ایران 
خواندگان: 1.محمدجمشیدیان2.اکرم زواران حسینى3.نیلوفرجمشیدیان نشانى: هرسه مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه 2 فقره سفته به شماره هاى 074167(سرى ر/1) و 598111(سرى 
ح/1) و قرارداد شماره 133 و کدمنتهى 4110 جمعا به مبلغ 38/000/000 ریال. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى مسعود توکلى به طرفیت 1.محمدجمشیدیان2.اکرم زواران 
حسینى3.نیلوفرجمشیدیان به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى بــه پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 635/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید  تاریخ تقدیم دادخواست 
95/10/08 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به هرســه خوانده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پــس از انقضاء مهلت مذکور ظــرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5099-قاضى  

شعبه6 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد4/929 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 154/95 دادنامه: 316-96/04/17 مرجع 
رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مسعودتوکلى نشانى: خ17شهریور 
جنب بیمارستان شهیدمنتظرى بن بست خادم الحســین پالك56، وکیل خواهان: تیناصادقى پور 
به نشانى: نجف آبادخ 15خردادمرکزى نرسیده به چهارراه امام جنب بیمه ایران خواندگان: 1.مهین 
آذرى2.محمدپزشکى3.بتول ایوبى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 1 فقره سفته به 
شماره 25372 جمعا به مبلغ 1/700/000 تومان. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
مسعودتوکلى باوکالت صادقى پور به طرفیت 1.مهین آذرى2.محمدپزشکى3.بتول ایوبى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاى خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/700/000 
تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/700/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
(95/11/17)  لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 5100/م الف-قاضى شعبه8 شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد 4/930 
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مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
در پرونده 96005ح 4 اجرا و به موجب اجراییه صادره ازشــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
محکوم علیه 1- ابراهیم زمانى جهرمى به پرداخت مبلغ 550/000/000 ریال بابت اصل خواسته در   در 
حق محکوم له و مبلغ 18/150/000  ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 27/500/000 ریال هزینه اجرا در 
حق صندوق دولت و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان پرداخت محکوم گردیده است  که 
محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره 
کارشناسى شده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: یک باب منزل مسکونى به شماره پالك 
ثبتى 41588/ 301 بخش 16 ثبت اصفهان به نشانى شــاهین شهر خ مدرس پ 88 طبقه اول ساختمان 
سه طبقه به مســاحت 73/180 متر مربع و داراى 4 اتاق خواب و داراى انشعاب آب و گاز و مشترك و برق 
مستقل به ارزش پایه 2/613/000/000 ریال. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در 
مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى 
مزایده: سه شنبه  96/5/25   ساعت 9 تا 10 صبح.محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر .مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد 
شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به 
حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن 
ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف:  875  منتظرى_ 

مدیر اجراي احکام شعبه اول حقوقى شاهین شهر 4/932 
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده  950001 و به موجب اجرائیه شــماره 940014 مورخ 1395/12/7 صادره از شعبه 16 حقوقى 
دادگسترى اصفهان محکوم علیه منصور یزدخواســتى – ابراهیم کاله دوزان- شرکت تولید مواد غذایى 
اصفهان صنوبر به پرداخت على االحســاب 500/000/000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له 
قربانعلى اشــرافیان و مبلغ 25/000/000 بابت هزینه اجرا محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
است، نموده است.صورت اموال مزایده :1- یکدستکاه چرخ گوشت صنعتى، ساخت شرکت فرزان قطعه 
سپاهان (میرزایى) مدل m۲۰۰ مناسب برى چرخ نمودن گوشــت گرم و گوشت منجمد گیوتین شده 
داراى2مارپیچ یکى سیستم هلیکس جلو برنده و دیگرى مارپیچ اصلى، 3 فاز، اسکلت آهن، کلیه قطعات و 
بدنه دستگاه تمام استیل ، دستگاه به ابعاد تقریبى 150*120*165 سانتیمتر و وزن تقریبى 1500 کیلوگرم، 
داراى باالبر ستونى زنجیرى به ظرفیت بار تا 200 کیلوگرم، قطعات و لوازم از جمله پنجره تیغچه و 2 عدد 
مارپیچ (ماردون) موجود، دستگاه مستعمل، بال استفاده و خاموش، عدم امکان تست و راه اندازى دستگاه 
بدلیل قطع برق کارخانه، دستگاه به شماره پالك جمعدارى 6300022، وجود نشتى روغن در زیر دستگاه 
مشــهود.جمع بندى گزارش: با درنظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابى اعم از شرایط مزایده فروش، 
شرایط روز بازار، مارك و برند دستگاه شرایط فنى مشاهده شــده، کاربرى دستگاه و.... ارزش قیمت پایه 
مزایده جهت چرخ گوشــت فوق مبلغ 150000000 ریال برآورد  و اعالم میگردد. زمان برگزارى مزایده: 
96/5/20 ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه دوم حقوقى شاهین شهر، محل بازدید 
از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه 
داشته باشند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 

م الف:860- بابایى – اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى شاهین شهر4/933 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759302621 شماره پرونده: 9509983759301614 شماره بایگانی شعبه: 
951658 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده آقاى جامل ناصر محمدى فرزند نور 
احمد که خانم شهال محمد زاده فرزند نعمت اله دادخواستی به خواسته ثبت واقعه ازدواج به طرفیت شما  به 
این شعبه تقدیم که به کالسه 951658 اول خانواده و براى  1396/06/15 ساعت 10 تعیین وقت دادرسى 
گردیده است . با  توجه به مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به نامبرده ابالغ میگردد جهت 
شرکت در جلسه دادرسى دادگاه در تاریخ مشخص شده در دادگاه حاضر شوید. م الف : 877  شعبه اول دادگاه 

خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه4/934 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973759500377 شــماره پرونده: 9609983759500029 شماره بایگانی شعبه: 
960029 خواهان: آقاى رحیم ثامرى آزادى فرزند محمد با وکالت خانم تلما همتى فرزند سهراب به نشانى 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالى جنب چاپخانه ندا طبقه دوم کد پســتى 8184973641 دفتر آقاى 
مجتبى داورى، خواندگان: 1- شرکت نیکو شمیم بهار با مسئولیت محدود به نشانى تهران شهرك دزاشیب 
خ احمدرضا رمضانى پ 46 ، 2-اقاى علیرضا یوسف علیزاده فرزند رستم به نشانى تهران شهرك ولیعصر 
انتهاى خیابان حیدرى جنوبى ك خوش بیان غربى پ 42 ط 4 واحد7(مجهول المکان)،  خواسته: مطالبه 
وجه چک.رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى رحیم ثامرى آزادى فرزند محمد با وکالت خانم تلما همتى 
به طرفیت آقاى علیرضا یوسف على زاده و شرکت نیکو شمیم بهار به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه 
میلیون ریال وجه بخشى از یک فقره چک به شماره 164474 مورخ 95/9/24 عهده بانک شهر شعبه ملک 
شهر به انضمام خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از توجه به اوراق 
پرونده و کپى مصدق ضمائم پیوستى و از آنجا که وجود اصل مستند دعوى در ید مدعى داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان نسبت به دریافت وجه آن را داشته است و چون خواندگان دلیل 
و مدرکى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نداده و با وصف ابالغ اخطاریه و انتظار کافى در دادگاه 
حاضر نشده و ایراد و دفاع موثرى در قبال خواسته خواهان و مستند وى بعمل نیاورده است. بنابراین دادگاه 
دعوى مطروحه را وارد دانسته و مســتندا بمواد 310 الى 313 قانون تجارت، قانون الحاق یک تبصره به 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مواد 198، 515 ، 519، 522 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى  و ماده 3 آیین نامه وصول حق الوکاله وکالى دادگسترى خواندگان را 
متضامنا به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شش میلیون و هشتصد و 
پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ هفتاد هزار ریال بابت ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل به 
انضامام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت آن بر اساس شاخص بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى  ایران که حین اجرا محاسبه خواهد شــد، محکوم مینماید. ؛ رأى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشــد. مدت اعتبار این گواهى از تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 885 _طباطبایى 

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه 4/935 
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9409973759101702 شــماره پرونده: 9409983759100612 شماره بایگانی شعبه: 
940833 خواهان: شرکت بیمه رازى ســهامى عام به مدیریت یونس مظلومى با وکالت خانم آرزو لطفى 
فتح آبادى فرزند سیف اله به نشــانى فالورجان ســاختمان زاینده رود ، خوانده: میالد احسانى به نشانى 
مجهول المکان ، خواســته :مطالبه وجه بابت ، رأى دادگاه: در خصوص دادخواســت شرکت بیمه رازى با 
وکالت خانم آرزو لطفى به طرفیت آقاى میالد احسانى به خواسته صدور حکم مبنى بر مطالبه وجه به  مبلغ 
102/600/000 ریال موضوع بازیافت از محل بیمه نامه شماره 3/210230/911002881 به انضمام کلیه 
خسارات دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تقدیم دادخواست تا روز اجراى حکم دادگاه با بررسى محتویات 
پرونده مالحظه دادخواست تقدیمى، بیمه نامه ارائه شده ، رسید هاى هاى پرداخت وجه به زیان دیده ، نظریه 
کارشناسى تصادفات  خواســته خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت 
مدنى و ماده 30 قانون بیمه و مواد 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 102/600/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/028/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
مبلغ 180000 ریال بابت ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 
94/5/15 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. ؛ رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد.م الف: 870 _محمدى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر 

و میمه 4/936
ابالغ راي

شماره پرونده: 9509983759500208 شــماره دادنامه: 9509973759501367 شماره بایگانى شعبه: 
950214 ، خواهان: آقاى اصغر پور پیر على فرزند محمد  به نشــانى: اصفهان دولت آباد منطقه صنعتى- 
سنگبرى صنعتى- جنب باربرى رسالت بار ،خوانده: آقاى مجید بابایى مالیرى، فرزند قدرت اله به نشانى 
تهران خ شهید رجایى ســه راه على آباد 18 مترى خ گاندى ك9 پالك 21 ط2( مجهول امکان)خواسته 
مطالبه وجه چک- راى دادگاه : در خصوص دعوى آقاى اصغر پور پیر على فرزند محمد به طرفیت آقاى 
مجید بابایى مالیرى فرزند قدرت اله به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال وجوه دو فقره چک به 
شماره796878 مورخ 95/2/25 و 796879 مورخ 95/3/25، هر دو عده بانک صادرت به انضمام خسارات 
دادرسى اعم از هزینه دادسى و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از توجه به اوراق پرونده و کپى مصدق ضمائم 
پیوستى و از آنکه وجود اصول مستند دعوى در ید مدعى داللت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان نسبت به دریافت وجه آن را داشته است و چون خوانده دلیل و مدرکى بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش ارائه نداده است و با وصف ابالغ اخطاریه و انتظار کافى در دادگاه حاضر نشده و ایراد یا دفاع موثرى 
در قبال خواسته خواهان و مستند وى بعمل نیاورده است. بنابراین دادگاه دعوى مطروحه را وارد و مستندا 
بمواد 310 الى 313 قانون تجارت، قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چک و مواد 198، 515 ، 519 و 522 قانون ایین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده 
را به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نه میلیون و سیصد هزار و نود و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت آن بر 
اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجرا محاسبه خواهد شد، محکوم مینمایدو 
راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه دادگاه و پس از 
اتمام مهلت ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدید نظراســتان اصفهان میباشد. م الف858-

طباطبایى- رییس شعبه چهارم محکم عمومى حقوقى شاهین شهر4/937 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/1444/26- 96/4/24 خانم  مهناز فاتحى  فرزند جعفر  باستناد یک  برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 030757 را که 
به میزان تمامت از ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 301/36805 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان 
(شاهین شهر) که  در صفحه 398 دفتر 362  ذیل ثبت 88280 بنام مهناز فاتحى فرزند جعفر ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 12982 مورخ 94/12/13 دفترخانه 435 شاهین شهر به او انتقال 
قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 879 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر4/938 
اجراییه

شــماره: 671/95 ش 8ح- 96/04/10 به موجب راي شــماره 382 تاریخ 95/02/30 حوزه 8 شــوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه شــهرام هرزندى به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال و مبلغ یک میلیون و یکصد و هشتاد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر از تاریخ 95/9/3 تا زمان وصول در حق محکوم له علیرضا 
حاچمى فرزند عبدالطیف به نشانى : طالقانى ایثارگران پ 19، هزینه اجرایى بر عهده محکوم علیه میباشد. 
به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم 
علیه مکلف اســت : پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد بموقع اجرا بگذارید و یا ترتیبى براى 
پراخت محکوم به  یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى 
احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خاهد شد.م الف: 829 اسالمیان_ قاضى شعبه 8 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر4/939 
حصر وراثت

حمید آخوندى آبادچى داراى شناسنامه شماره 1024 به شــرح دادخواست به کالسه 283/96 اند ش2 از 
این شورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عنبر رضائى آبادچى به 
شناســنامه 761 در تاریخ 96/3/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- حمید آخوندى آبادچى به ش ش 1024، 2- جمشید آخوندى به ش ش 9، 3- شهرام 
آخوندى آبادچى به ش ش 1071، 4- جواد آبادچى به ش ش 16(پسران متوفى)، 5- فرشته آخوندى به 
ش ش 21(دختر متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 69 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

چادگان(مجتمع شماره یک)/4/941
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731202042 شماره پرونده: 9409983733101075 شماره بایگانى شعبه: 
951062 درپرونده کالسه 951062 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد خانم شیرین حمیدى چاالبه 
فرزند على متهم است به سرقت گوشــى نظربه اینکه متهم درآدرس اعالمى شناخته نشده است لذا وفق 
ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ مى گردد درجلسه مورخ 96/06/19 ساعت 8 
صبح درشعبه 103 دادگاه کیفرى نجف آباد حاضر شود. عدم حضورمانع از اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. 

م الف:5151-شعبه103 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد 4/952 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973759201167 شــماره پرونده: 9409983759201239 شماره بایگانی شعبه: 
941289 خواهان: شرکت بیمه رازى  با مدیریت بهمن یزدخواستى با وکالت خانم آرزو لطفى فتح آبادى 
فرزند سیف اله به نشانى فالورجان ســاختمان زاینده رود ، خوانده: عبدالحسین فاضل به نشانى مجهول 
المکان ، خواسته :مطالبه خسارت ، رأى دادگاه: در خصوص دادخواســت خانم آرزو لطفى فرزند سیف اله 
به وکالت از شرکت بیمه رازى با مدیریت آقاى بهمن یزدخواســتى رئیس هیات مدیره و یونس مظلومى 
مدیر عامل به طرفیت آقاى عبدالحســین فاضل به خواسته مطالبه مبلغ 1/119/107/000 ریال موضوع 
بازیافت خســارات از حمل بیمه نام به انضمام کلیه خسارات دادرســى از جمله هزینه دادرسى و خسارات  
تاخیر از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم بدین توضیح ازسوى وکیل خواهان: خوانده مدیر عامل 
مجموعه ورزشــى قصر قو میباشد و احد از بیمه گزاران شــرکت بیمه رازى که در تاریخ 85/1/23 فردى 
که در استخر مشغول شــنا بوده دچار حادثه شده و در نهایت فوت میشــود با توجه به اینکه طبق نظرات 
کارشناس و مدارك پیوست نامبرده از بند 6 ماده 4 شرایط عمومى بیمه نامه تخلف کرده و نظامات دولتى 
که قوانین و مقررات جارى را رعایت نکرده اند لذا شــرکت بیمه رازى وفق مســئولیت قراردادى جبران 
خسارات نموده و طبق اصل جانشینى و ماده 30 قانون بیمه و مواد 515، 519، 522 قانونى ایین دادرسى 
مدنى به شرح ستون خواســته تقاضاى صدور حکم مورد استدعاست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
نظر به اینکه مطابق دادنامه شماره 9109970351301000در پرونده کالسه 9009980351300783 از 
شعبه سیزدهم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان شرکت بیمه رازى به عنوان بیمه گر و به  استناد 
بیمه نامه هاى شماره 4612200030/84/00003 و 461320001/87/000050 و دادنامه هاى شماره 
8809973760100520 صادر در پرونده کالسه 880451 از شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شاهین شهر 
و شماره 8809973760100660 صادر در پرونده کالســه8809983760100451 از شعبه 101 دادگاه 
فوق الذکر و دادنامه شماره 8909970369400378 ازشعبه 12 دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان 
به پرداخت 90درصد دیه کامل مرد مسلمان در حق شرکت تعاونى قصر قو محکوم گردیده است و شرکت 
خواهان مطابق رو نوشت مصدق قبض مورخ 92/7/6 مبلغ 1/119/107/000 ریال به عنوان محکوم به به 
خوانده پرداخت نموده و مطابق دادنامه صادره از شعبه 12 دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان به شماره 
فوق الذکر آقاى عبدالحسین فاضل به میزان 90 درصد مقصر حادثه شناخته شده و محکوم شده است و از 
طرفى خوانده على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا نکرده و دفاعى  در قبال دعویى 
مطروحه به عمل نیاورده است على هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعویى خواهان را حمل صحت تلقى و 
مستندا به مواد 14 و 30 قانون بیمه و مواد 198، 515، 519، 522 قانون ایین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و یکصد و هفت هزار ریال 
(1/119/107/000 ریال) بابت اصل خواسته و همچنین به پرداخت مبلغ سى و سه میلیون و هفتصد و سه 
هزار و دویست و ده ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 94/12/20  لغایت اجراى حکم قابل محاســبه در واحد اجراى احکام مدنى بر اساس شاخص تورم 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام 
مدنى در حق خواهان محکوم و اعالم میگردد  ؛ رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و ســپس قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 

الف: 869 _اسالمیان  رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه 4/953 
ابالغ راي

شماره پرونده: 881/95  شماره دادنامه: 109- 96/3/20 خواهان: حسین على اکبرى پردنجانى به نشانى 
شاهین شهر خیابان مخابرات فرعى 10 غربى 2 شمالى پالك 38 واحد 1 خوانده : پرویز یگانى به نشانى 
مجهول المکان،موضوع  : فک پالك خودرو 13-226ب 91 گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشــتم به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راي می نماید. راي شــورا: در خصوص دادخواست اقاى حســین على اکبرپردنجانى به 
طرفیت اقاى پرویز یگانى به خواســته الزام به فک پالك 13-226ب91 به انضمام هزینه دادرسى بدین 
شرح که خواهان خودرو مذکور را خوانده فروخته است و خوانده نسبت به فک پالك امتناع نموده و با پالك 
خودرو متعلق به خواهان در تردد است و مستندات ارایه شده و اســتعالم صورت گرفته از پلیس راهور به 
مورخه 1396/1/15 بر عدم انجام تعهد مبنى بر فک پالك خودرو 13-226ب91 متعلق به خواهان داللت 
دارد شورا با عنایت اظهارات خواهان و بررسى پرونده خواســته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد 
مواد 198، 519، 520 ایین نامه دادسى و ماده 219 و 220 و 221 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به 
فک پالك 13-226ب 91 و پرداخت مبلغ هشتصد و چهل و سه هزار ریال هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر مینماید. راى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگســترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 837 اسالمیان 

قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر4/954 
ابالغ مفاد نظریه افرازى 

شماره: 96/1411/26 /103 تاریخ: 96/4/21 نظر به ایمکه آقاى اسماعیل بیدارم فرزند عباسعلى خواهان 
افراز سهام مشاعى خود از ششدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت را نموده اند که بموجب نظریه 
افرازى شماره 81380768 مورخ 1396/4/11 مفروز گردیده است. خواندگان: فاطمه پور چهار لنگ، اصغر 
گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى ،محمد على گرســیوز جزى، حسین کاظمى مابقى به شرح  روزنامه 
شماره 2751 مورخ 1395/6/16 روزنامه نصف جهان و همچنین افرادى که در پالك مزبور ذینفع هستند 
و یا نام آنان که در اسامى مالکین ذکر نگردیده است، لذا افراز سهام مشاعى قسمتى از ششدانگ باقیمانده 
پالك 43/ 301 واقع در بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که ســند مالکیت سه سهم و هفتاد و پنج صدم 
سهم مشاع از دو هزار سهم عرصه و اعسان باستثناى ثمینه اعیان در صفحه 260 دفتر 938 بنام اسماعیل 
بیدرام بوده است و طبق سند شماره 110194 مورخ 1394/5/3 دفترخانه 104 شاهین شهر تمامت دو سهم 
و نیم مشاع از دو هزار سهم به شهردارى شاهین شهر انتقال قطعى گردیده است که با توجه به گزارش ماده 
2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 مشخص گردیده که عملیات  ثبتى  ملک خاتمه یافته و 
با مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس شماره 960602081362711 
مورخ 1396/3/24 به شرح ذیل است: حدود ششدانگ یک قطعه زمین باستثناى بهاى ثمینه اعیان بنام 
خواهان که قطعه 415 براى آنان منظور شده به مساحت 163/5 متر مربع که محدود است. شماال بطول 
9/40 متر مربع بدیوار پالك 74931 فرعى. شرقا  اول بطول 13 متر پى است دوم بصورت پخ بطول 9/89 
متر پى است به خیابان. جنوبا: بطول2/40 متر پى است به خیابان.  غربا: بطول 20 متر بدیوارپالك 50310  
فرعى. سهم خواهان و باقیمانده با حدود و مســاحت مندرج در نقشه ترسیمى میباشد این تصمیم با اختیار 
حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 و ماده 15 آیین نامه مربوطه صادر گردیده 
لذا طبق ماده 6 آیین نامه و ماده 18 آیین نامه اجرایى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ 
تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى محجور( صغیر، مجنون و غیر رشید) و یا غایب مفقود االثر وجود 
دارد باستناد ماده 313 قانون امور حســبى و طبق راى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات 
عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه 
افراز شماره 81380768 مورخ 1396/4/11 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ و درج در روزنامه طبق 
ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و گواهى مربوطه را به واحد ثبتى ارائه نمایند. م الف: 

866- صیادى – اداره ثبت اسناد و و امالك شاهین شهر4/955 
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610423759200164 شــماره پرونــده: 9409983759200933 شــماره بایگانی 
شــعبه: 940970 بموجب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
95099737592010141 محکوم علیه (اقاى مهدى مظاهرى فرزند صفدر به نشــانى مجهول المکان) 
به محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و دو میلیون ریال ( 442/000/000 ریال ) بابت اصل 
خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/10/12 لغایت اجراى حکم 
قابل   محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى بر اساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران  در حق محکوم لهم(1- محمد عزیزى فرزند عباس به نشانى اصفهان خ کهندژ ك20 به طرف محله 
مهدیه بن بست شهریور 2- اعظم خیرالهى فرزند اکبر به نشانى اصفهان خ کهندژ ك20 به طرف محله 
مهدیه بن بست شهریور ،  هر دو به وکالت محمد على شــمس و امیر محمد شمس هر دو فرزند حسین و 
هردو به نشانى اصفهان – چهارباغ باال مجتمع پارك ورودى 2 ط سوم واحد 606) محکوم و اعالم میگردد. 
در ضمن هزینه مربوط به اجرا برعهده محکوم علیه مى باشد که در اجرا قابل محاسبه است. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار 

به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 852 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه4/956 
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره: 1396/08/392923 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك شماره 19/1015 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به موجب رأى شماره 7000941-
1396/3/7 در اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند به نام آقاى  فرامرز صادقى کلیشادى فرزند 
مصطفى 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 دوشنبه مورخ 
96/5/30 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 ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 

389 اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان 5/105
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9610103640704011 شماره پرونده: 9109983640700438 شماره بایگانى شعبه: 
910445 آگهى ابالغ اجراییه به آقاى اشــکان نورى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9209973640700395 محکوم علیه اشکان نورى محکوم است به 1- پرداخت 
نهصد و سى میلیون ریال بابت اصل دین و پرداخت مبلغ دو میلیون و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
الصاق تمبر قانونى 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهاى صادره به شرح چک 631381 مورخه 
91/5/20  به مبلغ سیصد میلیون ریال، چک 631385 مورخه 90/7/13 به مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون 
ریال، و چک 631367 مورخه 90/5/16 مورخه یکصد و شصت میلیون ریال تا زمان اجراى حکم در حق 
آقاى رضا اسمعیل پور کرمانى 3- پرداخت نیم عشر اجرایى در حق دولت/ ضمنا راى صادره غیابى است و 
خواهان مکلف است در صورت وصول محکوم به هزینه دادرسى را در حق دولت پرداخت نماید. م الف: 527 

شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان لنجان (زرین شهر) /5/223
مزایده

شماره درخواست: 9610463742200006 شماره پرونده: 9409980350600724 شماره بایگانى شعبه: 
940231 احترامًا نظر به اینکه در پرونده کالســه 950015 این اجرا به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول 
دادگاه عمومى بخش باغبهادران محکوم علیه یاسین لطفى فرزند صفرعلى به پرداخت سیصد و پنجاه و 
شش میلیون ریال بابت اصل خواسته با احتساب تاخیر تادیه آن و مبلغ ده میلیون و هفتصد و شصت و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محسن رمضانى قهفرخى فرزند حسین و پرداخت مبلغ 18338250 
ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت به موجب اجرائیه صادره از شعبه 6 دادگاه عمومى و حقوقى 
شهرستان اصفهان در پرونده 940812 آن شعبه که به شماره 940231 در این اجرا ثبت گردید به پرداخت 
مبلغ هشتصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خســارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم در حق آقاى 
عبدالجید جان محمدى خشوئى و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت و در پرونده 950470 
شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان بروجن که به شماره 940255 در این اجرا ثبت گردید به 
پرداخت مبلغ 382/517/196 ریال در حق محکوم له آقاى رضــا ربیعى و مبلغ 19/125/860 ریال بابت 
حق االجراى دولتى در حق دولت محکوم گردیده است در این خصوص پنج دانگ مشاع از یک باب منزل 
مسکونى واقع در چرمهین به شماره پالك 218 فرعى از 370 اصلى واقع در مزرعه بیگم چرمهینى بخش 
10 ثبت اصفهان به نام یاسین لطفى چرمهینى توقیف گردیده که مراتب توقیف آن به شرح ذیل مى باشد: 
1- بازداشت اصل به شماره 940192 مورخ 1394/7/13 ریاست محترم دادگاه باغبهادران در قبال مبلغ 
356000000 ریال 2- بازداشت مازاد اول به شماره 940231 مورخ 1394/8/10 ریاست محترم دادگاه 
باغبهادران در قبال مبلغ 800000000 ریال 3- بازداشت مازاد دوم به شماره 940255 مورخ 1394/9/2 
ریاســت محترم دادگاه در قبال مبلغ 330000000 ریال 4- بازداشت مازاد ســوم به شماره 9400118 
مورخ 1394/11/27 واحد اجراى اسناد رســمى لنجان در قبال مبلغ 250000000 ریال و همچنین مبلغ 
12500000 بابت نیم درصد اجرایى موضوع طلب آقاى ابراهیم ســبکتکین ریزى و صندوق دولت ملک 
موصوف طبق نظریه کارشناسى به صورت خانه مسکونى دو طبق ه مى باشد (سه واحد) طبق سند به مساحت 
415/40 متر مربع به شماره ملک 218 فرعى و 370 اصلى بخش 10 با مصالح اسکلت بتنى و سقف تیرچه و 
بلوك و سطح خارجى اجرنما و سنگ گرانیت سطوح داخلى گچ (یک متر سرامیک) سقف گچ برى اشپزخانه 
کاشى و سرامیک کابینت فلزى (رنگ الکترواســتاتیک) سیستم گرمایشى بخارى گازى سرمایشى کولر 
ابى. با توجه به موقعیت محلى و کاربرى و تمام عوامل موثر در قیمت گذارى ارزش ملک بصورت زیر مى 
باشد. نظریه کارشناسى: قیمت ارزیابى شش دانگ خانه مسکونى به مبلغ 3/999/220/000 ریال معادل 
سیصد و نود و نه میلیون و نهصد و بیســت و دو هزار تومان برآورد مى گردد که طبق دستور مقام قضائى 
بابت پنج دانگ از ششــدانگ ملک مذکور به مبلغ 3/332/683/000 معادل سیصد و سى و سه میلیون و 
دویست و شصت و هشت هزار تومان مى باشــد لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک مذکور جلسه 
مزایده اى در تاریخ 1396/5/31 برابر با سى و یکم مرداد ماه سال نود و شش ساعت 9 صبح در دفتر اجراى 
احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگزار نماید طالبین مى توانند سه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید 
از ملک مذکور به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شــود و مزایده از قیمت پایه شروع و برنده مزایده 
شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه ده درصد از 
مبلغ را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 528 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى 

بخش باغ بهادران /5/225
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده: 139504002003000723/2 شــماره بایگانــى: 9600130 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000393 بدین وسیله به آقاى على احمدى فرزند على اکبر شناسنامه شماره 6 و شماره 
ملى 1972127251 ساکن اصفهان زرین شهر صنایع دفاع پالك 13/4 واحد سه ابالغ مى شود که موسسه 
قرض الحسنه پرستارى ســخاوت جهت وصول مبلغ 45/000/000 (چهل و پنج میلیون) ریال به استناد 
چک شماره 121157/696615/26 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9501399/1 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان تشکیل شــده و به این اداره جهت ابالغ ارسال گردیده که پرونده با 
شماره کالسه 9600130 نیز در این واحد (واجد اجراى اسناد رسمى لنجان) تشکیل و طبق گزارش مورخ 
1396/4/25 مامور ابالغ، محل اقامت شما به شرح فوق مطابق متن ســند شناخته نشده است، لذا بنا به 
تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 511 ابراهیمى مسئول  واحد اجراى اسناد رسمى شهرستان لنجان /5/226
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده: 139604002129000086/1 شــماره بایگانــى: 9600105 شــماره ابالغیــه: 
139605102129000423 بدین وسیله به آقاى ساتیار بلیوند فرزند على مراد به شماره شناسنامه 685 و 
کدملى 4620272736 ساکن ورنامخواست- خ شــریعتى- ك شب بو- پ 129 ابالغ مى شود که آقاى 
جمشید پوربافرانى به وکالت آقاى ابراهیم خدادادى چمگردانى جهت وصول مبلغ 20/000/000 (بیست 
میلیون) ریال به استناد چک شماره 266182-6096-16/93 مورخ 1396/1/21 عهده بانک کشاورزى 
شعبه ورنامخواست علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600105 در این واحد تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1396/4/14 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید، عملیات اجرائى جریان خواهد 

یافت. م الف: 510 ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان  /5/227
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان فاطمه قلى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده نفقه به طرفیت خوانده مجیدباورصاد به شوراى 
حل اختالف شعبه 9 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 597/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/06/06 ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 

نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5248 شعبه نهم شوراى حل اختالف نجف آباد 5/251 
اجراییه

شماره اجراییه:9610423730400166 شــماره پرونده: 9509983730400770 شماره بایگانى شعبه: 
950781 ، 950782مشخصات محکوم له: مهدى عزیزى فرزند رضا نشانى: اصفهان-نجف آباد-مجاهد 
مرکزى کوچه شهیدپورمحمدى بن بست شهید غالمى پالك 14/9 مشخصات محکوم علیهم:1.مجید 
لرى به نشانى کرج کالك پائین ورودى پل کالك سنگ ساختمانى مجید 2.محمدعلى آقامحمدیان فرزند 
حسینعلى به نشانى کرج کالك پائین ورودى پل کالك سنگ ساختمانى مجید 3.حمیدرضا قره حسن لو 
فرزند قربانعلى 4.حسین رمضانى. مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونى محکوم له: جعفر چرغان فرزند 
عبدالرزاق به نشانى نجف آباد خیابان امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل طبقه 2 
واحد2 وکیل مهدى عزیزى. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه غیابى 
شماره 9509973730401195 محکوم علیهم محمدیان و لرى محکوم اند به پرداخت 220/000/000 
ریال و حســن لو و رمضانى به پرداخت 350/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و به همان نسبت هزینه 
دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له و پرداخت هزینه اجرا با محاسبه اجراى احکام 
درحق  صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف :5252 شعبه 4 دادگاه 
عمومى و حقوقى نجف آباد 5/252

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 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم 

نمایند.
ردیف1- برابر رأى شماره 139660302023000501 مورخ 1396/4/31 آقاى محمد جواهرى کوپائى به 
شماره شناسنامه 2838 کدملى 5658868637 صادره از کوهپایه فرزند على اصغر نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 170/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 9 فرعى از 

5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم على اصغر مى باشد.
ردیف2- برابر رأى شــماره 139660302023000502 مورخ 1396/4/31 آقاى محمدمهدى جواهرى 
کوپائى به شماره شناســنامه 1379 کدملى 1286439541 صادره از اصفهان فرزند على اصغر نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 170/27 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 9 فرعى از 5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم على اصغر مى باشد.
ردیف3- برابر رأى شماره 139660302023000503 مورخ 1396/4/31 خانم مهناز جواهرى کوپائى به 
شماره شناسنامه 89 کدملى 5659087061 صادره از کوهپایه فرزند على اصغر نسبت به یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 170/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 9 فرعى از 

5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم على اصغر مى باشد.
ردیف4- برابر رأى شماره 139660302023000504 مورخ 1396/4/31 خانم محبوبه جواهرى کوپائى 
به شماره شناسنامه 47471 کدملى 1281571636 صادره از اصفهان فرزند على اصغر نسبت به یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 170/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 9 

فرعى از 5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم على اصغر مى باشد.
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/5/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 21 /1396/5 م الف: 13700 اداره ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان/5/272
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/393572 خانم فرنگیس فیض بخش فرزند حســن بموجب درخواست وارده بشماره 
951218641036886 مورخ 1395/06/15 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت شــش دانگ یکباب مغازه به پالك ثبتى 245/14 مجزى 
شده از پالك 245/5 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 387 دفتر 85 امالك 
ذیل ثبت 11066/788 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره ســریال 883465 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/05/05 م الف:5272- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد 5/278 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/388963 اسداله کارشــناس نجف آبادى فرزند عب دالحسین بموجب درخواست وارده 
بشماره 951218641036909 مورخ 1395/06/15 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت شش دانگ یکباب مغازه به پالك ثبتى 446/14 مجزى 
شده از پالك 446 باقیمانده واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 530 دفتر 608 
امالك ذیل ثبت 138190 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره سریال 066098 سرى الف/16-88 صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 96/05/05 م الف:5273- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 5/279
آگهى ابالغ مفاد راى افرازى 

شماره: 103/96/1377/26- 96/4/19 احتراماً نظر به اینکه خواهان آقاى هادى سیاوشى  فرزند حسینعلى 
دادخواستى به شماره 258 بویین میاندشت به شماره ملى 6219923261 افراز سهام مشاعى خود از ششدانگ 
از پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت نموده اند که بموجب راى افرازى شماره 103/96/1375/26-

1396/4/19 مفروز گردیده است : خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، 
محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباسعلى 
آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد 
کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم 
ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى 
خوزستانى، کشور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، 
اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، 
نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان 
جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد 
حکیمیان جزى، امراله  حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان 
جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، 
کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت پور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، 
حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، محمدحسین خلیلى 
جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حسین رسولى، رضا قلى 
اورنگ، حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، 
اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، بهنام 
مهران، خسرو مهران، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى 
ســورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه 
نقاشــى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یــزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، 
صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان، شهرام قالى 
کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، 
ایران محمدى فرتخونى، مهــدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقــى زاده، رجبعلى مزروعى 
سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى 
جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، 
عبداله  على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على ملکى، 
عباســعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله  غفاریان 
جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن 
جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، 
مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، 
صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، 
بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا 
صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، 
بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام 
عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى 
شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى و همچنین افرادى که در پالك مزبور 
ذینفع هستند و یا نام آنها در اسامى مالکین ذکر نگردیده است. لذا افراز سهام مشاعى قسمتى از ششدانگ 
باقیمانده  پالك 301/43 واقع در پشت بند حافظ شــمالى  بخش 16 ثبت اصفهان  که سند مالکیت آن در 
صفحه 330 دفتر 209 امالك بنام هادى سیاوشى فرزند حسینعلى سابقه ثبت دارد که با توجه به گزارش ماده 
2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 مشخص گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه یافته و با 
مجاورین تعارضى ندارد. و حدود اربعه مورد افراز به مصوب صورت مجلس شماره  81356900- 96/3/20 
به شرح ذیل است.  حدود ششــدانگ یک قطعه زمین بنام خواهان آقا هادى سیاوشى فرزند حسینعلى که 
قطعه 311 براى آن منظور شده به مساحت 200 متر مربع عبارت از شماال بطول 10 متر پى است به کوچه 
شرقا بطول 20 متر پى است بدیوار پالك 49705 فرعى جنوبا بطول 10 متر پى است بدیوار پالك 49710 
فرعى غربا بطول 20 متر پى است به پى پالك 76758 فرعى حقوق ارتفاعى معرفى نشد سهم خواهان و 
باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در نقشه ترسیمى میباشد  این تصمیم  با اختیار حاصله  از ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 و ماده 15 آیین نامه مربوطه صادر گردیده . لذا طبق ماده 6 آیین 
نامه و ماده 18 آیین نامه اجرایى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که 
بین شرکا و مالکین مشاعى، محجور (صغیر، مجنون غیر رشید) و یا غایب مفقود االثر وجود دارد به استناد 
ماده 313 قانون امور حسبى و طبق راى وحئدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان 
عالى کشــور به نامبردگان و  نمایندگان آنها ابالغ گردد.  و  چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه افراز شماره 
950602071138554 مورخ 14/ 95/9 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ و درج در روزنامه طبق ماده 
مذکور به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و گواهــى مربوطه را به واحد ثبتى ارائه نمایند.م الف: 848 

صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر5/132
مفقودى

آگهى دریافت برگ ابالغ اتهام به شماره 524/ه/4 و ارائه برگ دفاعیه از هیات بدوى رسیدگى به 
تخلفات ادارى کارمندان آموزش و پرورش استان اصفهان. نظر به اینکه آقاى حسین علیخانى، 
فرزند اسد به شماره شناسنامه 57 و شماره ملى 1092004777صادره از نجف آباد متولد نجف 
آباد- دبیر آموزش و پرورش ناحیه 1 از تاریخ 1396/2/9 به بعد در محل خدمت حاضر نشده و 
نهایتا در حالت غیبت به سر مى برد و امکان ابالغ برگ ابالغ اتهام فوق الذکر به لحاظ مجهول 
المکان بودن به نامبرده مقدور نیست، لذا از تاریخ درج این آگهى و حداکثر ظرف مدت یک ماه، به 
وى فرصت داده مى شود ضمن معرفى جهت ارائه خدمت و دریافت ابالغ مورد نظر اقدام نماید. 
بدیهى است در صورت عدم توجه اقدام بعدى براى دستگاه متبوع محفوظ خواهد ماند. مدیریت 

آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان /5/273 
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 اصحاب و یاران حضــرت محمد (ص) که حافظان اســرار او 
مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان 
خدا و رســول او نبودم، بلکه با جان خــود پیامبر (ص) را یارى 
کردم. در جاهایى که شــجاعان قدم هایشــان مى لرزید و فرار 

مى کردند، آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
موال على (ع)

آگهى مزایده نوبت دوم

آگهى تجدید مزایده

واگذارى به اجــاره یک باب زیرزمین از موقوفه اهل البیت (ع) واقع در شــاهین شــهر- خیابان
 فردوسى- فرعى 3 شرقى- پاساژ یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى 21/000/000 ریال. مهلت 

ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/05/15
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.

شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 123/ش مورخ 96/05/04 شوراى محترم اسالمى شهر 
نطنز نسبت به فروش 1 قطعه زمین با کاربرى مسکونى متعلق به شهردارى واقع در محله فیض آباد اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و ارائه پیشــنهادات خود حداکثر تا تاریخ یک شنبه 

96/05/22 به شهردارى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031-54222119 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرس تان شاهین شهر و میمه

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده

آگهى دعوت سهامداران شرکت به سطل اصفهان (سهامى خاص) ثبت شده به شماره: 
30762 و شناسه ملى: 10260513392

جهت تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده که در ساعت 8:30 مورخ 1396/05/25 در نشانى شاهین شهر- خیابان 
صیاد شیرازى- فرعى 15- انتهاى خیابان- پالك 30- کدپستى 8319692807 تشکیل 

مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاى هیئت مدیره شرکت
2- انتخاب بازرس اصلى و على البدل

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
هیئت مدیره شرکت

م الف: 925

نوبت اول

اطالعیه
قابل توجه کلیه بهره برداران از منابع آبى

از آنجا که طبق دستورالعمل شماره 95/28420/31/100 تاریخ 1395/6/20 
وزیر محترم نیرو هرگونــه بهره بردارى غیرمجاز از منابــع آبى اعم از چاه 
غیرمجاز، برداشت غیرمجاز از چاه هاى پروانه دار، برداشت از چاه هاى مجاز 
بدون تمدید پروانه بهره بردارى و انواع برداشت هاى غیرمجاز از کلیه منابع 
آبى مشمول دریافت خســارات وارده به منابع آبى مى شود. بدین وسیله به 
اطالع عموم بهره برداران از منابع آبى مى رساند در مهلت مقرر قانونى نسبت 
به تمدید پروانه بهره بردارى و رفع تخلفات ازمنابــع آبى اقدام نمایند. در

 غیر این صورت وفق ضوابط و مقررات قانونى اقدام خواهد شد.

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان
م الف: 65575 
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دایى  در  محاصره دایى  در  محاصره 
کرانچار و هوادارانکرانچار و هواداران

ترفندهاى

با گلکسى اس با گلکسى اس 88
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قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى این که بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

شکسته شد...شکسته شد...

رکورد سینمارکورد سینما
 در در

بهرام رادان

 بازیگر «شاهنامه» شد

10

10

هااىىترفندهاى دهترفرفنفندتر ترفندهاىت
155

برنج خارجى نخورید جسد «بنیتا» دیروز کشف شد

شکایت هاى شکایت هاى 
همزمانهمزمان

 مدیریت مى شود؟ مدیریت مى شود؟
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با اکران اولین ساخته ســینمایى مهران مدیرى رکورد 
جدیدى در فروش روزانه و تعداد ســانس ثبت شــد. با 
اکران فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر»، رکورد فروش 
روزانه یک فیلم که پیش از این در اختیار «سالم بمبئى» 

بود، شکسته شد.
در چند ســال اخیر با رونق اکران و اســتقبال بیشــتر 
مخاطبان از فیلم هاى روى پرده، گیشــه سینما تکانى 
اساســى به خود دید و دو ســال اخیر نیز فروش باالى 
فیلم ها در نخستین روز نمایش سبب شد تا رکوردهاى 

تازه اى در این زمینه در تاریخ سینما به ثبت برسد.
در سه ســال اخیر، چندین فیلم که بیشتر آنها فضایى 
کمدى و مفرح داشــتند (البته به غیر از «فروشــنده»

اصغر فرهادى) فروشى باالى ده میلیارد تومان داشتند و 
چهار فیلم نیز در همان روز اول اکران، رکوردهاى پیشین 
را جابه جا کردند. در این گــزارش مرورى بر فیلم هایى 
داشتیم که توانستند به رکورد باالى فروش روزانه دست 

پیدا کنند.

«محمد رســول ا...(ص)»/ ســال 94/ 
170میلیون روز اول اکران

سال 94 رکورد جدیدى در سینما ثبت شد و آن تغییر رقم 
فروش روزانه فیلم هاى سینمایى بود که فیلم «محمد 
رسول ا...(ص)» توانست بعد از چندین سال آن را جابه 
جا کند. این فیلم مجید مجیدى که از روز چهارشــنبه

4 شهریور 94 اکران شد با فروش 170 میلیون تومان، 
رکورد بیشترین فروش در روز اول اکران را به نام خودش 

ثبت کرد.

«فروشنده» / شهریور 95/ 260 میلیون 
روز اول اکران

هفتمین ســاخته ســینمایى اصغــر فرهادى که 
درخشــش جهانى داشت و در جشــنواره کن 
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه را بــراى اصغر 
فرهادى به همراه آورد و شــهاب حســینى 
بازیگر مــردش هم موفق به کســب جایزه 
بهترین بازیگر مرد از این جشــنواره شد، جزو 
رکوردشکن هاى ســال 95 بود. این فیلم که در 
اسکار 2017 جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسى 
زبــان را به دســت آورد، در روز نخســت 
اکران خود همــه رکوردهاى 

تاریــخ ســینماى ایــران را شکســت و 260 میلیون 
فروش کرد. این فیلم که از چهارشــنبه 10 شــهریور 
95 اکران شــد رکورد فروش روز نخســت که پیش از 
این متعلق به فیلم «محمد رســول ا...(ص)» بود را جا 
به جا کرد. فروش فیلم اصغر فرهادى بعد از سه روز در 
تهران و شهرســتان ها به یک میلیــارد و 234 میلیون

 تومان رسید.
 همچنین «فروشــنده» بعد از فیلم هاى «گشت 2 »، 

«نهنگ عنبر 2» و «خوب، بــد، جلف» چهارمین فیلم 
پرفروش تاریخ سینماى ایران است که باالى 16 میلیارد 

تومان فروش کرد.

«ســالم بمبئى»/ آذر 95/ 500 میلیون 
فروش در روز اول

رکوردى که فیلم «سالم بمبئى» قربان محمدپور جا به 
جا کرد، فروش 500 میلیونى در روز نخست اکران بود. 

این فیلم که از پنج شنبه 11 آذر سال گذشته در سینماها 
اکران شد در همان روز نخست به فروش 500 میلیون 
دست پیدا کرد و رکورد «فروشنده» که پیش از این 260 
میلیون فروش در روز اول اکران بود را شکست. حضور 
محمدرضا گلزار به همراه دیــا میرزا بازیگر هندى این 
فیلم باعث شــد تا مخاطبان زیادى براى تماشاى این 
فیلم به سینما بروند. «سالم بمبئى» تا پایان اکرانش به 

رقم باالى 14 میلیارد تومان دست پیدا کرد.

«ســاعت 5 عصر» تیــر 96/ رکورددار 
فروش و تعداد سانس

با اکران فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر» به کارگردانى 
مهــران مدیرى از چهارشــنبه 28 تیرمــاه 96 رکورد 
«سالم بمبئى» هم زده شد. اولین ســاخته سینمایى 
مهران مدیرى در اولین روز اکرانش 700میلیون تومان 

فروخت.
 «ســاعت 5 عصــر» کــه از حضــور بازیگرانــى 
صمــدى،  آزاده  انصــارى،  ســیامک  چــون 
امیر جعفرى، نگیــن معتضدى و... بهره برده اســت 
عالوه بر جا به جا کردن رکورد فــروش روزانه رکورد 
تعداد ســانس و فــروش آنالین را شکســت. البته در 
این میــان تبلیغات خود مدیــرى در فضاى مجازى و 
دعوت او از مــردم و تأکیدش بر روى تماشــاى فیلم 
در ســینماها در اســتقبال کم نظیر مردم از این فیلم 
بى تأثیر نبوده است. با توجه به روند فروش این فیلم و 
مدت زمان کمى از شروع اکرانش گذشته مى توان پیش 
بینى کرد اولین ساخته مدیرى نیز به فروش باالى ده 

میلیارد دست پیدا کند.

«نهنگ عنبر 2» و رکورد فروش روزانه در 
یک پردیس

در میان فیلم هایى که موفق به فروش باال در یک روز 
شدند، آخرین ساخته ســامان مقدم، «نهنگ عنبر 2» 
توانست رکورد فروش فیلم در پردیس کورش پایتخت 
را بشــکند. «نهنگ عنبر 2» ساخته ســامان مقدم با 
فروش بیــش از 70 میلیون تومان، رکورد بیشــترین 
فــروش روزانــه یــک فیلــم در پردیــس کوروش 
را شکست. این فیلم از 20 اردیبهشت امسال اکران شد 
و تا االن رقم فروش به 19 میلیارد و 200 میلیون تومان 

رسیده است.

بهرام رادان (بازیگر سینما) به پروژه «سى» پیوست تا براى اولین بار حضور در عرصه 
تئاتر را با این پروژه که اثرى از همایون شجریان و سهراب پورناظرى است، 

تجربه کند.
بهرام رادان از چند روز قبل تمرینات فشرده خود را زیر نظر على اصغر 
دشــتى-کارگردان بخش نمایش پروژه- آغاز کرده و خود را براى 
ایفاى نقش «زال» آماده مى کند. او قرار است در کنار هنرمندانى چون 
سحر دولتشاهى، مهدى پاکدل، بانیپال شــومون و حسین صوفیان 

ایفاى نقش کند.
پروژه «سى» در حال حاضر آخرین روزهاى تمرین خود را پشت سر 
مى گذارد و گروه از اول مردادماه تمرینات نهایى خود را در مجموعه 

فرهنگى- تاریخى «سعدآباد» آغاز کرده است.
همایون شجریان و ســهراب پورناظرى - خواننده، آهنگساز 
و تهیه کننــدگان پروژه «ســى»- درباره رونــد این کار 
توضیح مى دهند: «پس از تمرینات جداگانه بخش هاى 
مختلف، هم اکنون تمرینات همزمان سه بخش موسیقى، 
تکنولوژى هاى تصویرى و تئاتر در حال انجام است و این 
در حالى است که این بخش ها در ماه هاى گذشته به صورت 
جداگانه مشــغول تمرین بودند و حاال در زمان باقى مانده تا اجرا 
قرار است تمرینات به صورت همزمان و فشرده انجام شود. تمام تالش 
دست اندرکاران این پروژه آن است که با تکیه بر فرهنگ و اندیشه ایرانى و با 
ابزارهاى موسیقى،  نمایش و تکنولوژى هاى تصویرى، مخاطبان امروز را با بخشى 

ازهویت فراموش شده خویش آشنا کنند.»
پروژه «سى» به تهیه کنندگى مؤسسه فرهنگى هنرى «دل آواز» و «بارانا» و 
با همراهى شرکت سامسونگ از 15 مردادماه در مجموعه تاریخى کاخ سعدآباد 

به روى صحنه خواهد رفت.

یکــى از روزهاى آفتابى ســال 1362؛ جمشــید 
مشــایخى، زنده یاد رضا ارحام صــدر، محمدعلى 
کشــاورز و نصرت ا... وحدت در حال صرف ناهار و 
یا شاید عصرانه اى دوستانه. در مورد این عکس دو 
روایت وجود دارد. یکى اینکه این دورهمى در منزل 
مرحوم ارحام صدر بوده که قوى تر است. یک احتمال 
ضعیف هم وجود دارد مبنى بــر اینکه عکس مذکور 
در پشــت صحنه فیلم «خانه عنکبوت» محمدرضا 
داودنژاد گرفته شده، چون جمشید مشایخى با همان 
گریم و پیراهن آبى ا ى که در آن فیلم بر تن داشت 
دیده مى شود. جالب آنکه یک گلدان کاکتوس، گلى 
که نگهدارى اش این روزها بیشــتر در خانه ها باب 
شده، آن زمان جزو دکوراســیون خانه ارحام صدر 

بوده است.

سایت IMDb به عنوان یکى از بزرگ ترین بانک هاى اطالعاتى سینماى جهان طى روزهاى گذشته از سعادت 
آکســوى به عنوان یکى از بازیگران فیلم جدید اصغر فرهادى نام برد. با انتشــار این خبر در رســانه هاى داخلى، 

روابط عمومى فیلم فرهادى با انتشار اطالعیه اى حضور این بازیگر ترکیه اى را در این فیلم تکذیب کرد.
در متن تکذیبیه اى روابط عمومى فیلم اصغر فرهادى آمده که تمامى بازیگران فیلم اصغر فرهادى اســپانیایى یا 
آرژانتینى هستند و فیلمبردارى آن تا چند هفته دیگر آغاز مى شود و هیچ بازیگر ترکیه اى از جمله سعادت آکسوى 

در این فیلم به ایفاى نقش نخواهند پرداخت.
سعادت آکسوى پیش تر در سریال «حریم سلطان» یک نقش فرعى بازى کرده بود. در فیلم جدید اصغر فرهادى که 
تهیه کنندگى آن را «پدرو آلمادوار» کارگردان مشهور اسپانیایى بر عهده دارد،  «پنه لوپه کروز» و «خاویر باردم» 

نقش هاى اصلى را ایفا مى کنند.
با گذشت چند ساعت از انتشار این خبر، سایت IMDb نام سعادت آکسوى را از فهرست بازیگران 

این فیلم سینمایى حذف کرد.

رکورد سینما در «ساعت 
5 عصر» شکسته شد...

تازه ترین پوستر فیلم ســینمایى «بیوگرافى» به کارگردانى فاطمه ثقفى و تهیه کنندگى على اکبر ثقفى با طرحى از میثاق زارع، یکى از بازیگران فیلم، 
رونمایى شد.

«بیوگرافى» نخستین ساخته بلند فاطمه ثقفى فیلمنامه نویس، دستیار کارگردان و منشى صحنه آثارى چون؛ «مرگ، کسب و کار من است»، «همه چیز 
براى فروش»، «مردى که اسب شد» و... در مقام کارگردان است و جدیدترین پوستر این فیلم با طرحى از میثاق زارع رونمایى شد.

این فیلم تابستان سال گذشته با فیلمنامه اى از امیرحسین ثقفى مقابل دوربین رفته است و روایت یک روز از زندگی آدم هایی در گوشه اي از شهر است که 
براي رهایی از زخم هاي کهنه خود می جنگند، زخم «راحله» اما شبیه زخم دیگران نیست...

کارگردان در بخشى از یادداشت خود درباره فیلم چنین نوشته است: قضاوت نکنیم! بالتکلیفى و جستجوى هویت فردى، دردى به غایت بزرگ است. درد 
بر درد نگذارید و به تماشاى تنها بخشى از دغدغه هاى ترنس ها، در بیوگرافى بنشینید.

بهار کاتوزى، میثاق زارع، روح ا... مهرابى، اشکان مهرى، میثم غنى زاده، فریبا شاهسون و مهران ملکوتى در این فیلم ایفاى نقش مى کنند.

حامد بهداد
 در«گیجگاه» 

بهرام رادان (بازیگر سینما) به پروژه «
تئاتر را با این پروژه که اثرى از

تجربه کند.
بهرام رادان از چند روز

دشــتى-کارگردان بخ
ایفاى نقش «زال» آماد
سحر دولتشاهى، مهدى

ایفاىنقشکند.
پروژه «سى» در حال ح
مى گذارد و گروه از اول
فرهنگى- تاریخى«سع
همایون شجریان
و تهیه کننــد
توضیح مى
مختلف، ه
تکنولوژى ه
در حالى است
جداگانه مشــغول
قرار است تمرینات به صو
آن دست اندرکاران این پروژه
ابزارهاى موسیقى،  نمایش و تکنولو
ازهویت فراموش شده خویش آش
پروژه «سى» به تهیه کنندگىم
با همراهى شرکت سامسونگا

به روى صحنه خواهد رفت.

رســانه هاى داخلى، 
ذیبکرد.

هادى اســپانیایى یا
ملهسعادت آکسوى 

ید اصغر فرهادى که 
»و «خاویر باردم»

ران

بهرام رادان بازیگر «شاهنامه» شد

پالن آخر؛ ناهار خورى در یک روز قدیمى

بازیگر «حریم سلطان»
 در فیلم فرهادى بازى نمى کند

زندگى ترنس ها 
در ایران 

با«بیوگرافى» 

فیلــم ســینمایى «گیجــگاه» در آخریــن 
مراحــل پیــش تولید قــرار دارد و بــه زودى 
مقابــل دوربیــن مــى رود.عــادل تبریزى 
کارگــردان فیلم ســینمایى «گیجــگاه» با 
دریافت پروانه ساخت قصد دارد این فیلم را ظرف 

روزهاى آتى در تهران مقابل دوربین ببرد.
تاکنون و از میان بازیگــران حضور حامد بهداد 
و نــگار جواهریــان در این فیلم قطعى شــده 
اســت. بهداد و جواهریان پیش از این در هیچ 
پروژه ســینمایى با یکدیگر همبازى نبوده اند 
و «گیجــگاه» اولین همکارى مشــترك این 
دو محسوب مى شــود.«گیجگاه» که داستان 
آن در دهه 70 روایت مى شــود روایتگر زندگى 
«حسن خشــنود»، یک مربى کاراته است. وى 
کتاب تطبیق شاهنامه فردوسى با فنون رزمى 
را که تألیف کرده به یکى از هنرجویانش هدیه 
مى دهد، اما در نهایت پشیمان مى شود و در پى 

پس گرفتن کتاب است...
فیلمبردارى «گیجگاه» در تهران انجام مى شود 
و با توجه به روایت دهه 70 در فیلمنامه، طراحان 
صحنه پروژه اقــدام به ســاخت چندین دکور 
کرده اند.تبریزى از تابســتان ســال گذشته در 
تدارك ســاخت «گیجــگاه» با نام پیشــین 
«پدرکشتگى» اســت و در طول همین مدت 
چند بار متن فیلمنامه را همراه با ارسالن امیرى 
بازنویسى کرده. وى که مجوز کارگردانى خود را 
مرداد ماه سال گذشته دریافت کرد، پیش از این 
به عنوان دســتیار با کارگردانانى چون مسعود 
کیمیایى، داریوش مهرجویى، حمید نعمت ا...، 

بهرام توکلى، هاتف علیمردانى و رسول 
صدرعاملــى تجربــه همکارى 

داشته است.
 تبریزى ساخت چند فیلم کوتاه 

را نیز در کارنامه خود دارد.
پیمان جعفرى تهیه کنندگى 
«گیجــگاه» را برعهده گرفته 

اســت. وى در حال حاضر فیلم 
ســینمایى «انــزوا» را در مقــام

تهیه کننده آماده اکران دارد.

«فروشنده» / شهریور 95/ 260 میلیون
روز اول اکران

هفتمین ســاخته ســینمایى اصغــر فرهادى ک
درخشــش جهانى داشت و در جشــنواره کن
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه را بــراى اصغ
فرهادى به همراه آورد و شــهاب حســینى
کســب جایز موفق به بازیگر مــردش هم
بهترین بازیگر مرد از این جشــنواره شد، جز
5رکوردشکن هاى ســال 95 بود. این فیلم که د
2017 جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسى 7اسکار
را به دســت آورد، در روز نخســت زبــان
اکران خود همــه رکوردهاى

یکــى از روزهاى آفتابى ســال
مشــایخى، زنده یاد رضا ارحام ص
کشــاورز و نصرت ا... وحدت در
یا شاید عصرانه اى دوستانه. در م
روایت وجود دارد. یکى اینکه این
مرحوم ارحام صدر بوده که قوى تر
ضعیف هم وجود دارد مبنى بــر ای
در پشــت صحنه فیلم «خانه عنک
داودنژاد گرفته شده، چون جمشید
پیراهن آبى ا ى که در آن گریم و
دیده مى شود. جالب آنکه یک گلد
که نگهدارى اش این روزها بیشـ
شده، آنزمان جزو دکوراســیون

بوده است.

IMDb سایتb
آکســوى به عنو
روابط عمومى فی
در متن تکذیبیه ا
آرژانتینى هستند
در این فیلم به ایف
سعادت آکسوى
تهیه کنندگى آن
نقش هاى اصلى
با گذشت چند سا
این فیلم سینمایى

پالن آ

کیمیایى، داریوش مهرجویى، حمید نعمت ا...، 
للللسول بهرام توکلى، هاتف علیمردانى و ر

صدرعاملــى تجربــه همکارى 
داشته است.

 تبریزى ساخت چند فیلم کوتاه 
نیز در کارنامه خود دارد. را

پیمان جعفرى تهیه کنندگى 
«گیجــگاه» را برعهده گرفته 

اســت. وى در حال حاضر فیلم 
ســینمایى «انــزوا»را در مقــام

تهیه کننده آماده اکران دارد.
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زودرنجى شدید و حساسیت هاى رفتارى باال منجر 
به کمبود اعتماد به نفس و بــه نوعى خود آزارى 
احساسى مى شود. کودکان و حتى بزرگ ترهایى 
که از این مشــکل رنــج مى برنــد خیلى راحت 
نمى شود با آنها صحبت کرد؛ چون افراد حساس 
یا در همان لحظه اول از حرف ها و نحوه گفتارتان 
ناراحت مى شود یا پس از ساعت ها فکر کردن به 
تک تک کلمات و جمــالت مکالمه کوتاهى که 

فقط چند دقیقه  ادامه داشته است.
کسانى که اینقدر حساســیت دارند و زود ناراحت 
مى شوند، معموًال تمام حرف ها و رفتارهاى دیگران 
را هم به خود نســبت مى دهند و با نگرشى منفى 
درباره مسائل صحبت مى کنند. براى همین، افراد 
حساس معموًال ترجیح مى دهند در جمع حضور 
پیدا نکنند و تنهایى را بیشــتر مى پسندند. غافل 
از اینکه تنها ماندن و گوشــه گیرى، حساســیت  
افراد حساس را تشدید و احساسات منفى  شان را 
بیشتر مى کند. روان شناسان و متخصصان به این 
افراد حساس توصیه مى کنند با نگاهى مثبت خود 
را در موقعیت هاى جدید قــرار دهند و از واقعیت 

فرار نکنند.
مى گویند کسانى که درکودکى خیلى مورد توجه 
پدر و مادرشان بوده اند، در بزرگسالى ممکن است 
اینقدر حساس و زودرنج شوند. بعضى ها هم درست 
برعکس فکر مى کنند و باور دارند کمبود محبت و 
بى توجهى پدر و مادر باعث حساسیت و زودرنجى 
بچه ها مى شود. عالوه بر اینها، تعداد فرزندان در 
خانواده، ترتیب و اختالف سنى آنها، نحوه برخورد 

و تربیت والدین، محیط اجتماعى  که کودك در آن 
قرار مى گیرد و رشــد مى کند و ده ها عامل دیگر 

مى تواند در ایجاد این حساسیت مؤثر باشد.
باید بدانید که حساسیت زیاد و بیش از حد نسبت 
به موضوعات و مســائل مختلف از ویژگى هایى 
است که در اختالل هاى شخصیت مختلف و طى 
بیمارى هاى روحى مشاهده خواهد شد، اما ممکن 
است با نداشــتن این اختالالت و بیمارى ها هم 
فردى از حساسیت رنج ببرد و بسیار زود رنج باشد. 
از طرفى باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که 
حساسیت بیش از حد به خصوص در افراد وسواسى 
بیشتر از دیگران به چشم مى آید و معموًال در افراد 
وسواسى شاهد حساسیت بیش از حد، نسبت به 

مسائل مختلف زندگى هستیم.
این افراد معموًال با نگاهى وسواسى به موضوعات 
مختلف زندگى مى نگرند و آنها را براساس نظرات 
خودشــان ارزیابى مى کنند. بر همین اساس هم 
مى گویند حساسیت بیش از حد یکى از نشانه هاى 
وسواس است و وسواس فکرى یا رفتارى مى تواند 

به این شکل خود را نشان دهد.
در کنار ایــن افــراد، خیلى ها هم هســتند که 
مشکل شان به هیچیک از این موارد ارتباط ندارد، 
اما حساسند و از این خصوصیت رنج مى برند که 
شیوه تربیتى پدر و مادر، ترتیب و تعداد فرزندان، 
توجه بیش از حد خانواده یــا کم توجهى و نادیده 
گرفتن کودك در محیط خانه از عواملى اســت 
که مى تواند چنیــن احساســى را در وجود افراد 

ایجاد کند.

دکتر غالمرضــا زمانى، عضو انجمــن صنفى جراحان 
عمومى با بیان اینکه گاهى در بینى تومور وجود دارد که 
باعث خونریزى مى شود، گفت: استفاده از داروهایى مثل 
اسپرى آلرژى که در بینى مى زنند نیز مخاط آن را خشک 

و مستعد خونریزى مى کند.
وى ادامه داد: اشکاالت تشریحى مثل اشکاالت عروقى 
مخاط بینى نیز مى تواند سبب خون دماغ شود. اگر کسى 
دچار هر نوع اختالل آناتومیک بینى باشد، مستعد خون 
دماغ مى شــود. مثًال در صورت انحراف تیغه بینى، یک 
طرف  بینى بیشتر در معرض هواى خشک قرار مى گیرد و 
مخاطش بسیار خشک مى شود. بینى افراد عادى در هواى 
خشک و با دستکارى ممکن است دچار خونریزى خفیف 
شود ولى در کسانى که بیمارى زمینه اى و خونى دارند، 

شدیدتر اتفاق مى افتد.
وى افزود: خونریزى از بینــى در افرادى که به هر دلیل 
جراحى بینى انجــام داده اند و افراد دچــار بیمارى هاى 
التهابى مثل رینیت، معتادان به کوکایین و هر نوع مخدر 

استنشاقى، بیشتر اتفاق مى افتد.
عضو انجمن صنفى جراحان عمومى ایران با اشــاره به 
اینکه گاهى خون دماغ بدون علت اســت، تصریح کرد: 
اگر خونریزى مدام تکرار شود، ممکن است نشانه بیمارى 
عمومى مثل اختــالالت انعقادى یا خونى و لوســمى 
(سرطان خون) باشد و حتماً باید بیمار بررسى بیشتر شود.
زمانى با اشــاره به اینکه گاهى خــون دماغ تظاهر یک 
بیمارى اســت، ادامه داد: اختالل هاى انعقادى از قبیل 
هموفیلى، لوسمى (سرطان خون)، کمبود پالکت خون، 
فشارخون باال و در بچه ها بیمارى هاى تنفسى ویروسى 

یا بیمارى هاى زمینه اى و خونى از بیمارى هایى هستند 
که خونریزى بینى از نشانه هاى آن است.

وى اظهار داشت: بینى افراد عادى در هواى خشک و با 
دستکارى ممکن است دچار خونریزى خفیف شود، ولى 
در کســانى که بیمارى زمینه اى و خونى دارند، شدیدتر 
اتفاق مى افتد و در سنین باال نیز علت خونریزى معموًال 

فشارخون باال یا مشکالت عروقى است.
عضو انجمن صنفى جراحان عمومى ایران گفت: وقتى 
خون دماغ مى شویم ابتدا باید طورى بنشینیم که باال تنه 
از پایین تنه باالتر قرار گیرد، بعد دو پــره بینى را آرام با 
انگشت بگیرید و پنج دقیقه فشار دهید. سپس کمپرس 
سرد دو طرف بینى بگذارید. برخى معتقدند کسى که دچار 
خون دماغ شده باید سرش را کامًال به عقب متمایل کند، 
اما این کار باعث مى شود خون به حلق و ریه وارد شود و 
اگر خونریزى شدید باشــد، حالت نیمه نشسته، بهترین 
حالت اســت. اگر خونریزى بند نیامد یا حتى زود بند آمد 
ولى تکرار شد و مدام اتفاق افتاد یا شدید بود، حتماً باید به 

پزشک مراجعه کرد.
این عضو انجمن صنفى جراحان عمومى ایران ادامه داد: 
اگر خونریزى با عالیم دیگرى مثل سردرد همراه باشد 
یا گرفتگى بینى هم وجود داشــته باشد، به ویژه بچه اى 
که خون دماغ مى شود و بینى اش مى گیرد، باید حتمًا به 
پزشک مراجعه کرد. اگر ترشح بینى در بچه بدبو باشد، به 
این معنى است که جسم خارجى در بینى وجود دارد، مگر 

اینکه خالفش ثابت شود.
وى افزود: ترشح خونى مداوم از بینى مى تواند نشانه تومور 
خوش خیم یا بدخیم باشد. تومور خوش خیم آنژیوفیبروم 

بیشتر در پســرها و تا حوالى اوایل سن بلوغ که تغییرات 
بینى ایجاد مى شود، شایع تر است، ولى گاهى بعد از آن 
هم دیده مى شود. گاهى خونریزى  بینى آنقدر شدید است 
که براى به وجود نیامدن مشکل جدى براى بیمار و حتى 
به خطر نیافتادن جان او جراحى الزم است که امروزه با 

آندوسکوپى انجام مى شود.
زمانى با بیان اینکه بیشتر در فصل زمستان که هوا سرد 
و خشک است خون دماغ شــایع تر است، مخصوصًا در 
محیط بسته اى که در آن وسایل گرم کننده وجود دارد، 
افزود: اگر در تابستان کسى در معرض گرماى زیاد قرار 
گیرد، براى اینکه بدن بتواند گرمــا را دفع کند، عروق 
سطحى گشــادتر مى شــود و خون دماغ در افرادى که 

مستعد هستند، اتفاق مى افتد.
وى با اشــاره به اینکه خونریزى  بینى دو نوع خونریزى 
قسمت جلویى بینى و قسمت عقبى بینى است، تصریح 
کرد: فین کردن شــدید  بینى، مواد محرك شــیمیایى، 
ســرماخوردگى یا آنفلوآنزا، داروى ضــد التهاب بینى، 
سینوزیت، دست کردن داخل بینى، هواى گرم یا سرد، 
آلرژى ها، ارتفاع زیاد، انحراف تیغه وسط بینى، بیمارى 
کبدى، مصرف الــکل و مواد مخــدر از علل خونریزى 

جلوى  بینى است.
عضو انجمن صنفــى جراحان عمومى ایران با اشــاره 
به اینکه خونریزى قســمت عقب بینــى خیلى کمتر از 
خونریزى جلوى بینى اتفاق مى افتد، تصریح کرد: این نوع 
خونریزى بینى در افراد مسن شایع تر است و خونریزى 
پشت بینى مى تواند خطرناك باشد و معموًال نیاز به درمان 

پزشکى دارد.
زمانى ادامه داد: علل شایع این نوع خونریزى بینى شامل 
برخى داروها، فشار خون باال، بیمارى هاى خونى، سخت 
شدن سرخرگ ها، تومورها، ضربه به سر و صورت، عمل 

جراحى بینى و کمبود کلسیم در بدن است.
وى افزود: نوشیدن مایعات زیاد، استفاده از اسپرى بینى 
نمک دار، استفاده از کرم چرب کننده براى داخل بینى از 

جمله توصیه هاى الزم براى خونریزى بینى است.

ســمى بودن بســیارى از مواد غذایى تولید شده در 
کارخانجات، یک مشکل عمده تغذیه در دنیاى بشر 
است. حتى در کشورهاى توســعه یافته مردم روزانه 
مقادیر بســیارى از غذاهاى مملو از مواد شــیمیایى 
مصرف مى کنند که عامل بســیارى از بیمارى هاى 

سخت است.
یکى از این مواد شیمیایى مهلک آرسنیک است که در 

برنج هاى کارخانه اى  به وفور یافت مى شود.
آرسنیک چیست ؟

آرسنیک که در جدول تناوبى با عالمت As  شناخته 
مى شود، شبه فلزى اســت که در حالت اکسید همان 

مرگ موش است.
این ماده سمى بیشتر براى حشره کش ها مورد مصرف 
است. اما در صنایع رنگ،ترکیبات چسب فلز، صنایع 
چوب و به طور کلى آفتکش ها اســتفاده مى شــود. 
مقدارى استفاده از این سم در مواد غذایى سبب بروز 

دل درد و اسهال مى شود.
و همچنین مصرف دراز مدت آن سبب بروز بثورات، 
سرطان، بیمارى هاى قلبى و عروقى و دیابت مى شود. 
به عبارت دیگر مى شود گفت آرسنیک از مرگبارترین 
مواد شیمیایى مورد مصرف صنایع غذایى توسط انسان 
است. این ماده سمى را پس از آزمایشات در برنج هایى 
که در کارخانجات صنعتى به صــورت تجارى تولید 

مى شود، کشف کرده اند.

طبق تحقیقات ســازمان غذا و دارو میــزان درصد 
آرسنیک در برنج نســبت به دیگر مواد غذایى بسیار 
بیشتر است. چرا که جذب شیمیایى برنج به گونه اى 
است که شرایط بســیار خوبى را براى رشد آرسنیک 

ایجاد مى کند.
به طور کلى مواد غذایى که در خاك رشد مى کنند این 
موقعیت را دارا مى باشند. البته خاك مناطق مختلف 
در میزان بهبود این شــرایط دخیل مى باشــند، مثًال 
سبزیجات و برنج حاصلخیز از خاك بنگالدش از درصد 
باالترى برخوردار است یا اینکه ایاالت متحده میزان 
کمترى از این شرایط را به گیاهان موجود در خاکش 
منتقل مى کند و مى توان گفت که تغییرات شیمیایى 
بین آب هاى زیر زمینى و خــاك آن منطقه بر درصد 
آرسنیک موجود در گیاهان به خصوص برنج دخالت 

بسیارى دارد.
این موضوع براى کسانى که برنج بسیارى مى خورند 
کمى نگران کننده است. در واقع مى توان گفت که طبق 
نتیجه آزمایشات،  افراد بالغى که بیشتر از دیگران برنج 
مى خورند به میزان 44درصد مواد شیمیایى در بدن آنها 

بیشتر یافت مى شود.
استفاده از برنج هاى کامًال طبیعى و دستچین، راه امن 
و مطمئنى براى جلوگیرى از ورود میزان بســیار زیاد 
آرسنیک است. همچنین در بین غالت نیز جو و بلغورها 

از میزان بسیار کمترى آرسنیک برخوردار هستند.

امروزه انسان ها بیش از هر زمان دیگرى مى توانند از انواع مختلف 
مواد غذایى بهره مند شــوند، اما غالباً به دلیل تغذیه نامناسب به 
عوارض ناشى از آن مبتال مى شوند و به ناچار براى درمان آن به 
دارو هاى شیمیایى روى مى آورند؛ دارو هایى که عوارض جانبى آنها 
از جنبه هاى مثبت آن بیشتر است؛ لذا در این مواقع گیاهان دارویى 
به کمک ما مى آیند و هرچند اثرى درمانى آرام و کندترى دارند، 
بیش از دارو هاى ترکیبى مصنوعى قابل اعتماد هستند و بیمارى را 

از درون تحت تأثیر قرار مى دهند.
البته باید در نظر داشت که براى درمان برخى بیمارى ها باید درد 
را درمان کرد که در این گونه مواقع باید دارو هاى شــیمیایى به 
صورت قرص یا تزریق با نظر پزشک استفاده شود و سپس براى 
پیشگیرى و حفظ تندرستى و درمان اساسى نارسایى هاى مزمن 
دستگاه هاى بدن مى توان از گیاهان دارویى مورد نظر استفاده کرد؛ 
لذا نظر به اینکه گیاهان دارویى در حالت هاى مختلف (عرق گیرى، 
عصاره گیرى و جوشــانده) داراى خواص یکسانى نیستند براى 
رسیدن به نتیجه مطلوب و مؤثر از آنها باید به نوع، میزان و نحوه 
تجویز آن توجه کرد تا بتوان بیشترین اثر را از کمترین میزان آن برد.

یونجه: گرم و خشک
ضد مرض قند، تقویت کلیه، سوزش دست، مؤثر در ترك اعتیاد (به 
علت داشتن ماده ساپوتین)، عطسه آور، کاهش دهنده کلسترول 

خون، ملین، مؤثر در درمان الغرى و رشد اطفال.
هل: گرم

ضد نفخ شکم، دافع سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا.
زنیان: گرم

دفع کننده عفونت بدن، رفع کننده سرفه هاى شدید، ضد نفخ، ضد 
انگل، هضم کننده غذا، ضد سکســکه، دفع کننده سموم بدن و 

کمک مؤثر در ترك اعتیاد.
خارخاسک: گرم

مؤثر در درمان سنگ کلیه و مثانه، شستشوى کلیه و مثانه و مفید 
براى سیاه سرفه.      

علل خون دماغ

 بینى افراد عادى در 
هواى خشک و با دستکارى 

ممکن است دچار خونریزى خفیف 
شود، ولى در کسانى که بیمارى 

زمینه اى و خونى دارند، شدیدتر 
اتفاق مى افتد

فیبر یکى از مواد مغذى مفید براى سم زدایى از 
بدن است. پوست برخى میوه ها، عالوه بر فیبر، 
حاوى گروهى از آنتى اکسیدان هاى ضد پیرى 

و ویتامین هاست.
خوردن پوست برخى از میوه ها نه تنها مضر نیست 
بلکه فایده هم دارد چون پوست این میوه ها، سه 

چهار برابر بیش از خود میوه حاوى فیبر هستند.

سیب: آنتى اکســیدان هاى فراوانى که در 
پوست ســیب وجود دارند، مثل کوئرستین و 
پکتین، در مقایسه با ســیب پوست کنده، اثر 
بســیار بیشــترى در از بین بردن سلول هاى 
سرطانى و حفظ حافظه دارند. به عالوه، با دور 
انداختن پوست ســیب، نیمى از فیبر آن نیز از 

دست مى رود.

موز: این میوه سرشار از پتاسیم، مقدار زیادى 
سروتونین نیز دارد که یک انتقال دهنده عصبى 
بوده و با اشــتها و خلق و خو در ارتباط است. 
همچنین موز سرشار از فیبر، هم از نوع محلول 
و هم از نوع نامحلول است. پوست موز، باعث 
مى شود که احساس سیرى کنید و مشکالت 
گوارشــى خفیف را هــم  بهبود مى بخشــد.
 مى توانید پوســت موز را بکوبید و به شــکل 
پوره در بیاورید و به کیک یا انواع مواد غذایى 

اضافه کنید.

کیوى: زمانى که کیوى را با پوست مى خورید، 
تا سه برابر فیبر بیشــترى نسبت به زمانى که 
پوست آن را مى کنید، دریافت خواهید کرد. به 
عالوه، ویتامین C قابل توجهى نیز در اختیار 

بدن قرار مى گیرد.

پرتقال: ویتامین C موجود در پوست مرکبات 
خیلى بیشتر از مقدار ویتامین موجود در آب این 
میوه هاست. همچنین پوست آنها مملو از فیبر و 
ویتامین هاى A و B، مواد معدنى مثل کلسیم و 
سلنیوم است. در کنار همه اینها، فالونوئیدهاى 
تانجرتین و نوبیلتین موجود در پوست مرکبات، 

اثر ضدالتهاب و ضدسرطانى دارند.

پاپایا: گوشت و پوست این میوه گرمسیرى، 
حاوى مقادیر زیــاد ویتامین هــاى A، B و 
C اســت. همچنین، نوعــى آنزیــم به نام 
پروتئولیتیک، مثل پاپائیــن و کیموپاپائین، با 
اثر ضدویروســى و ضد قارچى و ضد باکترى 
اســت. به همین دلیل، از پوست پاپایا در تهیه 
محصوالت زیبایى، ماســک هــاى زیبایى و 

آبرسان به پوست، استفاده مى شود.

این چند میوه را
 اگر توانستید

 با پوست بخورید

افراد حساس بخوانند

ارزش غذایى گوشت بســیار زیاد است اما هضم آن 
دشوار است مگر اینکه شــخص قدرت هضم قوى 
داشته باشــد به همین دلیل الزم اســت بیماران، 
مخصوصًا بیماران گرم مزاج، از مصرف گوشت زیاد 

پرهیز کنند.

خواص قلوه (کلیه)
 طبیعت قلوه معتدل است و به خشکى گرایش دارد، 

دیر هضم است و اخالط بد پدید مى آورد.

خواص دل گوسفند
طبیعت دل گوسفند گرم و تر است، در مجموع بسیار 
سخت و دیر هضم اســت، بنابراین باید از حیوانى 
معتدل باشد، اگر با فلفل و زیره خورده شود و بعد از 
آن مرباى زنجبیل مصرف شود، هضم آن آسان تر 

مى شود.

خواص سیرابى و شیردان
طبیعت سیرابى سرد اســت، دیر هضم است و چون 
جایگاه فضوالت حیوان است، باید خوب شسته شده 

سپس پخته شود.

خواص پاچه
پاچه گوسفند طبع معتدل و زودهضم دارد و به علت 

حالت لزجى که دارد، ملین است.

خواص مغز گوسفند
مغز گوسفند ســرد و تر اســت، هضمش دشوار و 
براى معده زیان آور است و اشــتها را از بین مى برد، 
نرمى بخش اســت و براى هضم بهتر باید آن را با 

ادویه گرم مصرف کرد.

خواص چشم گوسفند
چشم گوســفندگرم و تر اســت،ترى آن زیادتر از 
دیگر اعضاى داخلى اســت و گرمــى آن مایل به 

اعتدال است.

خواص جگر گوسفند
جگر گوسفند گرم و تر است،جگر بریان شده، براى 

شب کورى مفید ولى بسیار دیر هضم است.

از خواص و مضرات دل، قلوه و مغز گوسفند 
چه مى دانید؟

رضا مالیــرى فوق تخصــص خون و 
ســرطان گفت: ســرطان مرى یکى از 
سرطان هاى دســتگاه گوارش است که 
شیوع آن در نواحى شمالى ایران و کشور 

چین بسیار زیاد است.
رضا مالیرى گفت: مصرف الکل و دخانیات 
همچنین مصــرف خوراکى ها و مایعات 
داغى همچون چاى در ایجاد این سرطان 

مؤثر است. 
وى اضافه کرد: این سرطان نواحى بین 
دهان و معده را درگیر مى کند و خود را با 
عالئمى همچون مشکل در بلع و کاهش 

شدید وزن نشان مى دهد.

مالیرى افزود: کاهــش قابل توجه وزن، 
جزو عالئم شــایع این بیمارى است که 
اکثریت بیماران به دلیل تأخیر در مراجعه، 

درمان بیمارى را سخت تر مى کنند.
این فوق تخصص خون و ســرطان، در 
خصوص درمان ســرطان مرى گفت: 
براى درمــان این بیمــارى از جراحى و 
پرتو درمانى استفاده مى شود و در موارد 
مورد نیاز شیمى درمانى نیز به کار گرفته 

مى شود. 
وى گفــت: رژیم هــاى غنــى از میوه

 و گیاهان اثر محافظى در ایجاد سرطان 
ریه دارند.

نوشیدن «چاى داغ» 
سرطان مرى را افزایش مى دهد

ور و و ى ى ز وم ى و ح ر
 یا بدخیم باشد. تومور خوش خیم آنژیوفیبروم 

برنج خارجى نخورید

یونجه بخورید
 مرض قند نگیرید
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درست مثل اولین مسابقه رسمى «زالتکو کرانچار» در بازگشت به سپاهان، 
مرد کروات در اولین هفته لیگ هفدهم هم باید در دیدار خانگى برابر سایپا 

با یکى از جانشینان سابق خود دست و پنجه نرم کند.
پس از سال ها امسال ورزشــگاه نقش جهان از ابتداى مسابقات 

لیگ برتر در دسترس ســپاهان خواهد بود. البته از یک طرف 
از بازگشایى رسمى نقش جهان حدود 9 ماه مى گذرد و از سوى 
دیگر این ورزشــگاه هنوز نواقص کوچکى دارد اما باز هم آغاز 

فصل در حضور احتماًال ُپرتعداد و ُپرشور هواداران اصفهانى اتفاق 
ویژه اى به حســاب مى آید به خصوص که طبق قرعه، سپاهان این 

شانس را پیدا کرده است تا در اولین هفته از لیگ برتر میزبان باشد.
اولین میهمان ســپاهان در لیگ هفدهم سایپاست که از ســاعت 20 و 30 دقیقه 
جمعه شب به مصاف تیم اصفهانى مى رود. آخرین دیدار دو تیم به این دلیل حکم 
یک مسابقه ویژه را پیدا کرده بود که در آن زالتکو کرانچار در بازگشت به اصفهان 
براى اولین بار روى نیمکت طالیى پوشان مى نشست آن هم در ضیافتى که طرف 

مقابلش خلف سابق او در سپاهان بود.
در دیدار این هفته دیگر خبرى از حسین فرکى روى نیمکت سایپا نیست تا رویارویى 
او با سرمربى کروات سپاهان توجهات را به خود جلب کند اما در عوض على دایى 

هست تا تقابل ویژه اى را با سپاهان و کرانچار شکل دهد.
فصل گذشته دایى در کسوت سرمربى نفت تهران در جام حذفى رو در روى سپاهان 
قرار گرفت. رفتارهاى حاشــیه اى این مربى در کنار زمین در آستانه نواخته شدن 
یک ضربه پنالتى حساس علیه تیمش، خشــم هواداران سپاهان را برانگیخت به 
خصوص که با از دست رفتن آن ضربه پنالتى امیدهاى طالیى پوشان براى کسب 

جام و بازگشت به آسیا بر باد رفت.
دایى اما تنها با هواداران سپاهان دچار چالش نیست بلکه بخاطر دعواى رسانه اى 
چهار سال پیشش با کرانچار با سرمربى کروات سپاهان هم یک رویارویى نسبتًا 
خاص در پیــش دارد. ضمن آنکه دایى پیــش از آن در میانه هــاى لیگ نهم به 
عجیب ترین شکل جاى کرانچار را روى نیمکت پرسپولیس گرفت و همین بهانه 

کافى است تا رویارویى این دو نفر با یکدیگر هر بار به یک تقابل ویژه بدل شود.
با این اوصاف، دیدار با ســایپا در ماه هاى اخیر براى ســرمربى ســپاهان بدل به 
مسابقه اى شده است که او در آن با جانشینان سابق خود دست و پنجه نرم مى کند. 
مرتبه قبل کرانچار زورآزمایى با فرکى را برد. باید دید زالتکو این بار مچ دایى را هم 
مى خواباند یا خیر. على دایى باید منتظر شب سختى در ورزشگاه نقش جهان باشد 

که از سوى هواداران سپاهان «گودال مرگ» لقب گرفته است.  نصف جهان   اختالفاتى که در دو سه روز گذشته میان بازیکنان و مدیران باشگاه پرسپولیس ایجاد 
شده از حالت عادى خارج شده است و حاال کار به جایى رسیده که یک خبرگزارى رسمى، مدیران 
این باشگاه را تهدید به افشاگرى و انتشار یک فایل صوتى کرده است. خبرگزارى فارس  در گزارشى 
ادعا کرد فردى که به مدیران باشگاه پرسپولیس نزدیک است و در خارج از ایران زندگى مى کند الفاظ 
رکیک و تندى نسبت به مدیران ارشد ورزش، مقامات بلند پایه کشورى و حتى این خبرگزارى نسبت 

داده که فایل صوتى آن هم موجود است! 
 این خبرگزارى در یک موضعگیرى عجیب، در ماجراى اختالفات میان بازیکنان و مدیران، در کنار 
بازیکنان پرسپولیس ایستاده است و از آنها حمایت مى کند. البته مشخص نیست که فحاشى هاى 
فردى که هیچ سمت رسمى در باشگاه پرسپولیس ندارد و بنا به ادعاى این خبرگزارى فقط به مدیران 
باشگاه پرسولیس نزدیک است چه چیزى را ثابت مى کند و چه مشکلى براى باشگاه به وجود مى آورد؛ 
اما این کار خبرگزارى مذکور یک بى اخالقى بزرگ رسانه اى است که از یک فایل صوتى به عنوان 

اهرم فشار و تهدید علیه مدیران یک باشگاه استفاده مى کند.
 این خبرگزارى از فعالیت و اطالع رسانى کانال هاى هوادارى باشگاه پرسپولیس که باعث شده اند بنا 
به ادعاى این خبرگزارى مشروعیت رسانه هاى رسمى زیر سئوال برود ناراحت است! البته این اتفاق 
اگر هم افتاده باشد، بیشتر از هر چیز نشــانه ناکارآمدى و ضعف امثال همین خبرگزارى است که با 
وجود در اختیار داشتن قدرت و امکانات چند برابرى نسبت به همین کانال هاى هوادارى، در رقابت با 
آنها بازنده شده اند و قصد دارند با استفاده از روش هایى مثل تهدید به افشاگرى و انتشار فایل صوتى 

شکست خود را جبران کنند.

دســتکم از رزومه ظاهرى «رافائل کریوالرو» اینطور 
برمى آید که این هافبک برزیلى بهترین خرید خارجى 

سپاهان در نقل و انتقاالت اخیر است.
با جذب رافائــل کریوالرو پرونــده فعالیت هاى نقل و 
انتقاالتى سپاهان بسته شد. این هافبک چپ پا 28 ساله 
و اهل پورتو آلگره است و عالوه بر برزیل تابعیت ایتالیا 
را هم دارد. به نظر مى رسد که کریوالرو بهترین خرید 
خارجى این فصل باشگاه اصفهانى باشد زیرا رزومه او 
در قیاس با بازیکنان خارجى تازه وارد سپاهان به مراتب 

ُپربارتر است.
این هافبک برزیلى که سابقه بازى در لیگ برتر پرتغال 
را دارد مدتى هم در سطح اول فوتبال لهستان مشغول 

به فعالیت بوده است. «ویتوریا گیمارش» مطرح ترین 
تیمى است که کریوالرو ســابقه پوشیدن پیراهنش را 
دارد. او که در دو مقطع متفاوت براى ویتوریا گیمارش 
بازى کرده است دو ســال و نیم پیش از این تیم تقریبًا 
مشهور پرتغالى به عجمان امارات پیوست تا براى اولین 

بار حضور در فوتبال آسیا را تجربه کند.
هافبک جدید ســپاهان با مدافع تازه وارد این تیم یک 
وجه اشــتراك جالب دارد و آنکه اینکه به مانند «ژایرو 
رودریگــز» در کارنامه کارى او هم یکســال ســابقه 
عضویت در تیم تروفنســه به چشــم مى خورد. البته 
کریوالرو ســه فصل زودتر از ژایرو عضــو این تیم نه 

چندان مطرح پرتغالى بوده است.

وبیه!
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نصف جهان   سازمان لیگ فصل گذشته در ابالغیه اى 
به باشگاه هاى لیگ برترى اعالم کرد که هر تیمى که 
بدهى داشته باشد، باید 10 درصد از قرارداد بازیکنانى 
را که جذب مى کنند، بــه بدهى هاى خود اختصاص 
دهنــد، بر همین اســاس، در فصل جدیــد برخى از 
باشــگاه ها به دلیل عدم پرداخت بخشــى از قرارداد 
بازیکنان جدید خود نمى توانند در هفته اول لیگ برتر 

از آنها استفاده کنند.
فریبرز محمودزاده مســئول کمیته نقل و انتقاالت 
ســازمان با تأیید این خبر گفت: «باشــگاه ها براى 
گرفتن کارت بازى بازیکنان جدید خود باید از کمیته 
بین الملل، کمیتــه انضباطى و کمیته تعیین وضعیت 
بازیکنان مجوز بگیرنــد و این مجوز به تأیید دبیرکل 
فدراسیون فوتبال برسد، در صورتى که دبیرکل تأیید 
کند، رئیس سازمان لیگ مى تواند مجوز صدور کارت  
بازى ها را صادر کند. تاکنــون تیم هاى صنعت نفت 
آبادان، فوالد خوزستان، استقالل خوزستان، گسترش 

فوالد تبریز، ذوب آهن اصفهــان، پارس جنوبى جم 
و ســایپا مجوز ثبت قرارداد بازیکنــان جدید خود را 
گرفته اند. 9 باشگاه دیگر لیگ برترى هنوز نتوانسته اند 
مجوز بگیرند و کارت بازى بازیکنان جدیدشان صادر 

نخواهد شد.»
پرسپولیس، استقالل، تراکتورسازى، پیکان، سپیدرود 
رشت، سیاه جامگان، پدیده، ســپاهان و نفت تهران 
تیم هایى هســتند که اگر تا امروز10 درصد از قرارداد 
بازیکنان جدید خود را پرداخت نکنند، حق استفاده از 

بازیکنان جدید خود را نخواهند داشت.  

نصف جهان  موضوع چک ســعید آقایى همچنان 
ادامــه دارد و گســترش فــوالد از مدافــع جدید

 سپاهانى ها شکایت کرده است.
براى لیگ هفدهم، سعید آقایى باید براى پیوستن 
به باشــگاه جدید، چک یک میلیــاردى اى که نزد 
باشگاه گســترش فوالد داشــته را تسویه مى کرد. 
مذاکرات سپاهان و باشگاه تبریزى مثبت بود و در 
نهایت با تعهداتى که سپاهان و آقایى دادند، مدافع 
ملى پوش فصل گذشــته تراکتورسازى به اصفهان 
رفت و طالیى پوش شــد. حاال اما انگار موعد نقد 
شــدن یکى از چک ها رســیده و آنها نتوانسته اند 
خواسته گسترش فوالد را برآورده کنند. در آن سوى 
ماجرا هم هوشنگ نصیرزاده اى قرار دارد که بعد از 
رسیدن به مدیرعاملى گسترش نشان داده مو را از 
ماست مى کشد و تعارفى هم با باشگاه و فردى ندارد. 
حاال گسترش از سپاهان و آقایى شکایت کرده و این 
شکایت مى تواند براى اصفهانى ها دردسرساز شود. 
گفته مى شــود اگر طى روزهاى آینده مشکل بین 
دو باشگاه برطرف نشود آقایى از همراهى سپاهان 
در لیگ برتر محروم خواهد شــد تا به این شکایت 
رسیدگى شده و گسترشى ها   به خواسته شان برسند. 
از طرفى هم ســپاهانى ها معتقدند این چک جنبه 
حقوقى دارد و حل و فصل آن نباید در دایره نهادهاى 
فوتبالى انجام شــود و باید در مجــراى دادگاه قرار 

بگیرد.

تهدید با فایل صوتى 

 کارشناس برجسته فوتبال ایران گفت: پرسپولیس، 
اســتقالل، ذوب آهن و ســپاهان مدعیان اصلى 

قهرمانى فصل آینده هستند.
امیر حاج رضایى که ســال ها در فوتبال باشــگاهى 
و ملى ایران در باالترین ســطح به عنوان بازیکن، 
مربى، سرپرست و مدیر حضور داشته است مى گوید:  
به عقیده من پرسپولیس و اســتقالل و ذوب آهن و 
سپاهان چهار تیم مدعى اصلى قهرمانى هستند البته 
ممکن است تیم هاى دیگرى هم باشند که بتوانند به 
آنها آسیب برسانند و خودشان را به آنها نزدیک کنند. با 
این حال به نظر من شرایط فوتبال اینگونه نیست که 
بگوییم چون فالن تیم بهترین بازیکنان را جذب کرده 
حتماً شانس قهرمانى دارد. زیرا ممکن است در یک 
تیم در برخى از پست ها تورم بازیکن باشد و در پست 
دیگر بازیکن نداشته باشند.  این را توجه داشته باشید  
که دو تیم اصفهانى ســپاهان  و ذوب آهن برخالف 
پارسال، این فصل بسیار قدرتمندتر شده اند و مدعیان 

جدى و بزرگ قهرمانى هستند.

امیرحاج رضایى: 

 سپاهان و ذوب آهن 
مدعیان جدى هستند

ماجراهاى چک  
ادامه دارد 

جنگ سایپا- سپاهان فردا در اصفهان  

ه سپاهان،
ابر سایپا

ت 

ین 
د.

0 و 30 دقیقه  0ت 20
ه این دلیل حکم

گشت به اصفهان 
ضیافتى که طرف 

یست تا رویارویى 
 عوض على دایى 

و در روى سپاهان 
تانه نواخته شدن 
برانگیخت به  ن را
شان براى کسب 

 دعواى رسانه اى 
ک رویارویى نسبتًا 
ـاى لیگ نهم به 
ت و همین بهانه 

ویژه بدل شود.
ســپاهان بدل به 
نجه نرم مى کند. 
ار مچ دایى را هم 
نقش جهان باشد 

دایى  در  محاصره کرانچار
 و هواداران 

دردسرهاى سپاهان و سرخابى ها

ه وجود مى آورد؛ 
صوتى به عنوان 

اعث شده اند بنا 
! البته این اتفاق 
ارى است که با

در رقابت با  رى،
شار فایل صوتى 

رزوم دســتکم از
برمى آید که این
سپاهان در نقل و
با جذب رافائــل
انتقاالتى سپاهان
و اهل پورتو آلگره
را هم دارد. به نظ
خارجى این فصل
در قیاس با بازیکن

ُپربارتر است.
این هافبک برزیلى
را دارد مدتى هم
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سازمان لیگ فصل گذشته در ابالغیه اى  س  نصف جهان
تیمى که  باشگاه هاى لیگ برترى اعالم کرد که هر به
10 درصد از قرارداد بازیکنانى 0بدهى داشته باشد، باید
را که جذب مى کنند، بــه بدهى هاى خود اختصاص
دهنــد، بر همین اســاس، در فصل جدیــد برخى از

قرارداد  باشــگاه ها به دلیل عدم پرداخت بخشــى از
بازیکنان جدید خود نمى توانند در هفته اول لیگ برتر 

یی ب ن ز
گرفتن کارت باز
کمیتـ بین الملل،
بازیکنان مجوز ب

فدراسیون فوتبال
کند، رئیس سازم
صادر بازى ها را
فوالد خو آبادان،

رسی
از ط
حقو
فوتب
بگیر

 کار
اســ
قهر
امیر

و ملى
مربى
به ع
سپاه
ممک
آنها

 س
م

مایلى کهن 
ممنوع المعامله 

شد!

محمد مایلى کهن ممنوع المعامله شــده است؛  
آن هم به این دلیل که از او شکایت شده است. 
البته نه از شخص او، بلکه از هیئت مدیره اى که 
او زمانى عضوش بوده است. توضیحات مایلى 

کهن را درباره این ماجراى عجیب بخوانید:
-روز گذشته به من گفتند شــما شاکى دارید 
و نمى توانید معامله کنید. با شــنیدن این خبر 
به تهران رفتــم و به اداره مالیات شــمیرانات 
مراجعه کرده ام و فهمیدم که به دلیل اینکه 12 
سال پیش به مدت 22 روز عضو هیئت مدیره 
پرسپولیس بوده ام اکنون ممنوع المعامله شده ام 

زیرا باشگاه پرسپولیس بدهى مالیاتى دارد.

-من در تاریخ 22 آبــان 84 ابالغ عضویت در 
هیئت مدیره باشــگاه پرســپولیس را دریافت 
کــردم همان زمــان بــه آقــاى على آبادى 
رئیس وقــت ســازمان تربیت بدنــى گفتم 
اگر من مدیرعامل باشــگاه نشــوم در هیئت 
مدیــره نمى مانــم و پــس از آنکــه من به 
عنــوان مدیرعامل انتخاب نشــدم در نامه اى 
به رئیس وقت ســازمان تربیــت بدنى اعالم 
کناره گیرى از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس 

را کردم.
-در تاریــخ 14 آذر 84 مــن در نامــه اى به 
على آبــادى کناره گیــرى خــود را از هیئت 
مدیره باشــگاه پرســپولیس اعالم کردم آن 
هــم در حالى کــه على آبادى رئیــس من در 
ســازمان تربیت بدنى بود و من با وجود اینکه 
کارمندش بــودم اعالم کناره گیــرى کردم و 
اکنون به مــن مى گویند بخاطر پرســپولیس 
ممنوع المعاملــه هســتى در حالى کــه در آن 
مدت در هیئت مدیره پرســپولیس یک ریال 
بابت عضویت هیئــت مدیره پولــى دریافت 
نکرده ام. بعد مى گویند مایلى کهن شــر است.

 خدا شــاهد اســت امروز باید ســکته دوم را 
مى زدم. از شــمال به تهران رفتم تا ببینم چرا 

ممنوع المعامله شده ام.
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زمان و مکان برگزارى دیدار سیاه جامگان و ذوب آهن، 
رویارویى تیم هــاى چهارم و چهاردهم لیگ گذشــته 
را در شــروع فصل جدید به یک تقابل نسبتًا ویژه بدل 

کرده است. 
دیدار سیاه جامگان و ذوب آهن که بین تیم هاى چهارم 
و چهاردهم لیگ گذشته برگزار مى شود شاید به خودى 
خود مسابقه ویژه اى نباشد اما آنچه تقابل این دو حریف 
مشهدى و اصفهانى را کمى خاص کرده ناشى از زمان 
برگزارى آن است که از سوى سازمان لیگ ساعت 20 
و 45 دقیقه امشب اعالم شده بود و سپس به ساعت 19 
و 15 دقیقه تغییر کرد. با توجه به آنکه ســه دیدار دیگر 
ا مشب رأس ساعت 21 آغاز مى شوند این مسابقه عمًال 
حکم افتتاحیه لیــگ هفدهم را پیدا خواهــد کرد البته 
به شرطى که ســاعت شــروع بازى تا آن زمان دوباره 

دستخوش تغییر نشود.
اما تنها زمان شروع این دیدار نیست که آن را به تقابلى 
ویژه بدل کرده اســت بلکه یک دلیل منفى هم براى 
خاص بودن این مسابقه وجود دارد و آن اینکه به فاصله 
کوتاهى مانده به آغاز این دیــدار هنوز محل برگزارى 
مسابقه به صورت رسمى و قطعى اعالم نشده هرچند که 
شواهد و قرائن حاکى از آن است که اولین مسابقه لیگ 
هفدهم به احتمال بیشتر در ورزشگاه ثامن انجام مى شود 
تا برگزارى مسابقات رسمى در استادیوم تازه تأسیس و 

مدرن امام رضا(ع) باز هم عقب بیافتد.

نکته جالب درباره تقابل ســیاه جامگان و ذوب آهن در 
اولین هفته از لیگ هفدهم این اســت کــه این دو تیم 
سال گذشته نیز از هفته اول لیگ شانزدهم در ورزشگاه 
ثامن به مصاف هم رفتند. به عبارت دقیق تر، یکسال و 
یک روز پس از آنکه این دو تیم در تقابل رو در رو اولین 
دیدارشان را در لیگ شانزدهم پشت سر گذاشتند اولین 
مسابقه خود در فصل 97-96 را نیز برابر یکدیگر تجربه 

خواهند کرد.
در آن مسابقه تیم اصفهانى با حساب دو بر یک مغلوب 
میزبان مشــهدى شــد تا پس از قهرمانى در سوپرجام 
شــروع ناامیدکننده اى در لیگ برتر داشــته باشــد. 
سبزپوشان اصفهانى امیدوارند تا در لیگ هفدهم نسبت 
به دوره قبلى آغاز به مراتب بهترى براى آنها رقم بخورد.
در این دیدار امیر قلعه نویى براى اولین بار در چارچوب 
یک مســابقه رســمى روى نیمکت ذوب آهن خواهد 

نشست.
ذوب آهــن در هــر پنــج مســابقه دوســتانه اى که 
در دوران آماده ســازى پیش فصل برگزار کــرد برابر 
حریفان داخلى و بین المللى خود به برترى رســید و به 
نوعى صدرنشــین دیدارهاى دوســتانه محسوب مى 
شــود. آنها امیدوارند تا با شــروع فصل روند خوبشان 
در دیدارهاى تدارکاتى در مســابقات رسمى نیز ادامه 
پیدا کند تــا از همین ابتــداى لیگ در زمــره مدعیان 

باشند. 

نصف جهان   شکایت هاى همزمان از استقالل توسط بازیکنان و مربیان سابق این باشگاه این 
شبهه را در ذهن برخى اصحاب رسانه ایجاد کرده است که احتمال دارد یک نفر در پشت 

پرده، این شکایات را مدیریت مى کند.
خبر ارسال مدارك مطالبات باقیمانده کاوه رضایى و آندرانیک تیموریان به AFC مدیران 

و هواداران استقالل را غافلگیر کرد. حاال خطر حذف از آسیا بیخ گوش استقالل است و اگر 
تکلیف این دو پرونده و پرونده هاى مالى دیگر باشگاه استقالل تا 9 شهریور مشخص نشود کنفدراسیون 
فوتبال آسیا مثل آب خوردن استقالل را از لیگ قهرمانان آسیا کنار خواهد گذاشت. هاشم بیک زاده هم 
تلویحاً استقاللى ها را تهدید به تکرار اقدام آندو و کاوه کرده است. ضمن اینکه صمد مرفاوى هم مدعى 

است حکم کسر امتیاز از استقالل را گرفته است.
همزمانى شکایات از استقالل باعث شده تا شایعاتى در محافل فوتبالى ایجاد شود. گفته مى شود ممکن 
است اقدام هماهنگ و ناگهانى چند استقاللى سابق در شکایت از این تیم اصًال خودجوش نباشد و یک نفر 
پشت این اتفاقات وجود دارد که باعث تحریک آنها شده است. تا قبل از این از مدیر برنامه هاى کاوه رضایى 
که مشاور آندو تیموریان هم هست به عنوان متهم اصلى این ماجرا نام برده مى شد. اما ورود مرفاوى و 
بیک زاده به این ماجرا باعث شد تا به نظر برسد کسى که پشت این اقدامات قرار دارد قدرتمندتر و پرنفوذتر از 
این حرف هاست و احتماًال اهداف و منافع مهمتر و بزرگ ترى دارد. حتى گفته مى شود کسى که این ماجرا 
را هدایت مى کند به دنبال زمین خوردن استقالل و خراب کردن وجهه مدیران فعلى این باشگاه است. البته 
اینها فقط گمانه زنى هایى است که در محافل فوتبالى دیده شده و ممکن است واقعاً کسى پشت پرده این 

شکایت ها وجود نداشته باشد و همه چیز به صورت خودجوش رخ داده باشد.
نــام ســردار آزمون بــا انتقال هــاى انجام نشــده و 
پیشــنهادهاى مطــرح نشــده گــره خورده اســت. 
پیشنهادهایى که فقط در خبرها مى آیند و بعد از مدتى 
فراموش مى شوند. این بار اما پیشنهاد التزیو به مهاجم 
ملى پــوش روبین کازان روســیه جدى تر از همیشــه
 اســت. آنقــدرى جــدى کــه حتــى کارلــوس 
کــى روش، ســرمربى تیم ملــى هم بــه آن واکنش 
نشــان داده و گفتــه اســت التزیــو بــه جــذب 
  A  آزمــون اصــرار دارد و ســردار در راه ســرى

است.
پیش تر خلیل آزمون، پدر ســردار ، در گفتگویى اگرچه 

تأکید کرده بود که ســردار در روبین کازان مى ماند که 
در ســال قبل از جام جهانى در روســیه باشد اما گفته 
بود براى تصمیم گیرى درباره آینده ســردار «دو مربى 
بزرگ» مشــورت مى دهند و او را زیر نظر دارند. حاال 
یکــى از آن دو مربى که خلیل آزمــون از آنها صحبت 
کرده اســت از انتقال ســردار به التزیو خبر داده که به 
این معناســت که این انتقال را باید تا حد زیادى نهایى 

دانست.
احتمال دیگرى که مى شود براى انتشار این پست پیش 
از نهایى شدن انتقال ســردار به التزیو در نظر گرفت 
اختالف نظر کى روش با مربى دیگرى است که آزمون 

و پدرش از او مشــورت مى گیرند. «قربــان بردیف»، 
مربى دیگرى کــه با خلیل آزمون رابطه دوســتانه اى 
دارد امســال ســردار را به روبین کازان آورد و احتمال 
دارد که با انتقال سردار به التزیو موافق نباشد. بردیف 
در همه تیم هــاى تحت نظر خود ســردار آزمون را به 
خدمت گرفته و احتمال دارد که بخواهد او را یک فصل 
دیگر هم داشته باشــد. در این صورت پست کارلوس 
کى روش مى تواند یک اظهارنظــر علنى براى اعالم 
موضع او درباه انتقال ســردار باشــد. انگار که بخواهد 
سردار را برخالف میل مربى اش به ســمت ایتالیا هل 

بدهد.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: «به نظر من قبًال از قانون کاپیتوالسیون ایراد مى گرفتند و مى گفتند 
این قانون برده دارى است اما بعد از انقالب در فوتبال ما این قانون اجرا مى شود.»

امیر قلعه نویى درخصوص مطالباتى که از باشگاه هاى استقالل و تراکتورسازى دارد، گفت: «خدا شاهد است 
حرفى که مى زنم کلى است و فقط مربوط به خودم نیســت. به نظر من قبًال مرتب از قانون کاپیتوالسیون 
ایراد مى گرفتند و مى گفتند این قانون قانون برده دارى اســت اما بعد از انقالب در فوتبال ما این قانون اجرا 
مى شود.  شما خودتان مى دانید اگر یک مربى خارجى شــکایت کند شده از چهارراه استانبول براى او دالر 
تهیه مى کنند ولى به مربى ایرانى که مى رســد قانونى وجود ندارد، این اسمش چیست؟ مى خواهم با مردم 
ُرك صحبت کنم و به آنها چیزهایى را بگویم. من با اســتقالل یک میلیارد و 600 میلیون قرارداد بستم که 
آقایان به من گفتند قرارداد تو را در سازمان لیگ یک میلیارد و 200 میلیون ثبت مى کنیم چون نمى خواهم 
دروغ بگویم این حرف ها را مى زنم. همان ابتدا 400 میلیون به من دادند و 200 میلیون هم در طول ســال 

میلیارد این پول باقى مانده اســت و کلى مالیات برایش به من پرداخت کردند. یک 
پول من مانده اســت. قدیمى ها مى گفتند سرمان پرداخت کردم اما بقیه 
ولى حاال متأسفانه تا حرفى مى زنیم ما را روبه روى برود حرفمان نمى رود 
قــرار  مى دهند.»مــردم 
گــزارش  فارس،قلعه نویى ادامه داد: «سال اولى بــه 
در تراکتورســازى قرارداد بستم 600 که با آقاى عباســى 

میلیون با تراکتورســازى قراردادم 
بود که از مبلغ 400 میلیون دادند 
و قرار شد اگر تیم به مرحله بعد 
صعود کرد 50 میلیون تومان 
اضافه شــود. در سال دوم 
یک قرارداد دیگر بستند 
که 65 درصد آن را به من 
دادنــد و بقیه اش مانده و 
پول من را نمى دهند. جالب 
است 10 میلیون تومان براى خروج من از 
استان به هیئت فوتبال را پرداخت نکرده اند 
و باشــگاه ذوب آهن از اصفهان این کار را 
انجــام داد. آیا جواب من کــه براى اولین 
بار تراکتور را به آســیا بردم و این تیم را به 
مرحله بعــد هدایت کردم این اســت؟ اگر 
امضا مى دهیم باید پاى امضایمان بایستیم. 
نمى دانم حرفم را به رئیس جمهور بگویم یا 

به وزیر ورزش.»
سرمربى ذوب آهن ادامه داد: «مربى خارجى 
اگر صد هزار دالر قرارداد ببندد دیرکردش 
را هم مى گیرد ولى اینجــا اگر حرف بزنیم 
پدر ما را در مى آورند و ما را روبه روى مردم 
قرار مى دهند. یک دکانى باز شــده و با آن 
بازى مى کنند. من از آقاى حســن روحانى 
خواهش مى کنم تا تکلیف فوتبال را روشن 
کند. تا زمانى که فوتبــال ما الگویش ژاپن و 
کره نباشد و بودجه مشــخص برایش تعیین 
نشود، کار همین اســت. اتفاقًا به مدیران هم 
نمى شــود خرده گرفت. مدیــر مى گوید من 
انتخاب شدم و با فک و فامیل هایم مى آیم دو 
سال اینجا باشم و بروم. شما فکر مى کنید چرا 
ذوب آهن و ســپاهان دچار مشکل نمى شوند؟ 
چون بودجه مشــخص دارند و مجمع و هیئت 
مدیره شان مشــخص اســت. آقاى روحانى! 

خواهشًا تکلیف فوتبال را مشخص کنید.»

واکنش کى روش به پیشنهاد التزیو

نصف جهان مدافع جدید نفت تهران اعتقاد دارد که تجربه آنها مى تواند به کمک این تیم بیاید.
محمد نصرتى بعد از مذاکره اى کوتاه به نفت تهران پیوســت و حضورش در کنار محسن بنگر و هاشم بیک زاده 
حاشیه هاى جالبى را براى نفت به وجود آورده است. نصرتى 36 ساله در کنار بنگر 38 و بیک زاده 34 ساله میانگین 
سنى نفت تهران را به طرزى عجیب باال برده اند و از حاال نفت به عنوان یکى از تیم هاى بى دفاع شناخته مى شود. 
اما نصرتى نظر متفاوتى دارد. مدافع سابق تیم ملى که تابستان امسال بدون پیشنهاد به دنبال حضور در فوتبال 
تایلند بود به یک باره با نفت به توافق رســید و حاال ادعا مى کند تجربه اش به سن و سال جوانان مى چربد و نفت 

به دلیل حضور بازیکنان با تجربه در دفاع مشکلى نخواهد داشت.
نصرتى درباره میانگین ســنى باالى خط دفاع نفت گفت: «بعد از دیدن بازي ها باید در مورد تیم ما و 
خط دفاعی اش نظر بدهند. سن نشــان دهنده توانایی بازیکن نیست. بحث قیاس نیست اما مثًال پیکه 
و راموس در بارســا و رئال مگر ســن باالیی ندارند؟ ولی با صالبت بازي می کنند. یا بونوچی و کیلینی 
که در تیم هاي ایتالیایی همیشه جزو بهترین ها هســتند. در پست دفاع وسط، آمادگی بازیکنان خیلی مهم 
اســت اما تجربه، حرف اول را می زند که در کنار باال رفتن آمادگی جســمانی مان خوشــبختانه از تجربه باالیی

 برخورداریم.»

نصف جهــان  مردى کــه در اصفهــان  با همه 
افتخاراتــى کــه آورد ولــى همیشــه بیش از 
قهرمانى هایش به بداخالقى مشــهور بود حاال 
بر تندخویى هاى خود صحه گذاشــته اســت. 
«لوکا بوناچیچ» ســرمربى گســترش اگر چه 
مربى با دانش و توانمندى است اما اخالق خاص 
او باعث شــده که لقب آقاى بداخــالق به این 
مربى سرشناس داده شود. موضوعى که یکى از 
سئواالت یک خبرنگار از سرمربى گسترش بوده 
است. لوکا در پاسخ به این سئوال گفته:«مربى 
سختگیرى هستم که سعى مى کنم همیشه در 
چارچوب نظــم و انضباط کار کنــم، نمى توانم 
خودم را تغییر بدهم. شــاید بعضى ها اسمش را 
بداخالقى بگذارند و عــده اى هم بگویند مربى 
ســختگیرى هســتم. ولى آنچه من مى دانم 
این اســت که نمى توانم خــودم را تغییر دهم. 
مطمئنم این من هســتم که به راحتى خودم را 
نمى توانم تغییر بدهم. من نســبت به شــغل و 
باشگاهم تعصب دارم. از اول هم همینطور بودم 
شــاید بعضى از آدم ها با تجربیاتى که به دست 
مى آورند، تغییر کنند ولى در مورد من این اتفاق 
نیافتاد، من همچنان پایدار و وفــادار به نظم و 
کار و انضباط هستم. البته قبول دارم که در این 

مســیر بعضًا تندخو هم 
بوده ام.»

شکایت هاى همزمان 
مدیریت مى شود؟

سربازان  «ژنرال»سربازان  «ژنرال»
 اولین توپ را شلیک مى کنند

ذوب آهن 
در هر پنج مسابقه 
دوستانه اى که در 
دوران آماده سازى 

پیش فصل 
برگزار کرد برابر 
حریفان داخلى و 

بین المللى خود به 
برترى رسید و به 
نوعى صدرنشین 

دیدارهاى 
دوستانه محسوب 

مى شود

دستخوش تغییر نشود.
اما تنها زمان شروع این دید
اســت بلک ویژه بدل کرده
خاص بودن این مسابقه وج
کوتاهى مانده به آغاز ایند
مسابقه به صورت رسمى و
شواهد و قرائن حاکى از آن
هفدهم به احتمال بیشتر در
تا برگزارى مسابقات رسمى
مدرن امام رضا(ع) باز هم ع

 این 
ت 

ن
اگر

شود کنفدراسیون 
شمبیک زاده هم

رفاوى هم مدعى 

ه مى شود ممکن 
ش نباشد و یک نفر 
هاى کاوه رضایى 
ما ورود مرفاوى و 
ندتر و پرنفوذتر از 
سى که این ماجرا 

چار مشکل نمى شوند؟ 
دارند و مجمع و هیئت 
ســت. آقاى روحانى! 

مشخص کنید.»

نصف جهان مدافع جدید
محمد نصرتى بعد از مذا
حاشیه هاى جالبى را بر
سنى نفت تهران را بهط
اما نصرتى نظر متفاوتى
تایلند بود به یک باره با
به دلیل حضور بازیکن
نصرتى درباره
خط دفاعی اش
و راموس در با
که در تیم هاي ایت
اســت اما تجربه، حرف

 برخورداریم.»

ق ین ن ور ر ى و ییر ور ى
نیافتاد، من همچنان پایدار و وفــادار به نظم و
کار و انضباط هستم. البته قبول دارم که در این

مســیر بعضًا تندخو هم 
بوده ام.»

نصف جهــان  ســازمان لیگ به فدراسیون فوتبال 
پیشنهاد افزایش سهمیه صعود تیم هاى لیگ دسته 
اول به لیگ برتر را ارائه کرده اســت. سعید فتاحى 
مسئول مســابقات ســازمان لیگ اعالم کرد: به 
فدراسیون فوتبال پیشنهاد داده ایم که سهمیه صعود 
تیم هاى لیگ دسته اول به لیگ برتر افزایش پیدا کند 
و در صورت موافقت فدراسیون فوتبال فصل آینده دو 

و نیم تیم به لیگ برتر صعود کند.
در فصل گذشته فقط دو تیم به لیگ برتر صعود کرده 
است و در صورت افزایش نیم سهمیه دوباره شاهد 

برگزارى بازى پلى آف خواهیم بود.

  دوباره پلى آف؟

لیگ هفدهم از امروز با دیدار سیاه جامگان و ذوب آهن آغاز مى شود

قلعه نویى: آقاى روحانى! خواهشاً 
تکلیف فوتبال را مشخص کنید

سرمربى ذوب آهن علیه کاپیتوالسیون !

بعضاً 
تندخو هم بوده ام!

ر دفاع از پیرمردها!
د

ر دفاع از پیرمردها!
د
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چهل تکه

 WIZZ ) «مســافر هواپیمایى مربوط به خطوط هوایى «ویز ایر
AIR)، به علت اقدام خطرناکش در حین پرواز در فرودگاه لوتن لندن 
بازداشت شد. وى تالش کرد درب اضطرارى هواپیما را در حین پرواز 

باز کند. این هواپیما از لهستان به لندن پرواز مى کرد.
بنا به گفته پلیس، خدمه این هواپیما مانع این مرد خاطى شده و وى را تا 
فرود هواپیما زمین گیر کردند. بعد از فرود هواپیما در فرودگاه، این مرد 
توسط پلیس بازداشت شد. وى بالفاصله به دلیل جراحت سطحى به 

بیمارستان منتقل شد.
سخنگوى هواپیمایى ویز ایر در این خصوص گفت: « این اتفاق در 
پرواز شماره w6 1005 لهستان به لندن رخ داد. خدمه پرواز با انجام 

اقدامات الزم به مسافران مبنى بر امن بودن پرواز اطمینان دادند.»
گفتنى است؛ پلیس با تأیید بازداشــت این مرد، تحقیقات از وى را 

آغازکرده است.

«مالکلم نادن»، قاتل فرارى استرالیایى سرانجام دستگیر شد. مالکلم، 
که کارگر سابق یک کشتارگاه بود توانسته بود با زندگى در باغ وحش 
«نیو سوت ولز» استرالیا هفت سال از دید پلیس مخفى بماند.نادن با 
دزدیدن غذاى حیوانات باغ وحش، خوردن الك پشت و همچنین 
پیدا کردن پس مانده غذا از میان آشغال ها توانسته بود طى این هفت 

سال دوام بیاورد.
دزدیده شــدن مداوم غذاى فیل ها باعث شــک پلیس استرالیا و 
جستجوى بیشتر شد اما نادن توانست موقتاً از چنگ پلیس فرار کند.

پلیس در محل اختفاى وى و در لحظه دستگیرى، با سر بریده یک 
الك پشت مواجه شد که وى در حال مکیدن شکمش بود.

نادن بعد از کشتن دوست دخترعمویش «کریستى اسکلز» ، فرارى 
شده بود. وى همچنین مشکوك به ربودن وکشتن دخترعموى دیگر 
خود « التیشا نوالن» است. او پس از دستگیرى به 21 سال زندان 

محکوم شد.

امدادگران پیرانشــهرى جســد یک کودك را در تنور همسایه آنان 
کشف کردند.

باقر بهرامى رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
دانشگاه علوم پزشکى آذربایجان غربى گفت: این کودك سه ساله از 

صبح دوشنبه در روستاى آبخورده این شهرستان گم شده بود.
وى اضافه کرد: پس از چند ســاعت عملیات جستجو توسط مردم و 
نیروهاى امدادى، امدادگران اورژانس جسد سوخته این کودك را از 
داخل تنور همسایه بیرون کشیدند و به بیمارستان امام خمینى (ره) 

پیرانشهر انتقال دادند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى دانشگاه علوم 
پزشــکى آذربایجان غربى از علت فوت و پیدا شدن این کودك سه 

ساله در داخل تنور اظهار بى اطالعى کرد.
به گفته عوامل انتظامى،هیچ شائبه اى در خصوص کشته شدن این 

کودك وجود ندارد. 

مسافر مى خواست 
در آسمان پیاده شود

زندگى پنهانى قاتل فرارى
 در باغ وحش

کودك پیرانشهرى زنده زنده
030201 در تنور خانه همسایه سوخت

ماجرا از آنجا آغاز مى شــود که «متین» یک پســر بچه 
روســتایى کمى آن طرف تر از مکانى که پدر و مادرش 
در حال برداشــت محصول از زمین کشاورزیشان بودند، 

مشغول بازى با خواهر بزرگ ترش مى شود.
ناگهان گرگى که پالك ویژه نیز بر گردن داشته و به گفته 
اهالى روســتا چندى پیش از سوى محیط زیست استان 
کرمانشاه در حوالى روستا ر ها شده است به کودکان حمله 

ور مى شود.
خواهر بزرگ تر متین پا به فرار مى گذارد و گرگ کودك سه 
ساله را با دندان به مکانى دور مى برد. زمانى که پدر و مادر 
کودك با فریاد هاى دخترشان متوجه موضوع مى شوند 
جستجو ها را آغاز مى کنند. اهالى روستا نیز به کمک آنها 
مى آیند و چند ساعت بعد، پیکر کودك سه ساله را آغشته 

در خون پیدا مى کنند.
زمان یافتن پیکر پســر بچه، کودك هنوز عالیم حیاتى 
داشته و به سرعت به بیمارســتانى در کرمانشاه منتقل 

مى شود.
در حال حاضر یک هفته از ایــن حادثه مى گذرد و متین، 
پسر بچه سه ســاله روســتایى همچنان در کماست. او 
از ناحیه شــکم، ریه و دهان دچار آســیب شده و اکنون 
در بخش CCU یکى از بیمارســتان هاى کرمانشــاه 

بسترى است.
«مراد»، پدر این کودك سه ساله با اشاره به جزئیات این 
حادثه مى گوید: «در روز حادثه من به همراه همسرم در 
حال برداشت محصول از زمین کشاورزى بودیم و طبق 
عادت همیشگى ما، فرزندانم کمى آن طرف تر به بازى 

مشغول بودند.»
وى مى افزاید: «در حال کار بودیم که با صداى فریاد هاى 
دخترم متوجه شــدیم که براى متین اتفاقى افتاده است. 
بالفاصله در نقطه اى که گــرگ به متین حمله کرده بود 
حاضر شدیم، اما خبرى از وى نبود. پس از حدود دو ساعت 
از تجسس در سطح منطقه، پیکر متین را پیدا کردیم که 

غرق در خون بود.»
این کشاورز روستایى با اشاره به رهاسازى تعدادى گرگ 
در محدوده روستاى بشیرآباد مى گوید: «یک هفته قبل از 
حادثه، محیط زیست کرمانشاه اقدام به ر ها سازى تعدادى 

گرگ با پالك هاى ویژه در سطح منطقه کرد.»
وى مى افزایــد: «با توجه به پیگیرى هایى که داشــتیم 
متوجه شدیم که در راستاى حفظ نسل یک گونه گرگ، 

چند قالده از آن را در اطراف روســتاى ما ر ها کرده اند. 
این گرگ ها پالك هاى ویژه اى داشــته و گوشواره هاى 

خاصى داشتند.»
پدر این کودك سه ساله در رابطه با اقدامات صورت گرفته 
بعد از این حادثه مى گوید: «شــکایتى از محیط زیست 
کرمانشاه داشــتیم که متن آن در اختیار سازمان محیط 
زیست قرار گرفته است. باید به ما توضیح داده شود که چرا 
محیط زیست استان گرگ ها را در روستا ر ها کرده است.»

وى در خصوص وضعیت حال حاضر فرزند خود مى گوید: 
«پسر من از ناحیه شکم، ریه و دهان دچار آسیب دیدگى 
شدید شــده و از روز ســه شــنبه 27 تیرماه تاکنون در 
بیمارستان بسترى اســت. وضعیت او کامًال وخیم است 

و هنوز از کما خارج نشده است.» 

ظهر روز نهم اسفند 95 زن 64 ساله اى با مراجعه به کالنترى 116 مولوى 
اعالم کرد از وى سرقت شده است.

وى در اظهاراتش به مأموران گفت: «در خیابان پهلوان مشغول رفت وآمد 
بودم که یک پراید درحالى که راننده مرد و سرنشــین زن داشت به من 
نزدیک شدند و احوالپرسى کردند، راننده پراید گفت تازه از سفر حج آمده، 
غریبه هستند و قصد دارند که نذر خود را به مسجدى در آن منطقه ببرند، 
راننده از من خواست تا نذرش (پالستیک حاوى چادر نماز و سجاده) را به 
مسجد ببرم،  در همین حین آنها گفتند که قصد دارند مقدارى طال بخرند 

و از من خواستند طالهایم را به آنها نشان دهم تا با عیار طال آشنا شوند.» 
وى ادامه داد: «این افراد النگو، دو انگشتر و گردنبند من را گرفته و پس از 
مشاهده، طالها را به داخل پالستیک انداختند، پالستیک را به من داده و 
متوارى شدند اما دقایقى بعد متوجه شدم پالستیک حاوى روزنامه باطله 
و سوراخ بوده همچنین فهمیدم طالهایم نیز توسط این افراد دزدیده شده 

است.»
پس از ثبت این شکایت و تشکیل پرونده در شعبه پنجم دادسراى ناحیه 
34 تهران، تیمى از مأموران اداره پنجم پلیس آگاهى تهران براى بازداشت 
متهمان این پرونده دست به کار شده و موفق شدند سه نفر را در رابطه با این 

سرقت ها شناسایى و بازداشت کنند.
یکى از متهمان پرونده که زنى 40 ساله است به دادسراى ناحیه 34 تهران 
منتقل شد و با اعتراف به شرکت در پنج فقره سرقت، در اظهاراتش به على 
وسیله ایردموسى،بازپرس پرونده گفت: «شــوهرم در کار لوازم خانگى 

فعالیت داشت اما ورشکست شد، او مرا کتک مى زد و مجبور به شرکت در 
سرقت ها مى کرد، شوهرم از این سرقت ها سهمى به من نداد و همه اموال 
سرقتى دست خودش بود، من قصد داشتم از شوهرم جدا شوم و اکنون براى 

جدا شدن مصمم شده ام.»
درحالى که تاکنون از سارقان حدود 700 گرم طالى سرقتى کشف شده 
است، تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد همچنین بازپرس پرونده از 
افرادى که به این شیوه مورد ســرقت قرار گرفته اند خواست براى طرح 

شکایت به اداره پنجم پلیس آگاهى تهران مراجعه کنند.

5 تن از عامالن شرارت و نزاع هاى مخوف با تالش مأموران عملیات 
ویژه فرماندهى انتظامى مشهد دستگیر شدند.

معاون دادستان مشهد با بیان این مطلب گفت: شرور 26 ساله اى به نام 
«الف – م» که از مدت ها قبل تحت تعقیب نیروهاى اطالعاتى و امنیتى 
بود و پرونده هاى دیگرى نیز در دستگاه قضائى داشت، بار دیگر هفدهم 
اردیبهشت ماه گذشته به همراه چند تن از همدستانش مرتکب جرم شد 

و از صحنه حادثه گریخت. 
قاضى سید جواد حسینى افزود: این فرد و تعداد دیگرى از عوامل شرارت 
و نزاع هاى مسلحانه، در آخرین اقدامات شرورانه خود، با افراد دیگرى در 
میدان فهمیده به سمت میدان سپاد درگیر شدند و با شلیک گلوله، موجى 

از رعب و وحشت را بین رهگذران و رانندگان عبورى ایجاد کردند. 
وى با اشاره به اختالفات قبلى متهمان با شــاکیان تصریح کرد: طبق 
اعترافات اولیه متهمان و تحقیقات انجام شــده، طرفین نزاع در یکى 
از تاالرهاى حاشــیه شهر مشــهد با استفاده از سالح ســرد و به طور 
وحشــتناکى با یکدیگر درگیر مى شــوند که همین موضوع به کینه و

 انتقام جویى مى کشد. 
فرمانده انتظامى مشهد نیز با اشاره به اینکه تاکنون پنج تن از متهمان 
پرونده شرارت و نزاع هاى مســلحانه در مشهد دستگیر شده اند گفت: 
«الف- م» که خالکوبى هــاى متعددى نیز روى بدنــش دارد، تحت 
تعقیب نیروهاى نظامى و انتظامى بودکه در نهایت با انجام یکســرى 

فعالیت هاى اطالعاتى و پلیسى توسط گروه زبده اى از مأموران عملیات 
ویژه در چنگ قانون گرفتار شد.

ســرهنگ محمد بوستانى افزود: ســه تن از دستگیرشــدگان در این 
پرونده برادر هستند که به دلیل نزاع با ســالح هاى سرد و گرم تحت 
تعقیب بودند. متهمــان این پرونده یکى از شــاکیان را بــا 27 ضربه 
چاقو مجروح و شــکم فرد دیگــرى را نیز پاره کرده بودنــد. این مقام 
ارشد انتظامى تصریح کرد: دســتور درج بدون پوشش تصویر متهم از 
سوى مقام قضائى صادر شده اســت و چنانچه افرادى از متهم مذکور 
شــکایتى دارند به پلیس عملیاتى ویژه و یا شعبه 409 دادسراى مشهد 

مراجعه کند.

فرمانده انتظامى قصرقند از دســتگیرى پنج سارق منزل و 
کشف یک خودرو و سه دستگاه موتورسیکلت مسروقه در 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حمید نورى اظهار داشت: مأموران انتظامى قصرقند 
در راســتاى اجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى با اجراى 
طرح هاى عملیاتى در سطح حوزه استحفاظى و پاکسازى 
نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان موفق به کشف یک دستگاه 

خودروى پراید و سه دستگاه موتورسیکلت مسروقه شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان قصرقند ادامه داد: همچنین 
مأموران انتظامى قصرقند با اجراى طرح هاى عملیاتى ویژه 

موفق شدند پنج سارق را در سطح شهرستان دستگیر کنند. 

افراد ناشــناس به خانه یکى از مسئوالن شهرى آبادان 
حمله کردند و آنجا را به گلوله بستند.

سحرگاه یک شنبه افراد ناشناسى با اسلحه کالش به در 
خانه و خودروى جنسیس فرزند یکى از مسئوالن شهر 

آبادان تیراندازى کردند.
در این تیراندازى ها خساراتى به چند خودرویى که جلوى 
در خانه این مسئول پارك شده بودند وارد شد. شاهدان 
این ماجرا اظهار کردند که یک پژو 405 با سه سرنشین و 
در دست داشتن کالشینکف و همچنین یک سالح دیگر 
اقدام به تیراندازى به ســمت خانه این مسئول شهرى 
کردند که صداى تیراندازى بســیار بلند و رعب آور بوده 
است و موجب شد تا تمامى اهالى محل از خانه هاى خود 
بیرون بیایند. مهاجمان بیش از یک خشــاب تیر شلیک 
کردند. این افراد در مســیر منتهى به خانه این مسئول 

شهرى نیز اقدام به تیراندازى وقدرتنمایى کردند.
این تیراندازى ها همچنین باعث ایجاد رعب وحشــت 
در منطقه کوى کارگر آبادان شــد. پــس از تیراندازى 
بالفاصله مأموران کالنتــرى 13 قدس در محل حاضر 
شدند و تالش براى شناسایى و دستگیرى عامالن این 

تیراندازى ها ادامه دارد.

زورگیر ســابقه دار هنگامى که در حال پرسه زنى در 
خیابان مالصدرا بود دستگیر شد.

 رئیس کالنترى 145 ونک در تشریح این خبر، گفت: 
عوامل تجســس این یگان براى جلوگیرى از سرقت 
در خیابان مالصدرا خیابان برزیل هنگام گشتزنى به 
شخصى که در حال پرسه زنى بوده مشکوك شدند و 

وى را متوقف کردند. 
سرهنگ بهزاد ثابت راسخ،اظهار داشت: مأموران علت 
حضور وى در محل را جویا شدند که متهم دلیل خاصى 
جهت حضور در محل نداشته لذا جهت انجام تحقیقات 

بیشتر به کالنترى منتقل شد. 
رئیس کالنترى 145 ونک  با اشــاره به اینکه متهم 
در تحقیقات مقدماتى به ســرقت و زورگیرى اعتراف 
کرد، عنوان داشت: با استعالم از سیستم پلیس آگاهى 
مشخص شد این شخص به دلیل سرقت و زورگیرى 
تحت تعقیب بوده لذا جهت بررســى بیشتر و احتمال 
ســرقت هاى مشــابه به پلیس آگاهى مرکز انتقال 

داده شد. 

وحشت آفرینى  3 برادر   در مشهد

گرگ سازمان محیط 
زیست کودك 3 ساله
 را به دندان گرفت

نقشه زن براى پیرزنان چه بود؟  پرسه زنى زورگیر 
خطرناك در خیابان

دستگیرى 5 سارق منزل 
در قصرقند

حمله کالش به دست ها
 در آبادان

سرانجام پس از گذشت شــش روز از ربوده شدن دختر 
هشت ماهه در محله مشیریه، با دســتگیرى دو عامل 
سرقت خودرو و اعتراف آنها، جسد بى جان دختر هشت 

ماهه کشف شد.
به گزارش میزان، ســاعت 11 و 30 دقیقه صبح روز پنج 
شنبه 29 تیر ماه مرد جوان به همراه دختر هشت ماهه اش 
قصد خروج از داخل پارکینگ خانه شان در منطقه مشیریه 
را داشتند و زمانى که پدر این دختر قصد بستن در پارکینگ 
را داشت، سارق خودرو را به همراه کودك هشت ماهه ربود. 
با اعالم شکایت پدر «بنیتا» در شعبه چهارم دادسراى امور 
جنایى، تحقیقات براى یافتن ردى از دختر هشت ماهه آغاز 
شد. در همین حال خانواده و اقوام او با انتشار خبر گم شدن 
کودك هشت ماهه در فضاى مجازى از مردم براى یافتن 

او تقاضاى کمک کردند. 
در حالى که مردم و پلیس به دنبال یافتن کودك هشت 
ماهه بودند، صبح دیروز  باالخره دو مظنون که از سوى 
پلیس شناسایى و دستگیر شــده بودند، اعتراف کردند و 
پرده از مرگ بنیتا گشــودند تا پس از شش روز قصه گم 
شدن این کودك مانند قصه «یوسف» شیرین تمام نشود. 

پلیس در مــورد پرونده ربــودن بنیتا چه 
مى گوید؟

مرکز اطالع رســانى پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى 
تهران بزرگ در اطالعیه اى اعالم کرد: به دنبال سرقت 
خودروى فردى در روز پنج شنبه در منطقه مشیریه تهران 
که پس از خروج از پارکینگ منزلش به منظور بستن درب 
پارکینگ خودرو را به صورت روشن ر ها کرده و منجر به 
سرقت خودرو و نوزاد هشت ماهه اش شد، بالفاصله یک 
تیم از کارآگاهان زبده پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى 
تهران بزرگ دستگیرى سارق یا سارقان و یافتن کودك 

ربوده شده را در دستور کار خود قرار دادند.
این مرکز در ادامه افزود: علیرغم نبود هیچگونه سرنخ و 
اثرى از مجرم یا مجرمــان، کارآگاهان با انجام اقدامات 
پلیسى موفق شدند دو نفر را شناسایى کنند که نفر اول در 
محل سکونت خود واقع در شهرستان پاکدشت دستگیر 

شد و در اظهارات خود به سرقت خودرو و ربایش کودك 
توسط یکى از دوستانش اعتراف و اعالم کرد در همان 
ساعات اولیه پس از ســرقت، وى به همراه همدستش 
خودرو و کودك را به شهرســتان پاکدشت منتقل کرده 

اند و سپس از همدیگر جدا شدند.
بالفاصله مأموران به محل اختفاى سارق اصلى مراجعه 
و وى را دستگیر کردند. این فرد که داراى سوابق متعدد 
کیفرى اســت و به تازگى از زندان آزادشــده است در 

اعترافات اولیه اعالم کرد که ســاعاتى پس از سرقت و 
انتقال خودرو به خارج از تهران، خودرو و نوزاد هشت ماهه 
را در یکى از خیابان هاى شهرستان پاکدشت ر ها کرده و 
در حال حاضر هیچگونه اطالعى از سرنوشــت کودك 

ربوده شده ندارد. سرانجام کارآگاهان به نشانى اعالمى 
مراجعه کردند و متأسفانه با پیکر بى جان کودك ربوده 

شده مواجه شدند.

اعترافات کامل عامل اصلى ربودن بنیتا
یک منبــع آگاه در گفتگو با میــزان، در مــورد نحوه 
شناســایى عامل ربودن دختر هشت ماهه و دستگیرى 
او و همدستش گفت:  «پس از اعالم موضوع به پلیس و 
در جریان تحقیقات مأموران پلیس آگاهى تهران متوجه 
رد پاى دو ســارق حرفه اى لوازم داخل خودرو شــدند. 
همچنین مشخص شد که یکى از این دو سارق به تازگى 

از زندان آزاد شده است.» 
وى ادامه داد: «با شناسایى مخفیگاه یکى از این سارقان، 
او اعتراف کرد که  خودرو و بچه در اختیار همدستش است. 
با دستگیرى سارق دوم او در بازجویى ها منکر هرگونه 
سرقت شد تا اینکه پس از روبه رو شدن با همدستش لب 

به اعتراف گشود.» 
این منبع آگاه تأکید کرد: «سارق در بازجویى ها اعتراف 
کرد پس از سرقت خودرو از مشیریه به همراه کودك، آن 
را همان روز به یکى از خیابان هاى پاکدشت برده و پس از 

باال کشیدن شیشه ها آن را رها کرده است.» 
وى افزود: «مأمــوران بالفاصله به محــل رها کردن 
خــودرو در محله اى خلــوت رفتند و مشــاهده کردند 
خودرو زیر آفتاب شــدید قرار دارد. شدت گرما به حدى 
بود که جســد کودك هشــت ماهه دچار جمود نعشى

 شده بود.» 
به گفته این منبع آگاه با توجه به شرایط محل قرار گیرى 
خودرو و باال بودن شیشه هاى خودرو به احتمال زیاد دختر 
هشت ماهه به علت گرما و گرسنگى و تشنگى جان خود 
را از دست داده است. در حال حاضر با دستور قضائى جسد 
براى مشخص شدن علت مرگ به پزشکى قانونى منتقل 

شده است.» 
وى تأکید کرد: «قاتل مدعى اســت وقتى خودرو را رها 

کرده است، هنوز بنیتا زنده بود.»

پایان غم انگیز جستجوى یک هفته اى براى پیدا کردن  کودك 8 ماهه

جسد «بنیتا» دیروز کشف شد
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رامین مشکاه
گوشى هاى گلکســى اس 8 و گلکسى اس 8 پالس 
سامســونگ هم اکنون از بهترین اســمارتفون هاى 
اندرویدى موجود در بازار هستند. اگر از عالقه مندان 
به عکســبردارى هســتید و از این دو گوشى استفاده 
مى کنید، نبایــد این مطلب را از دســت دهید. در این 
نوشــتار قصد داریم مرورى بر ترفندهــاى مرتبط با 
دوربین و عکســبردارى گلکســى اس 8 سامسونگ 

داشته باشیم. 
سامسونگ امســال با معرفى گلکسى اس 8 و اس 8 
پالس نشان داد که چه اقتدارى در زمینه طراحى و تولید 
اسمارتفون ها دارد. دو گوشى نام برده شده از ظاهرى 
بسیار شیک و زیبا بهره مى برند و کیفیت عملکردشان 
کم نظیر است. این دو گوشى به دوربین قدرتمندى هم 
تجهیز شده اند که قابلیت هاى خاصى را ارائه مى کند. اما 
اغلب ما به قابلیت ها یا ویژگى هایى که در دل اپلیکیشن 
دوربین یا گالرى گوشى هاى هوشمند نهفته شده است 
توجه نمى کنیم. بنابراین تصمیــم گرفتیم که در این 

نوشــتار اختصاصى برخى از اصلى ترین 
ترفندهاى مرتبط با دوربین و عکســبردارى گوشى 

گلکسى اس 8 سامسونگ را برایتان شرح دهیم. 

اپلیکیشن دوربین گلکسى اس 8
در اپلیکیشــن دوربین گلکســى اس 8 سامسونگ 
قابلیت هایى ارائه شــده که با کمى کنجکاوى قادر به 
درك آنها خواهید بود. سامســونگ سعى کرده که در 
اپلیکیشن دوربین دو پرچمدار جدید دستورات لمسى 
و اشــاره اى را ارائه کند که منجر شوند تعامل کاربر با 
دوربین دستگاه به بهترین شکل ممکن صورت پذیرند. 

برخى از این دستورات به شرح زیر هستند:
-کشــیدن انگشــت به ســمت باال یا پایین بر روى 
نمایشــگر: ایــن کار در شــرایطى که اپلیکیشــن 
دوربین گوشــى گلکســى اس 8 یا گلکســى اس 
8 پــالس فعــال باشــد منجر مى شــود تــا مابین 
دوربیــن اصلى و ســلفى دســتگاه جهش داشــته 

باشید.

-کشیدن انگشت روى دکمه شاتر: 
در اپلیکیشــن دوربین گلکسى اس 8 
انجام این کار سبب مى شود تا بتوانید فرآیند 

زوم را انجام دهید.
-کشیدن انگشت از ســمت چپ به راست نمایشگر: 
زمانى که اپلیکیشن دوربین گلکسى اس 8 یا گلکسى 
اس 8 پالس فعال است، مى توانید با کشیدن انگشت 
خود از سمت چپ به راست بر روى نمایشگر دستگاه 
 (Shooting Mode) حالت یا مد عکســبردارى

مورد نظرتان را انتخاب کنید.  
-کشیدن انگشــت از سمت راســت به سمت چپ 
نمایشــگر: زمانى که اپلیکیشن دوربین گلکسى اس 
8 یا گلکسى اس 8 پالس فعال اســت، مى توانید با 
کشیدن انگشت خود از سمت راست به چپ بر روى 
نمایشگر دســتگاه از فیلترها، استیکرها و افکت هاى 

مختلف دیگر استفاده کنید.
اصلى تریــن  از  فــوق  ترفندهــاى  بنابرایــن 
ترفندهــاى اشــاره اى هســتند که در اپلیکیشــن 
دوربیــن دو گوشــى گلکســى اس 8 و گلکســى 
اس 8 پــالس قادر بــه اســتفاده از آنهــا خواهید 

بود.

ترفندهاى مرتبط با عکســبردارى با 
گلکسى اس 8

برخى دیگــر از ترفندها هم وجود دارند که اســتفاده 
از دوربین و عکسبردارى با گوشــى گلکسى اس 8 یا 
گلکســى اس 8 پالس را ســاده تر مى کنند. برخى از 

اصلى ترین این موارد به شرح زیر هستند:
-اجراى سریع اپلیکیشن دوربین: هر زمان که تمایل 
داشته باشید و حتى در شرایطى که نمایشگر دستگاهتان 
قفل است، مى توانید با دو بار فشردن پیاپى دکمه پاور 

گوشى، اپلیکیشن دوربین را اجرا کنید.
-اضافه کردن آیکون میانبر از مد عکسبردارى دلخواه 
بر روى اسکرین: با استفاده از این قابلیت مى توانید مد 
یا حالت عکســبردارى مورد نظرتان را به صورت یک 
آیکون میانبر اسکرین گوشى اضافه کنید. بدین منظور 
کافى است که در اپلیکیشن دوربین به بخش مدهاى 
عکسبردارى بروید. آیکون سه نقطه موجود در گوشه 
 Add to shortcut to صفحه را لمس و گزینــه
home screen را انتخاب کنید. حال هر زمان که 
از هوم اسکرین گوشى آن آیکون میانبر را لمس کنید، 
اپلیکیشــن دوربین دســتگاه با مد مورد نظرتان فعال 

خواهد شد.

-عکسبردارى با بیان کلمات: در برخى شرایط ممکن 
است فشردن دکمه شاتر براى عکسبرداى دشوار باشد 
و منجر به لرزش شود. در این شرایط مى توانید از قابلیت 
کنترل صوتى (Voice Control) اپلیکیشن دوربین 
گلکسى اس 8 یا گلکســى اس 8 پالس بدون نیاز به 
لمس دکمه شاتر براى عکسبردارى استفاده کنید. براى 
 Cheese، انجام این کار کافى است که کلماتى مثل

Capture، Smile یا Shoot را بیان کنید.
-استفاده از بیکسبى: اپلیکیشن دوربین گوشى گلکسى 
اس 8 و گلکســى اس 8 پالس با بیکسبى تعامل دارد. 
بنابراین شما مى توانید عکسى را ضبط کنید و سپس از 
طریق بیکسبى به جستجوى مشخصات آن بپردازید و 

اطالعاتى دریافت کنید.
موارد فوق از اصلى ترین ترفندهاى مرتبط با اپلیکیشن 
دوربین و عکســبردارى دو گوشــى گلکسى اس 8 و 
گلکسى اس 8 پالس محسوب مى شوند. قابلیت آخرى 
که مــا آن را از قابلیت هاى خــوب و ویژگى مرتبط با 
عکسبردارى دو گوشى مذکور مى دانیم، مربوط به ارائه 
ابزار ادیت یا ویرایش عکس مى شود. دسترسى به این 
قابلیت از طریق بخش گالرى و انتخاب گزینه Edit در 

عکس ها امکانپذیر خواهد بود.

-کشیدن انگشت روى دکمه شاتر: 
8در اپلیکیشــن دوربین گلکسى اس 8
انجام این کار سبب مى شود تا بتوانید فرآیند 

ترفنده
گلکسى اس
ا برخى دیگــر

ترفندهاى 
عکسبردارى 

با گلکسى اس 8 کاربران گوگل مى توانند از این پس با اســتفاده از 
نوآورى جدید این شــرکت، در ایســتگاه فضایى 

بین المللى گشت و گذار کنند.
 (Google Street View) «گوگل اســتریت ویو»
قادر اســت کاربران را به نقاط دور افتاده زمین ببرد 
اما توسعه دهندگان این فناورى فقط به کره خاکى 

اکتفا نمى کنند.
به تازگى گوگل پا را از این فراتر گذاشته و با استفاده 
ابزار جستجوى جدید، به کاربران امکان گشتزنى در 

ایستگاه فضایى بین المللى را داده است.
 (Outer Space View) «این ابزار «آوتر اسپیس ویو
نام دارد و با کمک «توماس پسکى»، فضانورد آژانس 
فضایى اروپا طراحى شده اســت. وى از نوامبر سال 
2016 تا ژوئن ســال 2017 در ایســتگاه  فضایى 

بین المللى اقامت داشت.
چون ایستگاه یک آزمایشگاه مدارگرد است، تفحص 
آن توسط شیوه هاى معمول گوگل استریت ویو انجام 
نمى شود. در واقع، شرکت گوگل با همکارى ناسا با 
استفاده از دوربین هاى DSLR و ابزارهاى موجود در 
خود ایستگاه، روشى براى شکار تصاویر ایستگاه در 

گرانش صفر ابداع کرد.
همچنین توماس پسکى تصاویرى از ایستگاه را جمع 
آورى و آنها را به زمین ارسال کرد تا با یکدیگر مونتاژ 

شوند و به شکل پانوراماهاى 360 درجه در بیایند.

براى کاربران گوگل 
محقق شد 

دســتیار صوتى مایکروســافت (کورتانا) قلمرو خود را 
از کامپیوتر و تلفن هوشــمند به اینترنت اشیا گسترش 
خواهد داد. یک شرکت راه اندازى سیستم تهویه مطبوع 
ساختمان ترموستاتى را معرفى کرده است که با کورتانا 

کار مى کند.
گویا قرار است دســتیار صوتى مایکروسافت از طریق 
سیستم هاى تهویه مطبوع راه خود را به دنیاى اینترنت 
اشــیا باز کند. یک شــرکت توســعه دهنده خدمات و 
مدیریت سیســتم هاى تهویه مطبوع و اطفاى حریق 
ساختمان ها به نام «جانسون کنترلز»، به تازگى از یک 
ترموستات هوشمند رونمایى کرده که به کورتانا مجهز 
است. این شــرکت در یک ویدئوى کوتاه تبلیغاتى این 

ترموستات را که GLAS  نام دارد به نمایش گذاشت.
شبیه به دیگر ترموستات هاى هوشمند رقیب مثل گوگل 
نست یا هایو در انگلستان، GLAS نیز مى تواند وضعیت 
حضور شما را در خانه را تشخیص دهد و به شما بگوید 
که وضعیت کیفیت هوا به چه صورت است. این دستگاه 
به یک نمایشگر لمسى نیز مجهز شده است که به شما 
اجازه مى دهد وضعیت دما، کیفیت هوا، میزان مصرف 
انرژى و حتى اطالعات تقویم را بررســى کنید. تفاوت 
اصلى آن در این اســت که شــما مى توانید با استفاده 

از دســتیار صوتى 

مایکروسافت با آن ارتباط برقرار کنید.
هنوز نــه مایکروســافت و نه جانســون کنترلز اعالم 
نکرده اند که آیا این ترموستات به بازار عرضه خواهد شد 

و قیمت آن چقدر خواهد بود.
GLAS تحت Windows 10 IoT Core مایکروسافت 
اجرا مى شود که نسخه اى از نرم افزار این غول پرچمدار 
سیستم هاى عامل است که براى دستگاه هاى کوچک تر 
توسعه یافته است. این ترموستات آخرین نمونه از تالش 
مایکروسافت براى اســتفاده از دستیار صوتى 

 Creators خود در خانه هاى هوشــمند است. نســخه
Update to Windows 10 IoT Core که این شرکت 
در ماه مارس منتشر کرد به لوازم خانگى هوشمند داراى 
نمایشــگر اجازه مى دهد تا کورتانا را اجــرا کنند. این 
احتمال وجود دارد که GLAS به این منظور توسعه یافته 
باشد که به شما نشان دهد چه کارهایى مى توانید انجام 
دهید و ممکن اســت این نشانه اى باشــد از اینکه شما 
به زودى شــاهد حجم عظیمى  از گجت هاى هوشمند 

خواهید بود که از توانایى هاى کورتانا استفاده مى کنند.

 تحقیقى از بازارهاى دارك وب نشان مى دهد دستورالعمل 
ساخت اسلحه و مواد منفجره در خانه فروخته مى شود. به 
طورى که دستورالعمل ساخت اسلحه با پرینتر سه بعدى 

دومین کاالى پرفروش این سایت هاست.
براســاس تحقیقى میان 12 بــازار خریــد در دارك وب، 
تروریســت ها و گروه هــاى خالفکار خیابانــى اکنونى 
مى توانند دستورالعمل پرینت یک اسلحه را به راحتى دانلود 

کنند. دارك وب نوعى شبکه است که در دسترس همه افراد 
نیست و از آن براى اعمال خالف قانون استفاده مى شود.

این تحقیق در 12 وبســایت خرید غیرقانونى انجام شد و 
محققان متوجه شدند فقط طى یک هفته167هزار و963 
درخواست پرینت دستورالعمل ثبت شده است. آنها متوجه 
شدند دستورالعمل پرینت اســلحه در وبسایت ها دومین 
محصول پر فروش بوده است. نخستین کاالى پرفروش 

این وبسایت ها نیز اسلحه بوده است.
این دستورالعمل ها با قیمت ارزان 12 دالر در وبسایت هاى 

غیرقانونى عرضه مى شود.
 همچنین گزارش نشان داد یک چهارم فروش اسلحه در 
این وبسایت هاى غیر قانونى به محصوالت دیجیتال تعلق 
دارد. این محصوالت طیف وسیعى هستند؛ از دستورالعمل 
تبدیل اسلحه هاى کپى به نمونه هاى واقعى گرفته تا تولید 

کامل اسلحه و مواد منفجره در خانه. این بخش همچنین 
شامل نقشه هاى رایانه اى براى تهیه اسلحه هاى سه بعدى 
بود. برخى از این فایل ها حاوى اطالعاتى درباره پرینت چند 

نوع اسلحه بود.
این گزارش توسط مؤسسه) Rand Europe یک مؤ سسه 
تحقیقاتى غیر انتفاعى) و با همکارى دانشــگاه منچستر 

انجام شده است.

محققان در بخش لیزر موفق شدند با استفاده از یک لیزر سه بعدى آیفون را مجهز 
به ساخت چهره براى افزایش واقعیت نگارى (Augmented Reality) و تنظیم خودکار 

فعالیت کنند.
این حسگر، با نصب روى آیفون AR ، تشخیص بهتر عمق و در نتیجه افزایش ثبت واقعى در 
ابزارهاى کاربردى گوشــى و نیز بهبود تنظیم خودکار در عکسبردارى را به همراه دارد و بسته 
به زمانى که بتوان این تجهیزات را به اندازه  کافى کوچک کرد و در گوشى جاى داد، ممکن 

است در آیفون 8، 9 و یا آیفون پرو یا ایکس ارائه شود.
هم اکنون تراشه هاى AR بر دوربین هاى عکاسى جداگانه  اپل نصب است و بازخورد 
بســیار هیجان انگیزى در ثبت زنده تصاویر داشته است اما افزوده شدن این 
امکان به گوشى هاى اپل این ابزار را روزمره در دسترس همه قرار خواهد 

داد.
یــن  ابزار که دستگاه تنظیم خودکار لیزرى نامیده مى شود، فاصله را از ا

رفت و برگشت نور از لیزر به هدف، محاسبه مى کند و شامل روى زمان 
عدسى، آشکارساز و یک پردازشگر است و هزینه  آن یک لیزر، یک 

براى هر گوشى است.نزدیــک دو دالر 
که در گوشــى هاى آیفون  6 به بعد، دستگاه این در حالى اســت 

این منظور به کار رفته است و با بهره گیرى آشکارسازى فازى براى 
یک هدف به دو طرف گوشى مى رسد، از مقایســه فاز نورى که از 

عدســى به حالت درست نزدیک تعیین مى کنــد که آیــا تمرکز 
روى هــدف متمرکز باشــد، است یا نه. وقتى دوربین به درستى 

اختالف میان رنگ ها بیشتر مى شود.
دوربین جلوى گوشى امکان به کارگیرى یک لیزر ســه بعدى در 

(خودانداز) قابلیت اپل 8 براى تشخیص بهتر در عکس هاى سلفى 
دیگرى است که در آیفون 8 وجود دارد.

گوشى اسنشــیال ظرف چند هفته آینده روانه بازار 
مى شود، قیمت این گوشى 699 دالر خواهد بود.

این گوشــى رقیبى براى گلکســى اس 8 و جى 6 
شــرکت ال جى خواهد بــود و عالقه منــدان فعًال 

مى توانند آن را در آمریکا پیش خرید کنند.
نمایشگر فراگیر و تمام صفحه و دوربین 360 درجه 
از جملــه قابلیت هاى مهم این گوشــى خواهد بود. 

البته دوربین مذکور به صورت جداگانه و قابل اضافه 
شــدن به این گوشى عرضه مى شــود و در صورت 
خرید آن قیمت این گوشــى بــه 749 دالر افزایش 

مى یابد.
افزوده شــدن این دوربیــن و دیگــر افزودنى ها به 
گوشى اسنشیال با استفاده از حسگرهاى مغناطیسى 
صورت مى گیرد. نمایشگر 5,7 اینچى QHD از جمله 

دیگر امکانات این گوشــى است. دقت این نمایشگر 
2560×1312 پیکسل است.

حسگر اثر انگشــت، 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 
 ،835 Snapdragon حافظه داخلــى، پردازنــده
دوربیــن 13 مگاپیکســلى ، دوربیــن ســلفى 8 
مگاپیکســلى و امکان ضبط ویدئو با دقت  4K هم 

براى این گوشى پیش بینى شده است.

دســتیار صوتى مایک
تلفن هو از کامپیوتر و
خواهد داد. یک شرکت
ساختمان ترموستاتى

کار مىکند.
گویا قرار است دســت
سیستمهاى تهویه مط
اشــیا باز کند. یک ش
مدیریت سیســتمها
ساختمانها به نام «ج
ترموستات هوشمند ر
است. این شــرکتد
LAS ترموستات را کهS

شبیه به دیگر ترموستا
نست یا هایو در انگلس
حضور شما را در خانه
که وضعیت کیفیت هو
به یک نمایشگر لمسى
اجازه مىدهد وضعیت
اطالعات حت انرژىو

گوشى 
هوشمند 

«اسنشیال» 
چند هفته 

دیگر از راه 
مى رسد

با آیفون بعدى
 سلفى هاى بهترى مى گیرید!

ى و ر ىی و ر ی ز ى بر رو وری ى یى و ز بو ی و

سلحه و مواد منفجره در خانه. این بخش همچنین 
شه هاى رایانه اى براى تهیه اسلحه هاى سه بعدى 
ىاز این فایل ها حاوى اطالعاتى درباره پرینت چند 

حهبود.
eشتوسط مؤسسه) RandEurope یک مؤ سسه 

ى غیر انتفاعى) و با همکارى دانشــگاه منچستر 
دهاست.

محققان در بخش لیزر موفق شدند با استفاده از یک لیزر سه بعدى آیفون را مج
به ساخت چهره براى افزایش واقعیت نگارى (AugmentedReality) و تنظیم خود

فعالیت کنند.
Rاین حسگر، با نصب روى آیفون AR ، تشخیص بهتر عمق و در نتیجه افزایش ثبت واقعى
ابزارهاى کاربردى گوشــى و نیز بهبود تنظیم خودکار در عکسبردارى را به همراه دارد و بس
به زمانى که بتوان این تجهیزات را به اندازه  کافى کوچک کرد و در گوشى جاى داد، مم

9 و یا آیفون پرو یا ایکس ارائه شود. ،9 8است در آیفون 8
Rهم اکنون تراشه هاى AR بر دوربین هاى عکاسى جداگانه  اپل نصب است و بازخ
بســیار هیجان انگیزى در ثبت زنده تصاویر داشته است اما افزوده شدن
در دسترس همه قرار خو اینابزار را روزمره امکانبه گوشى هاىاپل

داد.
یــن  ابزار که دستگاه تنظیم خودکار لیزرى نامیده مى شود، فاصلها

رفت و برگشت نور از لیزر به هدف، محاسبه مى کند و شروى زمان 
عدسى، آشکارساز و یک پردازشگر است و هزینهیک لیزر، یک 

براى هر گوشى است.نزدیــک دو دالر 
6که در گوشــى هاى آیفون  6 به بعد، دستاین در حالى اســت 

این منظور به کار رفته است و با بهره گیآشکارسازى فازى براى 
مقایســه فاز نورى که از  یک هدف به دو طرف گوشى مى رساز

مى کنــد که آیــا تمرکز حالت درست نزدتعیین عدســى به
یا نه. وقتى دوربین به درستى  روى هــدف متمرکز باشـاست

اختالف میان رنگ ها بیشتر مى شود.
دوربین جلوى گوامکان به کارگیرى یک لیزر ســه بعدى در 

(خودانداز) قابل8اپل8 براى تشخیص بهتر در عکس هاى سلفى 
8دیگرى است که در آیفون 8 وجود دارد.

با آیفون بعدى
 سلفى هاى بهترى مى گیرید!

کنترل سیستم تهویه مطبوع با کورتانا

 بیشترین 
درخواست براى

پرینت سه بعدى 
اسلحه
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1 روستاى استان قزوین در حال حاضر با تانکر سیار انجام 
تأمین آب شرب 54

زوین و بویین زهرا با این روش 
مى شود. روستاهایى در توابع شهرستان ق

مصرف آب روزانه خود را تأمین مى کنند.  

هه وار نشینان یا همان 
ییالق نشینان مناطق 
کردستان در 4 ماه از 

سال همراه با گله دارى و 
مرتع دارى معیشت 

خود را در فصول گرم 
به سر مى برند. 

روزهاى گرم تابستان 

روسرى کالقه اى با چاپ باتیک و کامًال دستى در شهرستان اسکو تولید مى شود. 
ابریشم این روسرى منحصر به فرد نیز در همین شهرستان بافته مى شود و به کشور هاى مجاور از قبیل: ترکیه، 

آذربایجان، ترکمنستان و تاجیکستان صادر مى شود.

دستگیرى فروشندگان موادمخدر و اراذل و اوباش 
در تهران

رودخانه «قره سو» از داخل شهر کرمانشاه 

مى گذرد و پس از عبور از حاشیه شهر، به 

طرف روستاهاى غربى حرکت مى کند.سرازیر 

شدن فاضالب شهرى و آب غسالخانه به 

این رودخانه در مرکز شهر و در حاشیه شهر 

سرازیر شدن پس مانده هاى تصفیه خانه 

شیمیایى،وضعیت نامناسبى از نظر آلودگى 

و بوى نامطبوع براى شهروندان ایجاد کرده 

است.از طرفى عبور این رودخانه از بسیارى 

ز روستاهاى پایین دستى و استفاده احشام 
ا

روستاییان از این آب مى تواند عواقب 

خطرناکى را در پیش داشته باشد. 

با افزایش دماى هوا تفریح و شناى کودکان و نوجوانان 
در حوضچه هاى اماکن و آبنماهاى عمومى در سطح 

شهرها افزایش داشته است.

گلیم «شیریکى  پیچ» از شاخص  ترین 

وستایى و عشایرى 
دستباف هاى زنان ر

ن است که خاستگاه 
شهرستان سیرجا

ستاى دارستان در 25 
اصلى آن رو

شهر است. روستاى 
کیلومترى این 

م محل و مهد بافت 
دارستان از قدی

ه این نام را نیز به همین 
گلیم بوده ک

رفته است. ناظران 
خاطر به خود گ

داوران بین  المللى شوراى جهانى 
و 

ظور ارزیابى پروژه 
صنایع  دستى به  من

جهانى شدن سیرجان به  عنوان شهر 

ریکى پیچ، از موزه 
جهانى گلیم شی

سیرجان، نمایشگاه، 
گلیم 

عرضه گلیم، کارگاه ها 
فروشگاه هاى 

 روستاى دارستان 
و دارهاى گلیم بافى

بازدید کردند.  


