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شنبه 25  شهریور  ماه 1396 /   16  سپتامبر   2017 /  25  ذى الحجه 1438
سال چهاردهم / شماره 3038   / 20 صفحه(16 صفحه + 4صفحه ویژه بلدیه) / 1000 تومان

توصیه وزیر براى مقابله با کم آبى در اصفهان

2 راه براى کاهش خطر سکته مغزىمعابر شهر از شر موش ها راحت مى شوندماه عسل زوج مالزیایى با عبور از ایران تیراندازى به کولبرها، اغتشاش و البته شایعه سازى پدر و مادر بنیتا رودرروى دادستانى سالمتاستاناجتماع حوادث
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اصفهان، ظرفیت 
برگزارى مسابقات 

جهانى بدنسازى را دارد

مجلس نمایندگان،  فروش 
هواپیما به ایران را ممنوع کرد 

نه اعدام حذف مى شود
نه مواد مخدر 
توزیع مى شود

واقعیت افزوده؛ میدان جنگ 
جدید اپل و گوگل

فرش هاى نانویى ایرانى 
زینت بخش خانه  خارجى ها 
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رامبد و نگار، مهران مدیرى را 
پشت سر گذاشتند

حقوق پرداختى به شاغالن 
اصفهان 2/850/000 تومان است

کانون هاى جرم محالت در تیررس پلیس اصفهانکانون هاى جرم محالت در تیررس پلیس اصفهان
برنامه مهم نیروى انتظامى براى مبارزه  با توزیع مواد مخدر برنامه مهم نیروى انتظامى براى مبارزه  با توزیع مواد مخدر 

5

وجود 62 هزار نیروى شاغل در دستگاه هاى اجرایى استان

جهان نما

700 هزار نفر 
در کشور 
با سواد 
مى شوند
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باسواد کردن 700هزار نفر در کشور برنامه 
امسال نهضت سوادآموزى است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزى 
کشورگفت: از تعداد تعیین شده که تحت 

پوشش آموزش سواد قرار 
مى گیرند، 25 هزار نفر 
بى سوادان زیر 19 سال،

 20 هزار نفر اتباع خارجى...

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: 
در قطعنامه 2231 شوراى امنیت 

براى فعالیت هاى ماهواره اى ایران 
محدودیتى در نظر گرفته نشده و فقط 

به موضوع موشکى اشاره 
کرده که ایران بنایى براى 

به رسمیت شناختن این 
تحریم ندارد و  ...
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تحریم 
موشکى را 
به رسمیت 
نمى شناسیم

در سفر حجتى به نجف آباد مطرح شد

ساخت کوچک ترین کارت گرافیکى 
GTX 1080 جهان توسط گیگابایت

آگهى شرکت در مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومى شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایرانروابط عمومى شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران

نوبت دوم

شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران در نظر دارد دو مناقصه خود را به شرح 1- خرید 
مواد اولیه غذاى روزانه 2- انجام خدمات طبخ و توزیع غذاى روزانه خود را به صورت 
دو مناقصه جداگانه از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت مى شود جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 
انتشار این آگهى حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/6/25 و از ساعت 8 الى 16 به 

نشانى: اصفهان- خ کاوه- جنب خ استاد فالطورى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 34922651- 031 و 34922652- 031

آگهى مزایده عمومى

دبیرخانه کمیسیون معامالت واحد مبارکهدبیرخانه کمیسیون معامالت واحد مبارکه

دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه در نظر دارد ملک مشروحه ذیل را واقع در مبارکه- میدان فردوسى- بلوار شهید نصوحى 
خوابگاه دانشجویى سمیه را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند:

بدین وسیله از کلیه مت قاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود براى خرید و تحویل اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهى به 
مدت 10 روز به دبیرخانه دانشگاه واقع در: مبارکه- میدان امیرکبیر- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه- 

دانشکده مدیریت و حسابدارى مراجعه نمایند.
1- مبلغ خرید اسناد مزایده 500000 ریال مى باشد که متقاضى مى بایست مبلغ فوق را به شماره حساب 0103578974007 
بانک ملى به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه واریز و با در دست داشتن فیش واریزى جهت تحویل اسناد مراجعه نماید. 

2- دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
3- پرداخت هزینه آگهى و هزینه کارشناس رسمى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید ملک فوق الذکر با شماره تلفن 52464233- 031 حوزه معاونت 
عمران تماس حاصل فرمایید. 

متراژ اعیانىمتراژ عرصهکاربرىنوع سندپالك ثبتىنشانى ملکردیف
42055100آموزشىرسمى693/5998مبارکه1

دانشگاه آزاد اسالمی
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یرند؟ 
یرند؟ برانکو و کى روش چقدر حقوق مى گ
برانکو و کى روش چقدر حقوق مى گ
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نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: 
دشمن تالش مى کرد، سوریه را از جبهه مقاومت جدا کند 

اما امروز سوریه و عراق در خدمت اسالم هستند.
حجت االسالم والمسلمین على ســعیدى در همایش 
بصیرتى امامان جمعه و جماعات و مبلغان منطقه کاشان، 
«دفاع از حریم اهل بیت (ع)» ، «حفظ سوریه در جبهه 
مقاومت»،«استقالل و تمامیت ارضى» و «حفظ شخص 
بشار اسد» را چهار خط قرمز جمهورى اسالمى ایران در 
سوریه بیان کرد و افزود: این مهم باید توسط روحانیان و 

مبلغان براى مردم تبیین شود.
نماینده ولى فقیه در سپاه پاســداران انقالب اسالمى با 

بیان اینکه ما نمى توانیم در ماه محرم سیاســى حرف 
نزنیم، تأکید کرد: محرم همه ذاتش سیاسى است اما نباید 
مستقیم براى مردم بیان کرد، چون مردم پس مى زنند. 
وى افزود: قرار بود در عاشــورا حضرت امام حسین(ع) 
یکى از حلقه هاى تداوم بخش بعثت باشد، اما اتفاق هاى 

عجیبى رخ داد. 
حجت االسالم والمسلمین ســعیدى تغییر در رهبرى 
سیاسى (والیت زدایى)، تغییر در نظام سیاسى (حاکمیت 
دینى زدایى) و شــریعت زدایى را سه اتفاق عجیب این 
رویداد بیان کرد و گفت: والیت زدایى، مقدمه اى براى از 

بین بردن حاکمیت دینى زدایى است. 

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعــات گفت: در قطعنامه 
2231 شوراى امنیت براى فعالیت هاى ماهواره اى ایران 
محدودیتى در نظر گرفته نشده و فقط به موضوع موشکى 
اشاره کرده که ایران بنایى براى به رسمیت شناختن این 
تحریم ندارد و آزمایش هاى موشکى را حق خود مى داند.

محمدجواد آذرى جهرمى در جمع خبرنگاران یادآورى 
کرد: در توافق هســته اى ایران و گروه 1+5 (شــامل 
انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) 
هیچ اشاره اى به فعالیت هاى بخش فضایى نشده است. 
وى افزود: در قطعنامه 2231 شوراى امنیت سازمان ملل 
متحد نیز براى فعالیت هاى ماهواره اى ایران محدودیتى 

در نظر گرفته نشده و فقط به موضوع موشکى اشاره کرده 
است که جمهورى اسالمى ایران بنایى براى به رسمیت 
شناختن این تحریم ندارد و آزمایش هاى موشکى را حق 

خود مى داند.
شوراى امنیت ســازمان ملل متحد سى ام تیرماه 1394 
کمتر از یک هفته پــس از توافق برجام، قطعنامه 2231 
را براى لغو تحریم هاى ایران با 15 رأى موافق و بدون 
رأى مخالف تصویب کرد اما در آن، محدودیت هایى را 
براى فعالیت هاى موشــکى ایران گنجاند؛ هرچند، در 
این قطعنامه الزامى براى پذیرش این محدودیت ها در 

نظرگرفته نشده است.  

نمى توانیم در محرم 
سیاسى حرف نزنیم 

تحریم موشکى را 
به رسمیت نمى شناسیم

هیجانى نشوید
آیـت ا... سـید یوسـف طباطبایى نژاد    انتخاب|
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان یادآور شد: عزادارى 
که در مقابل مسـتکبر بى تفاوت باشد حسینى نیست و 
نمى تواند ادعا کند که در جلسـه امام حسین(ع) تربیت 
شده است؛ نه سگ حسین باشید و نه نوکر حسین بلکه 
بنده خدا و مطیع اباعبدا...(ع) و پیرو ائمه اطهار(ع) باشید، 

نباید هیجانى شویم.

سیاست احمدى نژادى
  نامه نیوز | عباس سـلیمى  نمین، مـورخ و از 
چهره هاى شاخص اصولگرا در گفتگو با روزنامه آرمان 
گفته سـال 92 آقـاي احمدي نـژاد عمداً اقتصـاد را رها 
کرده بود که نظام را تحت فشار خود و تابع خواسته هاي 
خودش بکند. او در ماه هاى آخر دولتش فضا را به سمتى 
برد که هیچیک از اصولگرایان نتوانند در قدرت باشند تا از 
این طریق، بقاى اصولگرایان در قدرت مرتبط با او باشد.

واکنش چمران به یک ادعا
  تسنیم| مهدى چمران، رئیس سابق شوراى 
شهر تهران با اشاره به مصاحبه اخیرش با روزنامه اعتماد 
درباره اینکه گفته است «اگر مى خواستیم آقاى قالیباف 
را رئیس جمهـور کنیم و فشـار تبلیغاتى مى گذاشـتیم، 
مى توانستیم» توضیح داد: معنى خواسـتن در این باره، 
گروهى اسـت نه شـخصى. مى خواسـتیم یعنى اینکه 
اگر کل جامعه همفکر و همسو و متفق مى شدند انجام 

مى  شد. 

اعزام پزشک به میانمار
  ایسنا| سیدحسـن قاضى زاده هاشـمى، وزیر 
بهداشـت در پاسـخ به سـئوالى درباره اقدامـات وزارت 
بهداشـت براى کمک به مسـلمانان کشـور میانمار، از 
آمادگى این وزارتخانه براى کمک به مـردم میانمار در 
حوزه پزشکى و اعزام پزشـکان داوطلب به این منطقه 

خبر داد.

لباس هاى زاپ دار، ممنوع
  خبرگزارى صدا و سیما | لباس هـاى 
زاپ دار (زخمى یـا پاره) از فروشـگاه هاى عرضه  کننده 
در شیراز جمع آورى شـد. عالوه بر لباس هاى زاپ دار، 
ماسـک هاى ممنوعـه مربوط بـه گروه هـاى منحرف 
غربى شامل بال ماسکه، چهره هاى شیطانى، جشن هاى 
هالوینى، نمادهـاى عرفان هاى منحـرف و گروه هاى 
شیطان پرستى از ویترین مغازه ها جمع آورى و از معرض 

دید مشتریان خارج شد.

نجات ایرانى ها
  تابناك | گارد ساحلى رومانى ادعا کرد که بیش 
از 150 مهاجر ایرانى و عراقى را از آب هاى دریاى سیاه 
که به مسـیرى تازه براى مهاجرت به غرب اروپا تبدیل 
شده است، نجات داد. گفته مى شود 157  مهاجر ایرانى 
و عراقى که 56 کودك در میانشان بودند، قصد داشتند 

به طور غیرقانونى وارد این کشور شوند.

برگشت 24 میلیارد تومان
  آفتاب | محمد خدابخشى، رئیس کمیته دیوان 
محاسـبات با اشـاره به صدور 93 حکم قطعـى از 117 
پرونده حقوق هـاى نجومى در دیوان، گفـت: 4 درصد 
از مدیران حقوق هاى نجومى دریافت مى کردند که با 
پیگیرى هاى دیوان محاسبات بیش از 24 میلیارد تومان 

به خزانه کشور بازگشت.

برنامه ها در نیویورك
  تسنیم | محمـود واعظى، رئیـس دفتر رئیس 
جمهور درباره سفر روحانى به نیویورك گفت: ایشان سفر 
کوتاه و فشرده اى خواهند داشت و در این سفر برنامه هاى 
مختلفى پیش بینى شده است. سخنرانى در سازمان ملل 

مهمترین موضوع این سفر است. 

  ایسنا| دو هفتــه پیش، دو نفر در مــرز «بانه» توئیتر
کشته شدند. مسئله به هیئت دولت هم کشیده شد و نوبخت 
سخنگوى دولت اعالم کرد که مســئله به صورت جدى 
بررسى خواهد شد. بعد از این حادثه، بانه روز شلوغى را پشت 
سر گذاشت. تعدادى تصمیم گرفتند براى اعتراض به این 

حادثه برابر فرماندارى شهر بانه تجمع کنند.
براى کسانى که این حادثه را در شبکه هاى مجازى دنبال 
مى کردند، نه منبعى وجود داشت که صحت اخبار و عکس ها 
را تأیید کند، نه بانه آنقدر به رســانه هاى پایتخت نزدیک 
است که بشود به ســرعت به آنجا رسید و از نزدیک شاهد 

حوادث بود. 
از روى عکس ها تنها مى دانســتیم کــه تجمع تعدادى 
روبه روى فرماندارى آنقدرها هم آرام برگزار نشــده است. 
عکس ها نشان مى داد که برابر فرماندارى تعدادى سطل 
زباله آتش گرفته است و آتش به بخش هایى از ساختمان 
سرایت کرده است؛ هر چند نمى توان صحت این عکس ها 
را تأیید کرد. عالوه بر این گفته مى شد که بازار شهر براى 
اعتراض به حوادث اخیر دست به سه روز اعتصاب زده است 
و مسافرانى که از شــهرهاى دیگر به بانه آمده اند تا بدون 
پرداخت عوارض ورود کاالهاى خارجى بخرند،  در شــهر 

سرگردان شده اند.
یک روز بعد از اعتراضات روز چهارشــنبه دو هفته پیش، 
اوضاع در شهر آرام تر شده بود. نیروهاى امنیتى بیشترى 
براى حفاظت از فرماندارى و تعمیر و جایگزینى تجهیزات 
شکسته و آسیب دیده در اطراف ساختمان حاضر بودند. با این 
حال هنوز تعدادى زن و بچه اطراف ساختمان فرماندارى 
حضور داشــتند. برخى از آنها خانواده کسانى بودند که در 
تجمع روز چهارشنبه بازداشت شــده بودند و چون هنوز با 
خانواده شان تماسى گرفته نشده بود،  کسى نمى دانست باید 

از کجا پیگیر اوضاعشان باشند.
خواهر یکى از مردانى که در تجمع روز چهارشنبه بازداشت 
شد، در همان روزها گفته بود: «نمى دانیم چه نهادى او را 
بازداشت کرده است. برادرم 25 ساله است. مى گویند ممکن 

است تا غروب امروز هم آزادش نکنند.» 
عالوه بر ساختمان فرماندارى ، تعدادى از ساختمان هاى 
اطراف از جمله یــک هتل هم در تجمع روز چهارشــنبه 

آسیب دیده بود.
از دو نفرى که گفته مى شــد کولبر بوده و کشته شده اند،  
یکى از آنها در بانه و دیگرى در یکى از روستاهاى اطراف 
زندگى مى کردند. آدرس خانه «قادر بهرامى» فردى که در 
بانه زندگى مى کرد را پرسان پرسان پیدا کردیم. قادر متولد 
سال 55 بود. از چهار فرزندش،  یک دختر 19 ساله را شوهر 
داده است،  پسر 18 ساله اش،  دانشجوى کارشناسى رشته 
کامپیوتر در دانشگاه آزاد بانه است، دختر سومش 12 ساله و 

پسر آخرش هشت ساله است.
همســرش گفت که نقل ها در مورد اینکه قادر دهیار بوده 
است،  صحیح نیست: «قبًال که در روستا زندگى مى کردیم، 
در دور قبلى عضو شوراى روستا بود اما بعد از آن به بانه آمدیم 

و در این دور، دیگر عضو شورا نبود.»
پنج شنبه شــب دو هفته پیش،  فرماندار و نماینده بانه در 
مجلس براى بررسى موضوع و تسلیت گفتن به خانواده دو 
کشته شده به خانه آنها رفتند اما خانواده بهرامى مى گویند 
حرفى بین آنها رد و بدل نشده است. داماد خانواده مى گوید: 
«به ما گفتند چند نفر از وزارت کشور آمده اند و مى خواهند 
با شما صحبت کنند. ساعت 10 و نیم شب رفتیم که آنها 
را ببینیم و تا ساعت یک و نیم شب با آنها بودیم. برایشان 

تعریف کردیم که چه اتفاقى افتاده است.»
داماد کاك قادر بهرامى در مــورد روز قبل از حادثه گفت: 
«کاك قادر زمانى که در روستاى «وزمهلئ» حضور داشت 
عضو شــورا بود. یکى از دوستانش به اسم «کاك حسن» 
چند روز قبل او را دعوت کرد به روستاى خودشان برود تا 
در تشکیل شورا به آنها کمک کند. قرار بود بعد از اینکه آن 
شب از مرز برگشتند به روســتا برود تا به تشکیل دهیارى 
کمک کند. صبح نماز خواندند و رفتند براى کولبرى،  بعد 
دچار این بال شدند. از چهار نفر، دو نفر آنها کشته شده و دو 
نفر برگشته اند. کاك قادر کارت کولبرى نداشت. با کارت 
شناســایى اش مى رفت بازارچه مرزى. براى کسانى که 

کارت داشتند ولى نمى توانستند بارشان را حمل کننند،  کار 
مى کرد. تازه آن هم اگر بارى بود. بیشتر وقت ها دست خالى 

برمى گشت.»
برادر قادر هم در شرح اتفاقى که افتاده است، گفت: «کاك 
قادر و دوستانش بعد از خواندن نماز حرکت کردند تا از میانبر 
به بازارچه بروند. ما از این خبر نداریم که چه کسى به آنها 
تیراندازى کرده است. فرماندار مى گوید مى خواهد همین 
موضوع را بررسى کند. آقاى عباســى دادستان داسراى 
نظامى شهرستان سقز آمده و متهمان سر صحنه اعتراف 
کرده اند و از آنها پرسیده آیا کســانى که از راه قاچاق آمده 
بودند،  بارى همراه داشــتند یا نه. متهمان گفتند آنها فقط 
صداها را شــنیده اند. مى گویند بدون فرمان ایست به آنها 
تیراندازى شده و دو نفر از آنها کشته شده و دو نفر دیگر هم 

از ترس فرار کرده اند.»
خانواده آقاى بهرامى مى گویند دو نفر دیگرى که در زمان 
تیراندازى فرار کرده اند، وقتى به بیمارستان رسیده اند متوجه 
شده اند که پیکر دو همراهشان به سردخانه تحویل داده شده 
است. این در حالى است که پس از حادثه سخنگوى نیروى 
انتظامى گفت که این دو نفر به هشــدارهاى «پى درپى و 

تیراندازى هوایى» بى توجهى کرده اند و به گفته او اصًال این 
دو نفر کولبر هم نبوده اند.

البته فرماندار بانه در تشریح این حادثه از لفظ «کولبر» براى 
این دو کشته استفاده مى کند، هر چند که داماد کاك قادرى 
هم مى گوید او کارت کولبرى نداشته است: «دو نفر کولبر 
ساعت5 صبح روز دوشنبه (13 شــهریور 96) وارد کشور 
شده اند که به دستور ایســت ماأموران توجه نکرده اند، به 
همین دلیل به سمت آنها تیراندازى شده است و متأسفانه در 
این حادثه دو نفر کولبر کشته مى شوند. در همان روز دوشنبه 
خانواده دو نفر کولبر متوفى را به فرماندارى دعوت و با آنها 
همدردى کردیم و فوراً دادسراى نظامى شهرستان سقز هم 
وارد عمل شد که برخورد با خاطیان این حادثه روال قانونى 
خود را طى مى کند و بنده نیز به صورت جدى آن را تا حصول 

نتیجه پیگیرى مى کنم.»
روز جمعه،  اوضاع شــهر آرام تر بود، خرابى هاى به بارآمده 
در فرماندارى و ســاختمان هاى اطراف تعمیر شد و تعداد 
مأموران اطراف ســاختمان کمتر. یک کالغ چهل کالغ 
بین مردم به جایى رسید که مى گفتند 115 نفر در حوادث 
روز چهارشنبه دستگیر شــده اند اما مشخص بود این خبر 

صحت ندارد چون در کل، زنــدان بانه ظرفیت نگهدارى 
این تعداد را ندارد.

منابع غیر رســمى در شــهر گفتند تعداد بازداشت شده ها 
ســه نفر بوده اســت. «امید» از بســتگان یکى دیگر از 
بازداشت شده هاى تجمع روز چهارشنبه به ما گفت  که در 
پیگیرى هایى که براى آزادى آشناى بازداشت شده انجام 
شــده،  به آنها گفته اند که یکى دو روز طول مى کشــد تا 

اطالعات دقیق در اختیارشان قرار بگیرد.
روز جمعه،  بازارى هــا باالخره تصمیم گرفتنــد بعد از دو 
روز تعطیلى کرکره ها را باال بدهند و کار را شــروع کنند. 
«لقمان» 30 ساله که در بازار فروشگاه لوازم آرایشى دارد 
در مورد تعطیلى دو روزه بازار بانه گفت: «به دلیل اعتراض 
به کشتن کولبران بازار تعطیل بود. ما دلمان مى خواست تا 
شنبه تعطیل مى شد، حداقل استراحتى مى کردیم اما از ما 
خواستند که امروز مغازه ها را باز کنیم. تمام اجناس اینجا با 
کول مى آید. ما هم براى انسان دوستى و همدرى با کسانى 
که کشته شدند تعطیل کردیم. به هر حال بیشتر چیزهایى 
که ما مى فروشیم،  از جمله همین وسایل آرایشى همه قاچاق 

هستند و چاره اى نیست غیر از اینکه با کول وارد کنیم.»
یکى دیگر از کسبه بازار بانه مى گوید: «اینجا هر روزى که 
تعطیل شود به ضرر ماست. من ماهى یک میلیون و 200  
هزار تومان کرایه مغازه مى دهم. مشترى بیاید تعطیل باشد 

مى رود جاى دیگرى خرید مى کند.»
حاال اوضاع در بانه عادى شــده است. پرونده این اتفاق در 

جریان است و متهمان بازداشت شده اند.

تیراندازى به کولبرها، اغتشاش و البته شایعه سازى

در بانه چه گذشت؟

پنج شنبه شب
 دو هفته پیش،  

فرماندار و نماینده بانه 
در مجلس براى بررسى 

موضوع و تسلیت 
گفتن به خانواده 
دو کشته شده 

به خانه آنها رفتند اما 
خانواده بهرا

مى مى گویند حرفى
 بین آنها رد و بدل 

نشده است

رئیس نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه 
گفت: «استعفا» کلمه مناسبى نبود که به کار برده شد، 
چون معموًال در استعفا یک نوع قهر یا خستگى وجود 

دارد، ولى ما از هیچکسى قهر نکرده ایم.
حجت االسالم والمسلمین محمد محمدیان، در جمع 
مسئوالن دفاتر اســتانى نهاد رهبرى در دانشگاه هاى 
کشور با اشاره به ادامه فعالیت خود به عنوان رئیس نهاد 
نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه ها با بیان 

اینکه به دنبال نیروى تازه نفس براى ادامه فعالیت در 
نهاد بودم افزود: رهبر معظم انقالب، پس از بررسى دفتر 
ایشان، فرمودند: «االن به هیچ وجه مصحلت نیست، لذا 

شما به کار خودتان ادامه دهید».
وى تأکید کرد: بنده وظیفه داشتم که نظر کارشناسى 
خودم را بیان کنم اما وقتى دستور این است که «ادامه 
دهید» ما هم به عنوان یک سرباز تا وقتى که نظِر ایشان 

هست ادامه مى دهیم.
رئیس نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى افزود: امسال 
این مطلــب را به صورت مکتوب خدمــت حضرت آقا 
نوشتم و در این نامه عرض کردم: دوره ما خیلى وقت 
است که تمام شده و نهاد هم نیروهاى خوبى دارد که 
مى توانند این مسئولیت را انجام دهند، لذا اجازه بدهید 
این فضا تغییر کند و فضاى جدیدى در مجموعه نهاد 

ایجاد شود و روح تازه اى در نهاد دمیده شود.

وى گفت: بنابراین «استعفا» کلمۀ مناسبى نبود که به  
کار برده شد، چون معموًال در اســتعفا یک نوع قهر یا 
خستگى وجود دارد، ولى ما از هیچ کسى قهر نکرده ایم 
و اصًال باوجود دوســتانى به این خوبى، جاى قهر هم 
وجود ندارد. بحث خستگى هم مطرح نیست و االن هم 

بنده احساس خستگى ندارم.
وى افزود: اینکه «بنده به خاطر بودجه استعفا داده ام» 
نیز برداشت دقیقى نبود، چون مشکالت بودجه اى ما، 
مربوط به امسال نیست بلکه چندسال است که ما از نظر 
بودجه مشــکل پیدا کرده ایم. البته نه اینکه ما به لحاظ 
مالى تحت فشار نیســتیم، اما واقعًا بحث بنده به این 
فشارها ارتباطى نداشــت. هرچند من احتمال مى دادم 
که اگر تغییر و تحولى بشود، از این جهت هم گشایشى 
براى نهاد اتفاق بیفتــد ولى این جــزء عوامل اصلى 

محسوب نمى شد.

 ماجراى استعفاى رئیس نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه

 قهر نکرده بودیم

نشست اتحادیه عرب صحنه درگیرى لفظى نمایندگان 
قطر و عربســتان ســعودى بود. «ســلطان بن سعد 
المریخى»، وزیر مشاور در امور خارجه قطر در سخنرانى 
در این نشست ایران را کشورى شریف توصیف کرد که 
در واکنش، سفیر عربستان ســعودى در اتحادیه عرب 

خطاب به او گفت: «نوش جانتان.»
وزیر قطرى گفت: «کشورهاى محاصره کننده ما را به 
داشتن رابطه با ایران متهم مى کنند به خدا قسم ایران 
ثابت کرد کشور شریفى است. ایران ما را مجبور نکرد 

سفارتى را باز کنیم یا تعطیل کنیم.»
 وى با اشاره به حمله به سفارت سعودى در تهران افزود: 
«با عربستان سعودى اعالم همبستگى کردیم و سفیر 
خود را از تهران فراخواندیم اما بعد از آن چیزهایى که از 

شما دیدیم سفیر خود را به تهران برگرداندیم.»
«احمد قطان»، سفیر عربستان ســعودى در قاهره و 
اتحادیه عرب هم در واکنش به ســخنان وزیر قطرى 
گفت: «نماینده قطر مى گوید ایران کشــور شــریفى 
است، این خنده دار است. ایران علیه کشورهاى جنوب 
خلیج فارس توطئه چینى مــى کند در بحرین و کویت 

شبکه هاى جاسوسى دارد و تبدیل شد به دولت شریف؟ 
سفارت ســعودى را آتش مى زند این همان روش قطر 
است که همیشه پیگیر آن است.» وى خطاب به وزیر 
قطرى اضافه کرد: «نوش جانتان ایران و ان شاء ا... به 

زودى براى این موضوع، پشیمان خواهید شد.»
وزیر قطرى همچنین در سخنانش گفت که کشورهاى 
محاصره کننده قطر به دنبال سرنگونى حکومت قطر 
بودند. اشاره او به عربستان سعودى، امارات، بحرین و 
مصر بود. سفیر عربستان ســعودى در واکنش به این 
سخنان گفت که عربستان سعودى به دنبال سرنگونى 
حکومت قطر نبــوده اما هر آنچــه را اراده کند، انجام

 مى دهد.
وزیر قطرى خطاب به ســفیر ســعودى گفت: «برادر 
احمد قطان در ســخنانش تهدید وجود داشــت. فکر 
نمى کنم در این حد و اندازه باشــى.» ناگهان ســفیر 
سعودى حرف او را قطع کرد و گفت: «نه. من هستم.» 
وزیر قطرى جواب داد: «وقتى من حــرف مى زنم تو 
ساکت باش.» سفیر سعودى هم ادامه داد: «نه. تو باید 

ساکت باشى.» 

بگو مگوى نمایندگان عربستان و قطر در نشست اتحادیه عرب

ایران، نوش جانتان!

مجلس نمایندگان آمریکا باوجود هشدار دموکرات ها، 
تصمیم به جلوگیرى از فروش هواپیماهاى تجارى به 

ایران گرفت.
دو  جمهوریخــواه  نماینــده  روزکام»،  «پیتــر 
اصالحیه به بودجــه 2018 دولت پیشــنهاد کرد که 
مــى تواند از اســتفاده از بودجــه براى اجــازه انجام 
تراکنش هاى مالى براى فــروش هواپیما جلوگیرى 
کند و همچنین «اوفاك» (دفتر کنترل ســرمایه هاى 
خارجى) را از ارائــه مجوز براى فــروش هواپیما منع

 مى کند.
روزکام گفت که آمریکا باید از فروش هواپیما به ایران 
باتوجه به سابقه استفاده ایران از هواپیماى تجارى براى 

انتقال تسلیحات به سوریه جلوگیرى کند.
وى گفت: تا زمانى که ایران دست از استفاده از فروش 
هواپیماى تجــارى براى حمایت از تروریســت ها(!) 

برندارد، شرکت هاى غربى نباید اجازه فروش هواپیما 
به ایران را داشته باشند.

«ارل بلومنر» جمهوریخواه اما هشدار داد که جلوگیرى 
از فــروش هواپیما مى تواند منجر به جریمه شــرکت 
هاى آمریکایى بدون هیچ بهانه خوبى شــود و توافق 
هســته اى با ایران را تهدید مى کند. وى گفت: فکر 
مى کنم انجام تعهداتمان در برجام مهم اســت. توافق 
هســته اى تا االن یکــى از نقاط روشــن درمنطقه

 است.
مجلس نمایندگان همچنین در الیحه اى جدا در نوامبر 
سعى کرد جلوى فروش هواپیما به ایران را بگیرد، اما 

هیچ رأیى در سنا کسب نکرد.

مجلس نمایندگان،  فروش هواپیما به ایران را ممنوع کرد 
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قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نه اعدام 
قرار است حذف شــود و نه مواد از ناحیه دولت و مجلس 
توزیع مى شود بلکه قرار بود مجازات ها کیفى سازى شوند 

نه اینکه مجازات اعدام به طور کل حذف شود.
به گزارش فارس، على مؤیــدى گفت: از دیرباز تاکنون 
دیدگاه هاى متفاوتى در عرصه مبارزه با مواد مخدر وجود 
داشته است، در گذشته رویکرد کشورمان نسبت به آسیب 
اعتیاد مقابله اى،  عملیاتى و فیزیکى بود و کمتر به مسئله 
مشارکت جمعى در مصون سازى و امور پیشگیرانه توجه 
مى شــد اما امروزه اهمیت بُعد پیشگیرى برجسته  شده 
است. وى افزود: در سال جارى مباحث متعددى در حوزه 

مبارزه با مواد مخدر مطرح شــد، طرح کاهش مجازات 
اعدام و توزیع مواد مخدر دولتى از سوى مجلس از جمله 
این مباحث بود که با نگاه هاى سیاسى و یا دلسوزانه اى 
مطرح شدند و جنجال زیادى در رسانه ها به وجود آوردند و 

برداشت هاى متفاوتى هم از این موضوعات شد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: 
مطرح شدن هیچیک از این مباحث، مبناى علمى درستى 
نداشــت؛ چراکه نه اعدام قرار است حذف شود و نه مواد 
از ناحیه دولت و مجلس توزیع مى شــود بلکه قرار بود 
مجازات ها کیفى سازى شوند نه اینکه مجازات اعدام به 

طور کل حذف شود.

باسواد کردن 700هزار نفر در کشور برنامه امسال نهضت 
سوادآموزى است.

رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزى کشــورگفت: از 
تعداد تعیین شده که تحت پوشــش آموزش سواد قرار 
مى گیرند، 25 هزار نفر بى سوادان زیر 19 سال، 20 هزار 
نفر اتباع خارجى، سه هزار نفر مددجویان تحت حمایت 
و زندانیان، 45 هزار نفر عشــایر به ویژه در استان هاى 
سیســتان و بلوچســتان، آذربایجان غربى، کردستان، 
لرســتان، هرمزگان و خراسان شــمالى و بقیه سایر بى 

سوادان هستند.
 على باقر زاده تأکیــد کرد: وزارت آمــوزش و پرورش 

ســواددار کردن مردم در ســه گروه ســنى بازمانده از 
تحصیل را پیگیرى مى کنــد و میزان باســوادى را به 
7/94 درصد رسانده اســت. وى میزان باسوادى در رده 
سنى نوجوان ده تا 19 ســال را 3/98 درصد عنوان کرد 
و افزود: بى سوادان این گروه سنى 190 هزار نفر هستند 
که بیشتر آنها از اتباع خارجى اند و یا کودکان و نوجوانانى 
هستند که به دلیل معلولیت هاى جسمى و ذهنى توانایى

 آموزش گیرى ندارند.
باقرزاده اظهار داشت: در گروه سنى جوانان که ده تا 29 
ساله هستند، میزان باســوادى به 1/97 رسیده است و

 600 هزار بى سواد داریم.

700 هزار نفر در کشور 
با سواد مى شوند

نه اعدام حذف مى شود
نه مواد مخدر توزیع مى شود

دریاچه اسفبار
نماینـده مـردم ارومیه در مجلس شـوراى اسـالمى 
گفت: در حـال حاضر وضعیت دریاچه ارومیه اسـفبار 
و نگران کننده اسـت. نادر قاضى پور افزود: همه جاى 
این دریاچه در حال حاضر سفید شده است و آب کمى 
درون آن وجود دارد و حتى درون این آب ها هم نمکزار 

شناور است. 

چطور امکان دارد؟!
خسـرو صادق نیت، رئیـس اداره بهداشـت و محیط 
وزارت بهداشـت با انتقـاد از رشـد قارچگونـه مراکز 
عرضـه قلیـان در تهـران و ارائه آسـان مجـوز براى 
قهوه خانه ها، گفـت: برخى قهوه خانه هـا در تهران 
چهار تا پنج بار پلمب شـده اند اما نمى دانیم چگونه با 
عملکرد دستگاه هاى دیگر بازهم به فعالیت خود ادامه 

مى دهند.

زندگى مخفى 140هزار بیمار
محمـود نبـوى، معـاون اداره کنتـرل بیمارى هـاى 
غیرواگیر وزارت بهداشت درباره مبتالیان به بیمارى 
هپاتیت B و C گفت: 150 الـى 160 هزار بیمار مبتال 
به هپاتیت  C داریم که حدود 20 هـزار بیمار تاکنون 
شناسـایى شـده اند. از آنجـا کـه ناقلین مزمـن هیچ 
عالمتى ندارند، شناسایى این افراد بسیار سخت است 
و تنهـا در صورتى که بررسـى شـوند؛ مى توانیم آمار 

دقیق آنها را به دست بیاوریم.

مقام هاى نگران کننده
ایران مقـام اول را در انجـام عمل هـاى زیبایى دارد. 
همچنین خانـواده ایرانى از نظر رشـد مصـرف لوازم 
آرایشى صاحب رتبه سـوم در سطح جهان است. این 
در حالى اسـت که رتبه ایران از لحـاظ مصرف لوازم 
بهداشتى و آرایشى در خاورمیانه، دوم و هفتمین کشور 

رکورددار دنیا در این رابطه است.

زندگى مجردى در کالنشهرها
على اشـرف نظرى، دانشـیار علوم سیاسـى دانشگاه 
تهـران بـا اسـتناد بـر آمارهاى سـال گذشـته گفت: 
30درصد از جوانان شـش کالنشـهر تهران، مشهد، 
شـیراز، اصفهـان، تبریـز و اهـواز زندگـى مجـردى 
دارند؛ ایـن در حالى اسـت کـه خانواده رکـن اصلى، 
سازنده فرد و شـخصیت و هویت کل جامعه به شمار 

مى رود.

واردات 50 میلیاردى حیوان
از ابتداى سـال جـارى، قریب بـه 50 میلیـارد تومان 
حیوانات(غیر از گاو، گوسفند، شـتر و مرغ) از گمرك 
به داخل کشور وارد شده اسـت.این موضوع به شدت 
نیزدر حال شایع شدن و افزایش است.بیشترین تعداد 
حیوانـات وارداتى «سـگ» به خصوص سـگ هاى 

کوچک هستند.

حاجیان تا کى برمى گردند؟
سـازمان حـج و زیـارت پیش بینـى کـرده تـا پنجم 
مهر ماه همـه حاجیان ایرانى از عربسـتان به کشـور 
برگردند. امسال مجموعاً مجموع 86 هزار و 300 زائر 

ایرانى به حج مشرف شدند.

آزاردهنده ترین
 آلودگى صوتى

مدیر کل دفتر مشارکت هاى مردمى سازمان حفاظت 
از محیـط زیسـت کشـور گفـت: یکـى از بلندتریـن 
آلودگى هاى صوتى کشـور بـه میزان 91 دسـى بل 
در زیرپـل فردیـس در آزادراه تهـران - کـرج ثبـت 
شـده در حالـى کـه 60 دسـى بـل حداکثـر میـزان 
آلودگـى اسـت کـه بـراى انسـان قابـل تحمـل 

است.

چرك نویس

یک زوج جوان مالزیایى با ســفر به ایران و 23 کشــور 
دیگر با یک دســتگاه موتورســیکلت نخســتین سفر 
خود را در ماه عســل زندگى مشــترك انجــام دادند و 
میهمان نوازى ایرانیــان را در دفتر خاطراتشــان ثبت 

کردند.
میهمان نــوازى ایرانیــان در یکى از گام هاى ســفر 
«الفیشاهرین ذکریا» 31 ساله و «دانیا لطیف» 30 ساله 
روز پنج شنبه در تارنماى روزنامه «نیو استریت تایمز» به 
همراه عکسى از جاده استان آذربایجان شرقى در مسیر 

حرکت آنها به ترکیه بازتاب یافت.
ایــن دو زوج مالزیایى کــه در این ســفر پرمخاطره به
 24 کشــور جهان تلخى و شیرینى ارزشــمند زیادى را 
تجربه کرده اند در خصوص تجربه خود در ایران نیز اعالم 
کردند: «مردانى با یک خودرو ما را دنبال کردند. هنگامى 

که به ما نزدیک و متوجه شــدند که مالزیایى هستیم، 
خواستند که با ما عکس بگیرند.» 

در بخشى از گزارش سفر این زوج مالزیایى به ایران آمده 
است: «ایرانیان نوشیدنى هایى به ما دادند. آنها با دعوت 
ما به یک مراسم جشن تولد، بخشى از فرهنگ میهمان 

نوازى و بخشندگى ایرانیان را به نمایش گذاشتند.»
ایــن دو زوج مالزیایى در ســفر 146 روزه خود از برخى 
نقاط بســیار خطرناك جهان عبور کردند که بسیارى از 

موتورسواران خواستار تجربه آن هستند. 
این دو در این سفر در چند کشور بسیارى از شب ها را کنار 
خیابان و در جایگاه هاى پمــپ بنزین به صبح آورده اند
و به رغم محدودیت مالى سفر پرخاطره اى را براى خود 

رقم زدند. 
این زوج مالزیایى، ســفر خــود را با هدف رســیدن به 

انگلستان در تاریخ 31 آگوست (نهم شهریور) همزمان 
با شصتمین سال استقالل کشورشان از انگلیس در سال 

1957 آغاز کردند. 
آنها که مراســم ازدواج خود را روز 30 ماه مارس ســال 
جارى (10 فروردین) بســیار ســاده در ایالت سالنگور 
برگزار کردند، مدت کوتاهى پس از آن راهى ســفرى 
شدند که 146 روز از روزهاى نخستین زندگى آنها را ثبت 

کرد. 
عالوه بر ایران، کشــورهاى تایلند، پاکســتان، هند و 
بخش هایى از اروپــا از جمله نقاطى بــود که این زوج 

مالزیایى از آنجا عبور کردند. 
دانیا لطیف گفت به رغم حفظ حجاب خود در طول سفر، 
اسالم هراسى را در کشــورهایى که از آن دیدن کرده 

تجربه نکرده است.

ماه عسل زوج مالزیایى 
با عبور از ایران  بازنشستگان کشورى براى انصراف از بیمه تکمیلى 

و یا اضافه کردن نام خود به فهرســت بیمه شدگان 
تکمیلى تا 15 آبان ماه مهلت دارند.

مهلت بیمه تکمیلى بازنشســتگان کشــورى 31 
مرداد به پایان رسید و این صندوق پس از برگزارى 
مناقصه اى مجدداً با بیمه تکمیلى آتیه سازان حافظ 
طبق روال سال گذشته به صورت حق العمل کارى و 

کارمزدى همکارى خواهد کرد.
قرارداد جدید تا 31 مرداد ماه سال آینده ادامه خواهد 
داشت و نرخ حق بیمه آن از 24 هزار تومان در سال 
گذشته به 26 هزار و 500 تومان افزایش پیدا کرده 

است.

طبق بخشــنامه ابالغــى بیمه تکمیلــى صندوق 
بازنشستگى، بیمه تکمیلى براى تمام بازنشستگانى 
که در سال گذشــته تحت پوشــش نبودند به طور 
خودکار تمدید مى شود، اما بازنشستگانى که مایل به 
دریافت خدمات بیمه تکمیلى نیستند مى توانند تا 15 
آبان ماه با مراجعه به ادارات بازنشســتگى نسبت به 
حذف این خدمت براى خود و یا افراد تحت تکفلشان 

اقدام کنند. 
همچنین آن دسته از  بازنشســتگانى که در قرارداد 
سال گذشته حضور نداشــتند، مى توانند تا 15 آبان 
نام خود و افراد تحت تکفلشان را وارد لیست کرده و 

تحت پوشش قرار دهند.

یکى از شــرکت هاى تولید کننده فرش ماشــینى 
در ســال گذشــته حجم باالیى از فرش ماشــینى 
آنتى باکتریال به ارزش تقریبــى دو میلیون دالر به 

کشورهاى آسیایى و اروپایى صادر کرده است.
چین، کردســتان عراق، روســیه، انگلیس، امارات، 
بحرین، عربســتان و عمان کشــورهاى هدف این 
شرکت براى صادرات نانو فرش هاى ماشینى آنتى 
باکتریال بوده اند. صادرات این نانوفرش ها حدود 7 
درصد کل صادرات نانویى ایران در سال 1394 را به 

خود اختصاص داده است.
این شرکت یکى از بزرگ ترین واحدهاى تولیدکننده 
نخ پلى اســتر فیالمنت در صنعت فرش ماشــینى 
کشور است. این مجموعه صنعتى با انجام تحقیقات 
دانش محور و ارتباط مســتمر با مراکز پژوهشى در 
چند سال گذشــته موفق به تولید انواع نخ پلى استر 
آنتى باکتریال جهت اســتفاده در صنعت نساجى و 

تولید نانوفرش هاى ماشــینى آنتى باکتریال شــده
است.

این گونه نخ ها که از فناورى نانو بهره مى برند؛ داراى 
خاصیت ضدمیکروبى قوى هســتند. میکروب ها، 
باکترى هــا و میکروارگانیســم ها از دالیل اصلى 
ایجاد بیمارى ها، عفونت ها و ایجاد بوى بد هستند. 
لذا اســتفاده از مواد ضدعفونى کننــده که منجر به 
کاهش فعالیت این موجودات مى شود، مى تواند حائز 

اهمیت باشد.
در این میــان فعالیت ضدمیکروبى نقــره به اثبات 
رســیده و در کاربردهاى مختلفى مورد استفاده قرار 
گرفته  اســت. محصول نانوفرش آنتى باکتریال، با 
هدف جلوگیرى از بو گرفتن فرش در اثر تماس عرق 
بدن با سطح آن در مراکز پر رفت وآمد مانند مساجد 
و نواحى مسکونى توســط این شرکت تولید و روانه  

بازار شده است.

الله زار یکــى از خیابان هاى قدیمى تهران اســت که 
به رغم داشتن یک بافت تاریخى و با دارا بودن 15 سینما 
و چند تئاتر تاریخى که بنیان تئاتر و ســینماى کشــور 

هستند، هنوز از ثبت ملى بى بهره اند.
در این رابطه فرهاد نظرى، مدیرکل دفتر ثبت آثار حفظ 
و احیاى میراث معنوى و طبیعى سازمان میراث فرهنگى 
درباره اینکه چرا سینماهاى الله زار و حتى خود خیابان 
الله زار با جایگاه مهم فرهنگــى و تاریخى که در تاریخ 
معاصر ما دارند، ثبت ملى نمى شــوند اظهار داشــت: 
به طورکلى خیابان الله زار، نام و تأثیر شــگرفى در آغاز 
دوره مدرن ایران داشــته است. بسیارى از نویسندگان، 
شاعران، هنرمندان و روشنفکران اینجا مراوداتى داشتند 
و آثار فرهنگــى و هنرى خود را در ایــن خیابان ایجاد 
کردند؛ الله زار لوکیشن (محل) فیلمبردارى فیلم هاى 
زیادى بوده و بسیارى از سینماها و تئاترهاى ایران براى 

اولین بار اینجا تأسیس شده است.
نظرى تأکید کــرد: بنابرایــن خیابان اللــه زار ازنظر 
مــن یــک فضــاى فرهنگــى تمام عیار اســت که 
متأســفانه با گــذر زمان، کاربــرد آن دچار اســتحاله 
شــده و گونه به گون گشــته و لباس زیبــاى فرهنگى 
از تنش بیــرون آمده و لبــاس تجارى بــه تن کرده

 است.
وى در پاســخ به اهمیت میراثى این مــکان تاریخى 
تصریــح کــرد: مرحــوم على اکبرخان دهخــدا در 
یادداشــت هاى فرهنگــى اش به وفــور از خیابــان 
الله زار یاد مى کنــد و رد پا و نام اینجا در یادداشــت ها 
و خاطــرات بســیارى از تئاترى هــا و ســینماگران و 
مشــاهیرى چون مجتبى مینوى و صادق هدایت آمده

 است.
نظــرى ادامــه داد: حتى حســین گل گالب ســرود

 «اى ایران» را که بعدها غالمحسین بنان آن را اجرا کرد 
با تأثیرپذیرى از حادثه برخورد نادرست و توهین آمیز یک 
سرباز انگلیسى نسبت به یک افسر ایرانى که در همین 

الله زار اتفاق افتاد، سرود.
وى تأکید کرد: امروز بخش مهمــى از چیزهایى که ما 
به عنوان میراث مستند دیدارى  شنیدارى مى شناسیم از 
همین خیابان الله زار تولیدشده اند، اینها نه تنها میراث 
تهران بلکه میراث تمامى ایرانیان است چون آغازگر یک 
جریان روشنفکرى و یک جریان هنرى و فرهنگى مدرن 

در ایران بوده است.
نظرى اضافه کرد: الله زار این قابلیت را دارد که به شکل 
اصیلش بازسازى و ساماندهى شــود و به یک محور و 
پاتوق فرهنگى براى هنرمندان و مردم تبدیل شــود. با 

ظرفیت فرهنگى- تاریخى که الله زار دارد، در صورت 
بازسازى مى تواند محیط اطرافش را هم تحت تأثیر قرار 
داده و از یک منطقه فروش ابزار صنعتى و الکتریکى به 

یک خیابان ممتاز فرهنگى رخ عوض کند.
وى در مقابل طرح این موضــوع که تخریب روزافزون 
سالن هاى سینما و تئاتر و کافه هاى برجاى مانده الله زار، 
ثبت زنجیره اى آن را ضرورى تر مى کند، گفت: بى تردید 
مکان هاى مذکور و ســینماها این قابلیت را دارند و ما 
باید نسبت به تاریخ ســینماى ایران حساسیت داشته 
باشیم زیرا ایران جزو چند کشــور محدود دنیاست که 
از نظر هنر ســینما داراى سبک مختص خود است و در 
سایه هالیوود و جریان هاى ســینمایى دنیا محو نشده 

است. 

در ســانحه رانندگى که در ســاعت 21 و 17 دقیقه 
چهارشنبه شــب هفته پیش در محور قدیم ساوه-
سلفچگان ابتداى روســتاى «غازم آباد» رخ داد بر 
اثر برخورد یک دســتگاه خــودروى کامیون و یک 
دســتگاه خودروى پژو 405، به علت شدت برخورد، 
خودروى پژو 405 دچار حریق شــد و پنج سرنشین 

آن جان باختند. در این سانحه چهار نفر از سرنشینان 
خودرو در دم جان باختند و یکى از سرنشینان خودرو 
نیز به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان 
خود را از دست داد. ساعاتى قبل از این حادثه هم در 
تصادف خاور و پژو 206 در همین جاده شــش نفر 

کشته شدند.

اقــدام جالب عــروس و 
داماد خوش ذوق محالتى 
این روزها در شبکه هاى 
مجازى بازتــاب زیادى 

داشته است. 
ایــن زوج بــراى دعوت 
از مهمانان عروســى از 
گلدان هــاى زیباى گل 
اســتفاده کرده اند که در 

روبه رو مى بینید.

پیرحســین کولیوند، معاون مرکز پزشــکى حج و 
زیارت جمعیت هالل احمر ایران، وضعیت سالمتى 
زائران ایرانى را خوب توصیف کرد و گفت: حدود 10 
درصد کادر پزشکى به کشور بازگشته اند. در موسم 
حج امسال 570 پزشــک متخصص، عمومى، کادر 
پزشکى و درمانى در خدمت زائران کشورمان هستند. 
وى ادامه داد: بیــش از 70 نفر از بیمــاران ایرانى 
براى ادامه درمان به بیمارســتان هاى ایران انتقال 

یافته اند.
کولیوند گفت: هیچ بیمارى واگیردار و عفونى زائران 
ایرانى را تهدید نمى کند و زائران کشورمان بانشاط 

و سالمتى کامل ســرگرم زیارت در شهر هاى مکه 
ومدینه منوره هستند.

یادآور مى شــود تاکنون 26 زائر ایرانى که اکثر آنان 
کهنســال بوده به علت بیمارى هاى قلبى جان به 
جان آفرین تسلیم کرده اند. از این تعداد؛ پیکر هاى 
11 تن از زائران فوت شــده به ایران منتقل شــده 
و هفت  نفر نیز در ســرزمین وحى به خاك ســپرده 
شده اند. همچنین؛ بســتگان سه نفر از جانباختگان 
تقاضاى دفــن در مکه مکرمه و بســتگان پنج نفر 
دیگر تقاضــاى انتقال پیکــر به ایــران را مطرح 

کرده اند.

15 آبان؛ آخرین مهلت حذف و اضافه  
براى بیمه تکمیلى

فرش هاى نانویى ایرانى 
زینت بخش خانه  خارجى ها 

«شانزه لیزه ایران» هنوز ثبت ملى نشده است 
خیابان الله زار تهران، پایه بخشى از فرهنگ ایران است

شب مرگبار جاده سلفچگان

دفن 10 ایرانى در مکه

کارت عروسى گلدانى هم آمد!
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برگزارى اردوى 
استعدادهاى درخشان قرآنى 

رئیس اداره امور قرآنى سازمان تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان گفت: اردوى استعدادهاى قرآنى منطقه جنوب 
کشور شامل استان هاى یزد، کرمان و اصفهان به مدت 
پنج روز در محل اردوگاه شــهدا واقع در شــهر درچه 

برگزار شد.
مهدى مسماریان اظهار داشــت: اردوى استعدادهاى 
قرآنى منطقه جنوب کشور با حضور 110 نفر برگزار شد. 
وى بیان اینکه 90 درصد قرآن آموزان در مرحله تالوت 
تقلیدى قرار دارند، گفت: بیشــتر مباحث تدریس حول 
محور تقلید از استادان مصرى بیان مى شود و از راهنمایى 
اســاتید در موضوعاتى همچون تجوید، صوت،  لحن، 

صداسازى و... استفاده مى شود.

پیشنهاد ثبت روز ملى فوالد
مدیر عامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با بیان 
اینکه امســال از اولین ذوب صورت گرفته در کشور 50 
سال مى گذرد، گفت: بنا داریم تا به مناسبت پنجاهمین 
سالگرد تأســیس ذوب آهن این روز را جشن بگیریم و 
پیشنهاد ثبت روز ملى فوالد را براى درج در تقویم رسمى 

به دولت ارائه کنیم.
احمد صادقى با اشــاره به عملکرد فوالد در سال هاى 
گذشته اظهارداشــت: زمانى که ذوب آهن اصفهان در 
ایران احداث شد، شرکت ذوب آهن پوسکو کره جنوبى 
نیز در آن کشور ساخته شد و با وجود همسن بودن این دو 
واحد فوالدى به دلیل عقب ماندگى هایى که به وجود آمد، 

ذوب آهن کوره سوم خود را از این شرکت کره اى خرید.

آتش سوزى عمدى 
یک سفره خانه سنتى در آران 

مدیر سفره خانه کورش در شهرستان آران و بیدگل گفت: 
این سفره خانه سنتى پس از خارج شدن افراد سفره خانه 

به دست چند فرد نقاب دارآتش زده شد.
مهدى ظهرى اظهارداشت: با بررسى فیلم ضبط شده 
دوربین ها، سه فرد جوان با لباس مبدل و صورت هاى 
پوشیده وارد سفره خانه شدند و با ریختن بنزین، سفره 
خانه را آتش زدند و با تحویل فیلم این اتفاق به مسئوالن 
مربوطه، پیگیر شناســایى و دســتگیرى عوامل این 
آتش سوزى هستیم. وى به خسارت هاى وارد شده به 
ساختمان و اتاق هاي سفره خانه اشاره کرد و گفت: یکى از 
سالن هاى سفره خانه خسارت زیادى دیده و پیش بینى 
مى شود در حدود سه میلیارد ریال خسارت کلى به سفره 

خانه وارد شده باشد.

کاشان، آماده برگزارى 
مراسم قالیشویان

فرماندار کاشان گفت: کاشــان آماده برگزارى مراسم 
قالیشویان است و هر ســاله بیش از نیم میلیون نفر از 
اقشار مختلف در مراسم سنتى مذهبى قالیشویان شرکت 

می کنند.
مؤمنیان اظهارداشت: این مراسم هر سال در دومین و 
سومین جمعه مهرماه و با حضور بیش از نیم میلیون نفر 
از اقشار مختلف در مشهد اردهال برگزار می شود و براى 
اجراى هر چه بهتر این مراســم با بررسى نقاط ضعف 

سال هاى گذشته تالش خواهد شد.

برپایى 
نشست کتابخوان شعر  

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان گفت: 
نخستین نشست کتابخوان شعر به مناسبت روز شعر و 
ادب فارســى در کتابخانه ابن مسکویه اصفهان برگزار 

مى شود.
امیر هالکویى با بیان اینکه به مناسبت روز شعر و ادب 
فارسى نخســتین نشســت کتابخوان تخصصى شعر 
در کتابخانه ابن مســکویه اصفهان برگزار مى شــود، 
ابراز داشت: در این نشست شــاعرانى همچون عباس 
شاهزیدى (خروش)، على فردوسى، پانته آ صفایى، مریم 
کرباسى، محمد على کاروان، محمد حسین صفاریان 
و احمدرضا رضایــى حضور خواهند داشــت و ضمن 

شعرخوانى، کتاب هایى در حوزه شعر معرفى مى کنند.

 مدیرکل  میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در راستاى حمایت از صنایع دستى 
اصفهان، تاکنون دو مرکز احیاى صنایع دستى روستایى 
و عشایرى در اســتان ایجاد شــده و دو مرکز دیگر هم 

احداث مى شود.
فریدون اللهیارى با بیــان اینکه اصفهان در طول تاریخ 
کهن این سرزمین همواره مفتخر به هنر و صنایع دستى 
بوده است، اظهار داشت: شــهرت هنرمندان اصفهانى 
جهانى اســت و امروز در بســیارى از کشورهاى جهان 
و برخى موزه هاى دنیــا آثارى از صنایع دســتى و هنر 
اصفهان نمایان است. وى با بیان اینکه خالقیت و تالش 

هنرمندان صنایع دستى منجر به ثبت نام اصفهان به نام 
شهر جهانى صنایع دستى شد، افزود: گرچه امروزه عرصه 
اقتصاد هنر نیز با توجه به صادرات صنایع دستى اصفهان 
فعال شده اســت اما آنچه نام این هنرمندان را مانا کرده 

نقش هنر دستان آنهاست.
اللهیارى با بیان اینکه اصفهان در سال 95 با ثبت جهانى 
201 اثر به عنوان شهر جهانى صنایع دستى شناخته شد، 
گفت: برگزارى اجالس شــوراى جهانى صنایع دستى 
در اصفهان، جشــنواره میراث ناملموس و نمایشــگاه 
بین المللى صنایع دستى پس از کسب عنوان شهر جهانى 

صنایع دستى است.

مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: اگر امکاناتى 
که به  عنوان دارایى هاى غیــر پنهان در دولت وجود دارد 
به بخش غیردولتى داده شــود، کاهش بیکارى را شاهد 

خواهیم بود.
ابوطالب جاللى اظهارداشــت: مقوله اشــتغال در صدر 
برنامه هاى دولت قرار دارد ولى همچنــان نرخ بیکارى 
کشور 12 درصد و نرخ بیکارى اصفهان 14 درصد است. 
وى افزود: بحث مهاجرت پذیر بودن از علل بیکارى است 
که باید در کارگروه اشــتغال اســتان اصفهان به عنوان 

مهمترین کارگروه مطرح شود.
مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان ادامه داد: امسال 

حدود یک میلیون صندلى خالى در دانشگاه ها وجود داشت 
و حدود 500 هزار نفر رفتن به دانشگاه ها را نپذیرفتند.

جاللى با اشــاره به اینکه در حال حاضر 15 هزار مشاغل 
گوناگون در جامعه وجود دارد، تصریــح کرد: با این حال 
کمتر از هزار و 500 رشته دانشــگاهى داریم که باید آنها 
را توانمند کنیم؛ در غیر اینصورت ریزش شــغل خواهیم 

داشت.
 مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان عنوان کرد: اگر 
امکاناتى که به  عنوان دارایى هاى غیــر پنهان در دولت 
وجود دارد به بخش غیردولتى داده شــود، شاهد کاهش 

بیکارى خواهیم بود.

تأسیس 4 مرکز احیاى 
صنایع دستى روستایى

کاهش بیکارى با اعطاى 
دارایى هاى غیر پنهان

نماینده نطنز و بادرود و قمصر گفت: با اختصاص 30 
میلیارد ریال، طرح احــداث پکیج هاى محلى براى 
تصفیه فاضالب مســکن مهر نطنز به بهره بردارى 

مى رسد.
مرتضى صفارى نطنزى با اشاره به مشکل فاضالب 
منطقه تازه ساز مسکن مهر نطنز اظهارداشت: براى 
حل این مشــکل که یکى از اصلى ترین مشکالت 
شهر نطنز اســت تالش هاى زیادى صورت گرفته 
اســت و این تالش ها تا برطرف شدن معضل ادامه 
مى یابد. وى افزود: از مشــکالت و اعتراض هاى 
مردمى به موضوع فاضالب مسکن مهر این بود که 
هیچگونه تمهیداتى براى جریان فاضالب اندیشیده 
نشده بود و در این خصوص فاضالب منطقه مذکور 
در خیابان هاى اطراف رها مى شــد و مشــکالت 
متفاوت از جمله مشکل بهداشــتى را براى مردم به 

وجود مى آورد.
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شوراى 
اســالمى تصریح کرد: عدم وجود چاه هاى جذبى 
مناسب و مشکالت بهداشــتى، معیشت ساکنان را 
دچار مشکل کرده بود و همچنین هزینه هاى تخلیه 

چاه بسیار زیاد و غیرقابل پرداخت شده بود.
صفارى اضافه کرد: بــا توجه به اعتراض هاى قبلى 
به اجراى طرح تصفیه فاضالب در روســتاى جزن 

و خطرهاى انجام این طرح در مســکن مهر، براى 
نطنز نیز به دنبال راه حلى مثــل احداث پکیج هاى 

محلى بودیم.
وى گفت: تمهیدات جانمایى اجراى پکیج فاضالب 
اندیشیده و حریم آن رعایت شــد و تالش شد تا از 

پساب پکیج براى آبیارى فضاى سبز استفاده شود. 
صفارى افزود: با پیگیرى و اختصاص مبلغ 30 میلیارد 
ریال از منابع مختلف بــراى اجراى طرح مذکور و با 
تعامل بین شــهردارى نطنز و آبفا براى عقد قرارداد 
خرید پساب و استفاده در فضاى سبز، مشکالت در 

این خصوص کم کم مرتفع خواهد شد.

رئیس اجراى پروژه هاى ناحیه نورد گرم شرکت فوالد 
مبارکه گفت: درایو و موتورهاى بخش (سکشن) سوم 
میز غلطکى خروجى خط نورد گــرم فوالد مبارکه 
با موفقیت کامل و بدون هیچگونــه حادثه ایمنى، 

تعویض و بهینه سازى شد.
عبدالکریم موالیى با بیان اینکه میز غلتکى خروجى 
خط نورد گرم وظیفه انتقال ورق نوردشــده در قفسه 
هاى نورد نهایى را دارد، اظهار داشــت: دماى ورق 
نوردشــده در طول مســیر میز غلتکى با عبور از زیر 
دوش هاى خنک کارى کاهــش یافته و به کالف

 پیچ ها هدایت مى شود.
وى گفــت: عملکرد مطلوب این میــز غل تکى تأثیر 

بســزایى در کاهش عیوب سطحى همچون خراش 
روى سطح ورق و جلوگیرى از ایجاد جمع شدن ورق 
در طول مسیر و همچنین جلوگیرى از شل پیچى و 

ایجاد تلسکوپى کالف دارد.

 مدیرکل کانون بازنشســتگان کشورى استان اصفهان 
گفت: متأســفانه به دلیل سربه سر شــدن هزینه هاى 
صندوق بازنشســتگى کشــورى، 75 درصد از حقوق 
بازنشستگان کشور را دولت پرداخت مى کند در حالى در 

هیچ جاى دنیا این شیوه معمول نیست.
شهروز عبادى عنوان کرد: یکى از مهمترین اقداماتى که 
در سالیان اخیر در راستاى تأمین مطالبات بازنشستگان 
انجام شده، ایجاد شــورایعالى کانون هاى بازنشستگى 

کشور بوده است.
وى ادامه داد: اعضاى این کانون با تشکیل جلساتى در 
فاصله زمانى ســه ماهه، مهمترین مسائل و معضالت 
بازنشستگان را با مســئوالن اجرایى کشورى مطرح و 

پیگیرى مى کنند.
مدیرکل کانون بازنشســتگان کشورى استان اصفهان 

در بخش دیگرى از ســخنان خود، در تشــریح ساختار 
صندوق  بازنشستگى، بیان کرد: از آنجا که از سال 1381 
هزینه هاى صندوق هاى بازنشستگى به نقطه سربه سر 
رسید، 75 درصد از حقوق بازنشستگان از سوى دولت، 
15 درصد از محل سود شــرکت هاى سرمایه گذار و 10 
درصد از محل کسورات شــاغالن دستگاه هاى اجرایى 

تأمین مى شود.
عبادى اضافه کرد: اصفهان، بعد از استان هاى تهران و 
خراسان، سومین استان کشور از نظر تعداد بازنشستگان 

دستگاه هاى مختلف است.
وى گفت: میانگین حقوق پرداختى به بازنشستگان استان 
یک میلیون و 750 هزار تومان در ماه اســت و حداقل 
حقوق پرداختى یک میلیون و 350 هزار تومان و حداکثر 
آن، که مربوط به قضات و اعضاى هیئت علمى بازنشسته 

بوده، در حدود شش میلیون تومان است.
مدیرکل کانون بازنشستگان کشورى استان اصفهان در 
بخش دیگرى از سخنان خود، با اشاره به وجود 62 هزار 
نیروى شاغل در دســتگاه هاى اجرایى استان اصفهان، 
تصریح کرد: میانگین حقوق پرداختى به شاغالن استان 
دو میلیون و 850 هزار تومان است که کسورات قانونى 
از حقوق آنها براى پرداخت حقوق افراد بازنشسته انجام 

مى شود.
عبادى اضافه کرد: براى پرداخت حقوق یک بازنشسته 
باید کســورات قانونى از حقوق پنج نفر شــاغل انجام 
شــود که در حال حاضر این تعــداد به کمتــر از یک 
نفر کاهش پیدا کرده اســت و همین مســئله از جمله 
علل ایجاد مشــکالت مالى در صندوق بازنشســتگى

 استان است.

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: بنا بر 
اعالم وزارت کشور، احکام شــهرداران چهار شهر 
باالى 20 هزار نفر استان اصفهان روز شنبه(امروز) 

صادر مى شود.
فتح ا... معین در خصوص آخرین وضعیت صدور حکم 
شهردار اصفهان اظهار داشــت: وزارت کشور هنوز 
احکام هیچیک از شهرداران باالى 20 هزار نفر استان 

اصفهان را صادر نکرده است.
وى بــا بیان اینکه بنــا بر اعالم وزارت کشــور این 

احکام روز شنبه صادر خواهد شــد، افزود: از این رو 
شهرداران اصفهان، کاشان، خمینى شهر و نجف آباد 
روز شنبه(امروز) به صورت رسمى فعالیت خود را آغاز 

خواهند کرد.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
تاکنون احکام شهرداران ســه استان کشور از سوى 
وزارت کشور صادر شده اســت، ابراز داشت: وزارت 
کشور بر اساس زمان ارسال مدارك موارد را بررسى 

مى کند.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
با اشاره به اینکه پارســال 700 کودك دچار تنبلى 
چشم شناسایى و درمان شــدند، گفت: ساالنه پنج 
هزار کودك با نارسایى بینایى در اصفهان شناسایى 

مى شوند.
مجتبى ناجى با اشــاره به اینکه طــرح غربالگرى 
بینایى و شنوایى در اســتان اصفهان همچون دیگر  
استان هاى کشــور به منظور تشــخیص به موقع 
نارســایى هاى بینایى در کودکان سه تا شش سال 
است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که درمان 
نارسایى هاى چشم در این گروه سنى امکانپذیر است 

و در غیر اینصورت درمان تأثیرگذار نخواهد بود.
وى با تأکید بر اینکه یکى از رســالت هاى سازمان 
بهزیستى توانبخشى نابینایان است، تصریح کرد: در 
حال حاضر در استان اصفهان هفت هزار و 500 نابینا 
داریم که با اجراى  طرح غربالگرى بینایى توانسته ایم 
از افزایش این آمار جلوگیرى کنیم و کودکان داراى 

مشکل بینایى را کاهش دهیم.
معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
با اشاره به اینکه در ســال گذشته 700 کودك دچار 
تنبلى چشم شناســایى شــدند و تحت درمان قرار 
گرفته اند، افزود: البته باید توجه داشــته باشــیم که 

ســاالنه حدود پنج هزار کودکى که نارسایى بینایى 
دارند در استان اصفهان شناسایى مى شوند.

وى در ادامه با بیان اینکه سازمان بهزیستى در حوزه 
درمانى به خانواده هــاى بى بضاعت کمک مى کند، 
تصریح کرد: در حوزه جراحــى بینایى کودکانى که 
داراى ناتوانى مالى هســتند به صورت 100 درصد 

مورد حمایت مالى بهزیستى قرار مى گیرند.
ناجى با تأکید بر اینکه طــرح غربالگرى بینایى در 
طول سال در همه مراکز ثابت بهزیستى فعال است، 
تصریح کرد: همچنین همزمان با بازگشایى مدارس 
نیز این طرح به صورت ویــژ ه در پایگاه هاى ثابت و 

سیار برگزار مى شود.

وجود 62 هزار نیروى شاغل در دستگاه هاى اجرایى استان

حقوق پرداختى به شاغالن اصفهان 
2/850/000 تومان است

اختصاص 3 میلیارد اعتبار
 براى احداث تصفیه خانه نطنز

7500  نابینا در استان داریم

بهینه سازى میز غلتکى نورد گرم فوالد مبارکه

حکم 4شهردار استان امروز  صادر مى شود

 معاون حمل و نقل شهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
به منظور کاهش آلودگى هوا و کاهش ترافیک در شهر 
اصفهان، راه اندازى خطوط اتوبوس هاى تندرو در دستور 

کار شهردارى قرار دارد.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه خط یک BRT در  دو 
فاز و با اعتبار 25 میلیارد تومان تکمیل شد، ادامه داد: فاز 
اول خط یک BRT به طول 10 کیلومتر از شهر ابریشم 
تا میدان آزادى در سال 90 و فاز دوم این خط نیز به طول 
10 کیلومتر از میدان آزادى تا میدان قدس در سال 91 به 

پایان رسیده است.
وى به راه اندازى خط سوم اتوبوس هاى تندرو اشاره کرد 
و گفت: به تازگى نیز خط سوم BRT حدفاصل خیابان 
ارغوانیه تا میدان امام علــى(ع)   به طول 10 کیلومتر در 
ماه جارى به بهره بردارى رســید و در اختیار شهروندان 

قرار گرفت.
این مقام مسئول شهرى با اشاره به اینکه توسعه خطوط 
BRT در دستور کار شهردارى است، یادآور مى شود: 
خط دوم BRT نیز از میدان قدس تا میدان جمهورى  به 

طول 4 کیلومتر راه اندازى شد.
وى ادامه داد: عملیات احــداث خطوط BRT از میدان 
استقالل تا میدان جمهورى، میدان جمهورى تا شهداى 
غزه، خیابان آتشگاه تا خیابان شیخ بهایى و میدان الله تا 

خیابان بزرگمهر در دست طراحى و مطالعه است.
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: اصفهان تا ســال 1400 دوازده خط 
اتوبوس تندرو خواهد داشــت و امسال بنا داریم تا هفت 
خط دیگر را راه اندازى کنیم که این خطوط جمعاً به طول 

65 کیلومتر خواهد بود.

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان گفت: در جشنواره لوازم 
التحریر ایرانى بازارهاى روز کوثر، اجناس با تخفیف 

10 تا 30 درصدى به شهروندان ارائه مى شود.
اصغر کشاورز راد اظهار داشــت: هرساله همزمان با 
آغاز سال تحصیلى، جشنواره لوازم التحریر ایرانى در 

بازارهاى روز کوثر آغاز مى شود.
وى با اشاره به اینکه در این جشــنواره لوازم التحریر 

ایرانى با تخفیــف 10 تا30 درصد عرضه مى شــود، 
افزود: جشنواره فروش لوازم التحریر  تا 15 مهرماه در 

بازارهاى روز کوثر سطح شهر دایر است.
مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شــهرى شــهردارى اصفهان ادامه داد: شهروندان

 مى توانند بــراى تهیه لوازم التحریــر فرزندان خود 
از ســاعت 8 و 30 دقیقه صبح تــا 21 و 30 دقیقه به 

بازارهاى روز کوثر مراجعه کنند.

 مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: صدور 
مجوز ســقط درمانى در مراکز پزشــکى قانونى استان 
اصفهان در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 16/9درصد افزایش یافته است.
على سلیمانى پور با اشــاره به اینکه صدور مجوز  سقط 
درمانى در صورتى که شــرایط قانونى الزم براى سقط 
فراهم باشد، یکى از وظایف ســازمان پزشکى قانونى 
است، اظهار داشت: از این رو در سال جارى نیز همچون 
سال هاى گذشــته تقاضاهایى به مراکز پزشکى قانونى 

ارائه شده است.
وى با اشــاره به اینکه در چهارماهه اول ســال جارى 
242 نفر بــراى دریافت مجوز ســقط درمانى به مراکز 
پزشکى قانونى اســتان مراجعه  کرده اند، افزود: از این 
تعداد  205  نفر موفق به دریافت مجوز ســقط درمانى 

شده اند.
مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
مجوزهاى  ســقط درمانى صادر شــده در سال گذشته 
درحدود 180 مورد بوده اســت، افزود: الزم به ذکر است 
آمار متقاضیان دریافت سقط درمانى در چهارماهه اول 
سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل 16/9درصد 

افزایش داشته است.
سلیمانى پور تأکید کرد: ســازمان پزشکى قانونى کشور 
به عنوان متولى بررسى درخواســت هاى صدور مجوز 
ســقط درمانى، تنها درمواردى اقدام بــه صدور مجوز 
ســقط درمانى مى کند که جنین زیر چهــار ماه و واجد 
ناهنجارى هاى شــدید مادرزادى بوده و یا مادر مبتال به 
بیمارى هاى صعب العالج همراه باخطر جانى در صورت 

تداوم باردارى باشد.

توسعه خطوط BRT در 4 نقطه شهر اصفهان

عرضه لوازم التحریر
 با تخفیف 30درصدى در بازارهاى کوثر

افزایش صدور مجوز 
سقط درمانى در اصفهان
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کاشان؛ قطب محصول 
بادمجان در استان 

تابستان، فصل برداشت بادمجان در کاشان، قطب 
این محصول در استان اصفهان است.

مدیر جهاد کشــاورزى شهرســتان کاشان گفت: 
از 23 هزار هکتار زمین کشــاورزى و باغ هاى این 
شهرستان، 180 هکتار به کشت محصول بادمجان 

اختصاص دارد.
مجید کافى زاده پیش بینى کرد: تابســتان امسال 
بیش از هفت هــزار ُتــن بادمجان از مــزارع این 

شهرستان برداشت مى شود.

پیش بینى برداشت 
9500 تن بادام در استان 

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با تأکید براینکه خشکسالى مهمترین عامل 
محدود کننــده عملکرد باغات بادام اســت، گفت: 
پیش بینى مى شود 9 هزار و 500 تن بادام در استان 

اصفهان برداشت شود.
احمدرضا رئیس زاده اظهار داشــت: برداشت بادام 
از سطح هشــت هزار و 65 هکتار باغات بارور بادام 
اســتان از نیمه مردادماه آغاز شده و تا اوایل مهرماه 

ادامه دارد.
وى ادامه داد: ســطح کل باغات بادام استان 9 هزار 
و 686 هکتار اســت که دو هزار و 309 هکتار آن را 
باغات دیم تشکیل مى دهند، همچنین هزار و621 
هکتار از باغات بادام استان در مرحله قبل از باردهى 

قرار دارند.
مدیر امور باغبانى جهاد کشاورزى استان اصفهان با 
اعالم اینکه خشکسالى مهمترین عامل محدودیت 
عملکرد باغات بادام در ســال 96 بوده است، اضافه 
کرد: پیش بینى مى شــود میزان برداشت محصول 
بادام استان در ســال 96 به حدود 9 هزار و 500 تن 

برسد.

بهره بردارى از 
2کلینیک سیار دندانپزشکى 

2 کلینیــک ســیار دندانپزشــکى در اصفهان به 
بهره بردارى رسید.

قائم مقام رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
در امــور مشــارکت هاى اجتماعى گفــت: این دو 
کلینیک ســیار به ارزش 9 میلیارد ریال قراراســت 
هرکدام 400 روز در روســتاها ومناطق محروم این 
اســتان به محرومان، خدمات دندانپزشــکى ارائه 

کنند.
محمد صافى ارائــه خدمات بهداشــتى در مناطق 
محروم و دور دست را از اولویت هاى دولت برشمرد 
و افزود: در مرحله آزمایشــگاهى 80نفــر از اهالى 
اطراف محله زینبیه اصفهان از خدمات دندانپزشکى

 بهره مند شدند.

هزینه هاى مالى ذوب آهن به 
650 میلیارد تومان رسید

مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 
گفت:هزینه مالى ساالنه ذوب آهن اصفهان از سال 
گذشته تاکنون ازرقم 820 میلیارد تومان در سال به 

650 میلیارد تومان کاهش یافت.
احمد صادقى مجموع زیان دوســال گذشــته این 
شــرکت را 400 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 
هزینه هاى مالى، پــس از اقدامات مختلف به 650 
میلیارد تومان در سال کاهش یافت و با وجود تورم و 
سایر مشکالت، این کاهش زیان، روند بسیار خوبى 

را نشان مى دهد.
وى با اشــاره به اصالح ســاختار مالى ذوب آهن و 
کاهش هزینه هاى زائد این شرکت، گفت: کاهش 
قراردادهاى پیمانکارى و تکیه بر توان داخلى براى 
انجام پــروژه هاى مختلــف، هزینه هــزار و 900 
میلیاردتومانى قراردادهاى پیمانکارى در ســال 95 
را به 800 میلیارد تومان کاهــش داد و این رقم نیز 
با اقدامات مختلف، بــه 200 میلیارد تومان کاهش 

مى یابد. 

خبر

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: یکى 
از مهمترین برنامه هاى هالل احمر براى نفوذ آموزشــى در 
مدارس، اجراى طرح «دادرس دانش آموز آماده در روزهاى 

سخت» است.
حیدرعلى خانبازى با بیان اینکه این طرح با آموزش کمک هاى 
اولیه و تعلیم مفاهیم بشردوستى، تالش مى کند دانش آموزى 
با اخالق و آماده در برابر مخاطرات تربیت کند، اظهار داشت: 
یکى از مهمترین مشکالت ما در طرح دادرس این است که 
گاهى وقت معین و ثابتى براى انجــام این طرح در مدارس 
اختصاص پیدا نمى کند، در حالى که اگر بتوانیم ساعات معینى 
را به آموزش اصول هالل احمــر به دانش آموزان اختصاص 

دهیم، مى توانیم در پیشبرد طرح هاى دیگر نیز موفق ترعمل 
کنیم. وى به ضرورت عملى شدن ورود مفاهیم هالل احمر به 
مدارس در قالب کتب درسى اشاره و تصریح کرد: اگر آموزش 
و پرورش با این طرح موافقت کند، قدم بزرگى براى تزریق 
مفاهیمى مثل بشردوستى، رفع تبعیض، صلح و انسان دوستى 

در جامعه برداشته خواهد شد.
خانبازى افزود: در صورت موافقت اولیه مسئوالن، گام دوم آغاز 
مى شود که این گام نیز بسیار پراهمیت است. وى خاطرنشان 
کرد: در گام دوم، تدوین متون و مواد درسى متناسب با مقاطع 
مختلف تحصیلى و متناسب با اصول هالل احمر باید عملى 

شود.

مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان گفت: 22 
قرارداد معادل 112 میلیارد تومــان در قالب ده ها پروژه 

بزرگ و کوچک عمرانى در دست اجراست.
سعید کورنگ بهشــتى اظهار داشــت: در حال حاضر 
ســازمان عمران به جز پروژه هاى آسفالت معابر اصلى 
و فرعى، طــى 22 قرارداد معــادل 112 میلیارد تومان، 
اجراى ده ها پروژه بزرگ شــهرى را در دســتور کارى 

خود دارد. 
وى در ادامه افزود: در هر ماه بیــش از ده میلیارد تومان 
فعالیت جدید در شهر اصفهان از سوى سازمان عمران 

انجام مى شود.

مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهردارى اصفهان 
به شــاخص ترین پروژه هاى در دســت اجــراى این 
سازمان اشــاره کرد و گفت: فاز دوم پارك پردیس هنر، 
پروژه هاى داخلــى مرکز همایش هاى بیــن المللى، 
محوطه هاى داخلى و خارجى نمایشگاه بین المللى، سالن 
اجتماعات گلستان شهدا، محوطه سازى مرکز معاینه فنى
 اتوبوس هاى درون شهرى، محوطه سازى و تکمیل انبار 
قطار شهرى، پارك شهداى حرم واقع در رهنان، فاز دوم 
تقاطع اشکاوند و چندین خیابان در سطح شهر اصفهان، 
از جمله طرح هاى شاخص در دست اجراى این سازمان 

است.

اجراى ده ها
پروژه عمرانى در اصفهان

اجراى طرح «دادرس دانش آموز 
آماده در روزهاى سخت» 

رئیس مرکز رشــد دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
مبارکــه گفت:مهمترین هدف و چشــم انــداز در
 سیاستگذارى ها در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمى، 
هموار کردن مسیر دانشــگاه هاى نسل سوم یعنى 

دانشگاه هاى کار آفرین است. 
حمید رضا روناسى،  با تأکید بر اینکه از دانشگاه هاى 
آموزش محور که نسل نخست دانشــگاه ها بودند 
به سمت دانشــگاه هاى کار آفرین حرکت کرده ایم 
تا بتوانیم به تحقق دانشــگاه هاى نسل سوم کمک 
کنیم، اظهار داشــت: دانشــگاه آزاد اسالمى در این 
تغییر پرچمدار بوده اســت و حرکت به سمت تحقق 
دانشــگاه هاى کار آفرین را از چهار ســال پیش به 
صورت جدى آغاز کرد و تشکیل و فعالیت دو مجموعه 

یعنى دفتر برنامه ریزى اقتصاد دانش بنیان و مراکز 
رشــد از اولویت ها براى تسریع در رسیدن به اهداف 

وتحقق دانشگاه هاى کار آفرین است.
وى ادامه داد: در دانشــگاه هاى آزاداســالمى کل 
کشــور بیش از صد مرکز رشــد وجود دارد که سهم 
دانشگاه هاى آزاد در استان اصفهان از این رقم تقریبًا 

یک پنجم است. 
روناســى،  مقاومــت بعضــى از اســاتید و مدیران
 دانشــگاه ها را در برابــر تغییر و حرکت به ســمت
 دانشگاه هاى نسل سوم، مهمترین چالش پیش روى 
مراکز رشد دانست وافزود: بخشى از این مقاومت ها 
طبیعى است چون آنها سال هاست با شیوه آموزش 

محور در دانشگاه هاى نسل اولى خو گرفته اند. 

مدیر روابــط عمومى و آموزش همگانى شــرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: بررســى ها 
حاکى از آن اســت که مردم نایین نســبت به سایر 
شهرستان هاى دیگر اســتان ،آب کمترى مصرف 
مى کنند زیرا در ســال گذشته ســرانه مصرف آب 
خانگى در استان اصفهان درحدود 151 لیتر در شبانه 
روز بود که این رقم در شهرســتان نایین به مراتب 

کمتر است.
اکبر بنى طبا اعالم کرد: در ســال 1378 افق طرح 
آبرسانى اصفهان بزرگ به پایان رسید و براى تأمین 

آب شرب مردم اســتان اصفهان نیاز به راه اندازى 
دومین سامانه آبرسانى هســتیم که متأسفانه از آن 
زمان تاکنون هنوز زمینه راه اندازى دومین ســامانه 
آبرسانى در استان فراهم نشــده است و پیش بینى

 مى شــود تا چند ســال آینــده این مهــم تحقق 
نیابــد، بنابراین مدیریــت مصــرف آب از اهمیت 
بســزایى برخــوردار اســت. وى مدیریت مصرف 
آب را کــم مصــرف کــردن آب ندانســت و 
بیــان کــرد: مدیریــت مصــرف آب بــه معناى 
کــم مصــرف کــردن آب نیســت بلکــه منظور 
مصرف صحیح آب اســت. پس از مردم خواســته 
مى شود مانند همیشه آب را درست مصرف کنند و 
نیز فرهنگ صحیح مصرف را به نســل آینده انتقال 
دهند.مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان اعالم کرد: شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان به دلیل اینکه بتواند 
با همین منابع آبى،آب شرب مردم استان را عادالنه 
توزیع کنند از تکنولوژى هاى موجود در این خصوص 
استفاده کرده که در این میان مى توان به بهره گیرى 
از سیســتم تله مترى، تله کنترل و ســامانه نجما 

اشاره کرد.

سرانه مصرف آب نایین 
کمتر از میانگین استان است

مدیر اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: 677 
معبر آلوده به موش شناســایى شده که تاکنون 359 معبر 
از وجود این حیوانات موذى به صورت کامل پاکســازى 

شده است.
غالمرضا ســاکتى اظهارداشــت: موش هاى اصفهان از 
نوع «رت نروژى» هســتند که در طول سال قدرت تولید 
مثل دارند این موش ها بسیار باهوش هستند و خودشان 
را با نوع غذایى که شــهروندان مى خورنــد، هماهنگ 

مى کنند. وى با اشاره به اینکه روش هاى مبارزه با موش ها 
به صورت هاى فیزیکى، مکانیکى، بیولوژیکى، شیمیایى و 
تلفیقى است، افزود: شهردارى اصفهان 500 میلیون تومان 

در سال براى مبارزه با موش ها هزینه مى کند.
مدیر اداره خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه در تمامى پارك ها، مادى ها و معابر شــهر مبارزه با 
موش ها انجام مى شود، ادامه داد: تعداد 677 معبر آلوده به 
موش شناسایى شده که تاکنون359 معبر به صورت کامل 

پاکسازى شده است و در 318 معبر دیگر نیز در حال مبارزه 
با موش ها هستیم.

ســاکتى تأکید کرد: مهمترین بخش کار بهسازى محیط 
است تا مثلث زندگى موش (غذا، آب، النه) را برهم بزنیم 
در صورتى که 48 ســاعت آب به موش ندهیم به صورت 
طبیعى موش کشته مى شــود  و  بر این اساس بهسازى 
معابر از ســوى شــهردارى انجام مى شــود تا موش ها

النه اى براى زندگى نداشته باشند.

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان از اختصاص 90 میلیــارد ریال اعتبار براى 
توسعه شهرك هاى صنعتى کاشان و آران و بیدگل 
و تسهیل اعطاى زمین شهرك هاى صنعتى استان 

اصفهان خبر داد.
محمدجواد بگى اظهارداشــت: هشت میلیارد ریال 
جهــت تصفیه خانه و جمــع آورى فاضالب و هفت 
میلیارد و 600 میلیون ریال نیز باهدف بهسازى معابر 
و جدولگذارى به شــهرك هاى صنعتى اختصاص 

یافته است.
وى با اشاره به اهمیت اســتفاده از سوخت پاك در 
صنایع تصریح کرد: اعتبــارى درحدود 26 میلیارد و 
500 میلیون ریال باهدف توســعه شبکه گازرسانى 
براى شهرك هاى منطقه کاشان و آران و بیدگل در 

نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان با اشــاره به اهمیت ایجاد زیرساخت هاى 
مورد نیاز صنایع افزود: باهدف خرید آب شهرك هاى 

صنعتى این منطقه، 29 میلیارد ریال و براى توسعه 
شبکه مخابراتى و فیبر نورى مبلغى بالغ بر پنج میلیارد 

و 800 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
بگى ادامه داد: شــش میلیــارد و 500 میلیون ریال 
بــراى خریــد خودروهــاى آتش نشــانى از جمله 
اعتباراتى بوده اســت که به شــهرك هاى صنعتى 
منطقه کاشــان و آران و بیدگل اختصــاص یافته

است.
وى گفت: این شــرکت اســتراتژى مشخصى دارد 
و در چارچوب اســناد باالدســتى حرکت مى کند و 
برنامه هاى آن چیزى جز قوانین و منشور دولت تدبیر 

و امید نخواهد بود.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان افزود: واگذارى زمین به بخش خصوصى، 
نسبت به راه اندازى مراکز تجارى و تفریحى، از جمله 
خدمات شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در خصوص تسهیل ســرمایه گذارى توسط بخش 

خصوصى است.

وزیر جهاد کشــاورزى پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم 
افتتاح بزرگ ترین میــدان میوه و تره بار غرب اســتان 
اصفهان در نجف آباد درخصوص مشــکل کم آبى براى 
کشاورزان منطقه اصفهان گفت: استفاده از کشت هاى مدرن 

و گلخانه اى اصلى ترین راه حل براى مقابله با کم آبى است.
محمود حجتى درباره مشــکل کم آبى به  خصوص براى 
کشاورزان منطقه اصفهان بیان داشت: استفاده از کشت هاى 
مدرن و گلخانه اى اصلى ترین راه حل براى مقابله با کم آبى 
و از دست ندادن محصوالت کشاورزى است که در کاشت 
گلخانه اى مثًال در کشــت خیار، 8 درصد نسبت به عرصه، 

مصرف آب خواهیم داشت.
وى از دیگر مزایــاى روى آورى به کشــت گلخانه اى را 
اشتغالزایى برشمرد و تصریح کرد: یکى از مزایاى روى آورى 
کشاورزى به سمت کشت گلخانه اى ایجاد اشتغال است که 
در هر یک هکتار از کشت گلخانه اى ده نفر در تخصص هاى 
مختلف قادر به فعالیت خواهند بود و دولت دوازدهم نیز در 

این زمینه آماده هرگونه خدمت به  خصوص در زمینه کشت 
گلخانه اى است.

وى کشاورزان استان اصفهان را جزو بهره ورترین کشاورزان 
کشــور بیان کرد و گفت: با وجود کمبود و خشکسالى هاى 
ســال هاى اخیر به  خصوص در اســتان اصفهان، به گفته 
مسئوالن، تولید محصوالت کشــاورزى نسبت به گذشته 

تغییرى نداشته است.
■■■

استاندار اصفهان هم در این مراسم  با اشاره به خارج شدن 25 
درصد از زمین هاى حاصلخیز استان از چرخه تولید گفت: هنر 
مدیریت کشاورزى استان باعث شده تا حجم محصوالت 
نسبت به قبل از خشکسالى کاهشى نداشته باشد و ساالنه 
درحدود شش میلیون تن محصوالت کشــاورزى در این 

استان تولید شود.
رســول زرگرپور اظهــار داشــت: در مدت یــک ماهى 
که از آغاز بــه کار دولــت دوازدهم مى گــذرد، پنج عضو 

کابینه به اصفهان آمــده اند و این نشــان از نگاه و عنایت 
ویژه دولت بــه اســتان اصفهــان دارد و نوید ســرعت 
در انجــام فعالیت هــا و رفــاه و پیشــرفت را بــه دنبال 
خواهد داشت.اســتاندار اصفهان در ادامــه درباره جایگاه 
اســتان اصفهان در زمینه کشــاورزى بیان داشت: با آنکه 
استان اصفهان به  عنوان یک استان صنعتى و گردشگرى 
شناخته شده و در سایه صنعت و گردشگرى قرار گرفته است، 
کشاورزى بخش مهمى را تشــکیل مى دهد و یک استان 
تمام عیار در عرصه کشــاورزى مدرن است.وى با اشاره به 
وجود خشکسالى هاى ده سال اخیر و خسارات وارده به بخش 
کشاورزى، تصریح کرد: استان اصفهان در یک منطقه کم 
بارش قرار دارد و داراى یک ششــم متوسط بارش دنیاست 
که به طور میانگین ساالنه شاهد کاهش 25 تا 30 درصدى 
بارش ها هستیم که بر اثر این خشکسالى ها از حدود 400 هزار 
هکتار زمین هاى حاصلخیز استان، درحدود 100 هزار هکتار 

از چرخه تولید خارج شده است.

جانشــین فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان گفت: 
یکى از برنامه هاى بســیار مهمى که براى پیشگیرى و 
کاهش جرائم در دستور کار پلیس استان قرار دارد، طرح 
عملیاتى ویژه مبارزه با مواد مخدر براى متالشى کردن 
کانون هاى جرم در ســطح اســتان اصفهان است تا از 

تجمع مجرمان در یک منطقه جلوگیرى شود.
سرهنگ حسین حســین زاده اظهارداشــت: مبارزه با 
مواد مخدر از حوزه هــاى پررنگ در نیروى انتظامى در 
هفته هاى گذشته بوده و در گلوگاه هاى ایست و بازرسى 
شهید رشــیدى در خوروبیابانک و در ایستگاه بازرسى 

نایین این فعالیت ها فوق العاده بوده است.
وى ادامه داد:مبــارزه با مواد مخــدر را در دو بُعد دنبال 
مى کنیم، یکى برخورد با قاچاقچیان کالن و دیگرى در 
حوزه درون شهرى و مکان هایى است که عده اى از افراد 
فرصت طلب، سودجو، داراى پیشینه کیفرى و سابقه دار 

مبادرت به توزیع مواد مخدر در سطح خرد مى کنند.

سرهنگ حسین زاده با تأکید بر این نکته که کشف این 
میزان مواد مخدر، ضربه اى به باندهاى قاچاق اســت، 
بیان کرد: کشف میزان 500 کیلو مواد مخدر قابل توجه 
است و از ســوى دیگر ضربه اى به باندهاى قاچاق وارد 

شده و مجازات سنگینى در انتظار آنهاست.
وى افزود: مبارزه با مواد مخدر را از منظر نیروى انتظامى 
و سیستم قضائى در دو بعد دنبال مى کنیم، یکى برخورد 

با قاچاقچیان کالن که نظیر آن در ابتداى بحث عنوان 
شــد، بُعد دیگر این موضوع در حوزه درون شــهرى و 
مکان هایى اســت که عده اى از افــراد فرصت طلب، 
سودجو، داراى پیشینه کیفرى و ســابقه دار مبادرت به 
توزیع مواد مخدر در سطح خرد مى کنند که در این حوزه 
هماهنگى با مقامات دادسراى انقالب صورت گرفته و 
چند نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر را هم به واســطه 
اخبار و اطالعاتى که مردم از طریق 110 به پلیس مبارزه 
با مواد مخدر منتقل کرده بودند، شناسایى کردیم و با این 

افراد برخورد جدى انجام شد.
وى با تأکید بر کشــف مواد مخدر در منــازل این افراد 
سودجو اظهارداشــت: مقادیر قابل توجهى مواد مخدر 
از منازل این اشــخاص کشف شــد و با دستور مقامات 
دادسراى انقالب، محل ســکونت این افراد که در واقع 
محل سکونت رسمى آنها نبود و با این پوشش مبادرت 

به توزیع مواد مخدر مى کردند، پلمب شد.

در سفر حجتى به نجف آباد مطرح شد

توصیه وزیر براى مقابله با   کم آبى 
در اصفهان

چالش مراکز رشد؛
 مقاومت اساتید در برابر حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم

برنامه مهم نیروى انتظامى براى مبارزه با توزیع مواد مخدر 

کانون هاى جرم محالت در تیررس پلیس اصفهان

تسهیل اعطاى زمین
 به شهرك هاى صنعتى اصفهان

معابر شهر از شر موش ها راحت مى شوند
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مزایده
اجراى احکام حقوقى شــعبه 13 خانواده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960436 ج/13 له زهرا صناعت و علیه على حسین ابریشم کار مبنى بر مطالبه مبلغ 
564/732/798 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ پنج شنبه 
96/7/20 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشــانى خ عبدالرزاق کوچه ســینه پائینى مغازه آقاى على خوروش نزد حافظ اموال آقاى 
خوروش مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواد بود تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده 1- کت  و دامن زنانه مجلسى ساتن براق سایز 36 تا 
46 (کت 3 دگمه گل دار و دامن زیب دار) به رنگهاى (آبى- قرمز- طوسى- کرم- طالیى- نقره اى- 
زرشکى- صورتى- شیرى) با مارك FASIIION) 65 ٪ کتان 35٪ پلى استر تعداد 400 قیمت 
پایه 440/000/000 ریال 2- مانتو زنانه کتان سایز 38 تا 44 به رنگ هاى (مشکى- کرم- قهوه اى) 
2 جیب بغل+ 1 زیپ جلو+ 1 کمربند با مارك ایرانى VITALE تعداد 50 قیمت پایه 12/500/000 
ریال 3- مانتو زنانه ترگال ســایز 36 تا 44 به رنگهاى (مشکى- کرم- ســرمه اى طوسى) 2 جیب 
خورجینى بغل+ 3 دگمه جلو+ 1 کمربند با مارك شــکیب ایرانى تعداد 66 قیمت پایه 13/200/000 
ریال جمع کل= چهارصد و شــصت و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال 465/700/000 ریال م الف: 

17493 منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/249
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 961812 ج اول له عزت ا... شــمس و علیه غالمرضــا خلیل زاده مبنى بــر مطالبه مبلغ 
2/061/035/989 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى در روز مورخه 
96/7/15 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 36/018 حبه از 72 حبه شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال 
درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى ذیل مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10 ٪ قیمت 
پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن 
صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده 
درخصوص ارزش گذارى پالك ثبتى 1287 فرعى از 2250 بخش 6 ثبت اصفهان واقع در اصفهان 
سپاهانشهر بلوار شاهد خیابان خوارزمى 4 کوچه آذر پالك و کدپس تى: 81799/41- 68841 الى 843 
ششدانگ ملک مذکور بصورت یک واحد آپارتمانى بمساحت 142/11 مترمربع (طبق استعالم ثبتى) 
واقع در طبقه اول (طبقه همکف مذکور در استعالم ثبتى) از یک ساختمان دو طبقه با قدمت ساخت 
حدود ده سال واقع است ساختمان کال در دو طبقه شامل: طبقه همکف و طبقه اول مى باشد که طبقه 
همکف با کاربرى پارکینگ مسقف و یک واحد مسکونى (60-) و طبقه اول با کاربرى مسکونى است 
این طبقه بدون دسترسى به حیاط ساختمان مى باشد که حسب معاینه داخل آپارتمان: کف سازى ها از 
موزاییک و موکت فرش، کف و دیوار آشپزخانه از سرامیک، کابینت ها از نوع فلزى، دربهاى داخلى از 
نوع چوبى، پنجره ها از نوع آلومینیومى، دیوارهاى پذیرایى از کاغذ دیوارى و دیوارهاى اتاق ها و سقف 
ها از اندود و سفید کارى و نقاشى، سیستم سرمایش از کولر آبى، سیستم گرمایش از بخارى گازى و 
شومینه و آبگرمکن، داراى تراس در سمت شــمال غربى و جنوب شرقى و با اشتراکات منصوبه برق 
مجزى و آب و گاز اشتراکى با طبقه زیرزمین مى باشد و در زمان مباشرت به کارشناسى و معاینه واحد، 
ملک مذکور فاقد متصرف و خالى از سکنه مشاهده گردید مالک اظهار داشتند که این طبقه داراى یک 
واحد پارکینگ مسقف در طبقه همکف اســت لیکن هیچگونه مدارکى اعم از سند مالکیت، گواهى 
پایان ســاختمان و غیره از طرف مالک (- خوانده) به اینجانب ارایه نگردید. با عنایت به موارد فوق 
الذکر، موقعیت و محل ساختمان و آپارتمان، مساحت آپارتمان، قدمت و مشخصات ساخت، قدر السهم 
از مشاعات و مشترکات، ارزش انشــعابات، عرصه و تقاضاى موجود و با در نظر گرفتن جمیع عوامل 
موثر در قیمت گذارى، ارزش ششدانگ ملک 2250/11287 بخش 6 ثبت اصفهان با مشخصات فوق 
الذکر به مبلغ 4/120/000/000/ ریال معادل چهارصد میلیون و صد و بیســت هزار ریال برآورد مى 

گردد. م الف: 17468 منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/254
مزایده

مزایده اموال منقــول اجراى احکام حقوقى شــعبه 6 نیابت اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى 
درخصوص پرونده اجرایى کالسه 960816 ج/6 له عاطفه ابوالحسنى و علیه محمدحسن روزگاریان 
مبنى بر مطالبه مبلغ  مهریه در روز پنج شنبه مورخه 96/7/20 ســاعت 9/30 صبح در محل اجراى 
احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 2 دانگ از شــش دانگ ملکى با 
مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده اســت و اکنون در تصرف مالکانه مالک 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با ســپردن 10 ٪ قیمت پایه به حساب ســپرده دادگسترى به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواد 
بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل به نشانى خیابان پروین، کوچه شهید 
حسینى بازدید و معاینه به عمل آمد و نتیجه به شــرح ذیل اعالم آمد و نتیجه به شرح ذیل اعالم مى 
گردد. الف) مشخصات: براساس سند مالکیت ارائه شده به شماره پالك ثبتى 15190/217798 بخش 
5 ثبت اصفهان، واحد مسکونى با کد حدود 1- به مساحت حدود 125 مترمربع و قدمت 15 سال در حد 
3 سقف و پنج واحد مسکونى با اسلکت بتنى، کف سرامیک، بدنه اندود گچ و رنگ آمیزى، پنجره هاى 
آلومینیومى، درهاى چوبى، نماى آجرى و داراى انشعاب آب، برق و گاز مى باشد. ب) نتیجه: با توجه 
به موارد ذکر شــده و در نظر گرفتن کلیه عوامل تأثیرگذار در ارزیابى در صورت بالمانع و بالمعارض 
بودن در امر فروش و اگذارى از مراجع ذیصالح، ارزش کل ششدانگ مبلغ 3/700/000/000 ریال 
معادل سیصد و هفتاد میلیون تومان تعیین مى گردد. م الف: 18557 منصورى- دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /6/431
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول  اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرایى کالســه 962321 ج/اول له مجتبى فرد و علیه مختار ایگدر باصرى مبنى 
بر مطالبه مبلــغ 746/615/806 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در روز 3 شنبه مورخه 96/7/25 ســاعت 10 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 45/556 حبه از 72 حبه شــش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده اســت و اکنون در تصرف مالکانه/ محکوم علیه مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و با سپردن 10 ٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواد بود تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده محل مورد نظر واقع در براآن، شمالى. روستاى منشیان. 
خیابام امام خمینى. جنب مسجد چهارده معصوم. نبش بن بست صداقت. کدپستى 93658- 81674 
بازدید و پس از معاینات و بررســى هاى بعمل آمده مراتب بشــرح ذیل به استحضار مى رسد. ملک 
متنازع فیه عبارت است از یک باب منزل مسکونى به شماره ملک 114/94 و شماره ثبت 1457 دفتر 
8 صفحه 521 بخش 20 ثبت اصفهان (ششــدانگ بنام آقاى مختار ایگدر ناصرى سابقه ثبت دارد) 
داراى 235/70 مترمربع عرصه (طبق مفاد ســند مالکیت) و حدود 150 متر مربع اعیانى مشــتمل 
بر یک طبقه با مشــخصات: بدنه ها گچ و نقاشى- بدنه آشــپزخانه و سرویسهاى بهداشتى کاشى و 
کف ها ســرامیک- چهارچوب ها فلزى و درب هاى داخلى چوبى- درب هــا و پنجره هاى خارجى 
پروفیل- سیستم گرمایش بخارى و آبگرمکن و سرمایش کولر و داراى انشعابات: آب و برق و گاز مى 
باشد. نظریه کارشناسى: با عنایت به موارد فوق االشاره- موقعیت محل- متراژ- نحوه ساخت و جمیع 
عوامل مؤثر در قضیه، ارزش ششدانگ محل مذکور شامل عرصه و اعیان و اشتراکات منصوبه مبلغ 
1/180/000/000 ریال (یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال) برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 

18563 منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/436
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 326/96 شــماره دادنامه: 9609976805200654- 96/5/26 مرجع رسیدگى: 
شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: احمدرضا شیرانى نشــانى: میدان جمهورى کوچه 
بانک مسکن پ 74 خوانده: سامان برقیسوار فرزند احمد نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ریال عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى احمدرضا شــیرانى به طرفیت سامان برقیسوار 
به خواسته مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک به شــماره ى 220949- 93/5/3 بانک سپه مطلق 
خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد. و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/340/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تأخیر در 
تأدیه از تاریخ سررسید چک 93/5/3 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18597 شعبه 52 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان  /6/456
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960380 شماره دادنامه: 9609976805200762 مرجع رسیدگى: شعبه 52 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: حمید افوسى به نشانى اصفهان ملک شهر ناصر خسرو ج فردوسى خ 
فردوسى بن بست شقایق پ 120 خوانده: نجف على کریمى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا  ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى حمید افوسى به 
طرفیت آقاى نجف على کریمى به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال وجه چک به شماره 82474 
به عهده بانک رفاه به انضمام مطلق خسارات قانونى باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و425/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 96/3/2 تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادرو اعالم مینماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 

الف: 18550 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/473
 حصر وراثت

آقاى احمد قربانیان ریزى داراى شناسنامه شماره 351 به شرح دادخواست به کالسه 275/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن قربانیان ریزى به 
شناسنامه 2606 درتاریخ 96/05/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد قربانیان ریزى فرزند حسن ش.ش 316 ت.ت 1333 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2- احمد قربانیان ریزى فرزند حسن ش.ش 351 ت.ت 1339 صادره از لنجان 

(پسر متوفى)  3- رضا قربانیان ریزى فرزند حســن ش.ش 172 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پسر 
متوفى)  4- ایران قربانیان ریزى فرزند حسن ش.ش 221 ت.ت 1336 صادره از لنجان (دختر متوفى)  
5- فاطمه سلیمیان ریزى فرزند شکراله ش.ش 7060 ت.ت 1313 صادره از لنجان (همسر متوفى) 
6- اشــرف قربانیان ریزى فرزند حســن ش.ش 167 ت.ت 1342 صادره از لنجان (دختر متوفى) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تاهر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 795 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/6/533
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641000533 شماره پرونده: 9509983642500943 شماره بایگانى شعبه: 
951508 حسب محتویات پرونده کالســه 951508 ك 102 آقاى سیدمسعود حسینى متهم به بزه 
تغییر کاربرى، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شــود در جلسه 
مورخ 1396/07/29 ساعت 12:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود 
و رسیدگى حاضر شوند و در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رســیدگى و مبادرت به صدور راى مى 
نماید. م الف: 327 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 لنجان (102 جزایى سابق) /6/534

 ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610113641000605 شماره پرونده: 9509983641701389 شماره بایگانى شعبه: 
960363 حسب محتویات پرونده کالسه 960363 ك 102 آقاى ابوطالب مهدى خشوئى متهم به بزه 
ترك انفاق فرزندان، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در 
جلسه مورخ 1396/07/30 ساعت 12:00 در شــعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از 
خود و رسیدگى حاضر شوند و در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور راى مى 
نماید. م الف: 688 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 لنجان (102 جزایى سابق) /6/535

 ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610113641000530 شماره پرونده: 9409983641700542 شماره بایگانى شعبه: 
950380 حسب محتویات پرونده کالسه 950380 ك 102 آقاى احمد باتوانى متهم به بزه ضرب و 
جرح عمدى و سرقت، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در 
جلسه مورخ 1396/07/29 ساعت 11:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از 
خود و رسیدگى حاضر شوند و در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور راى مى 
نماید. م الف: 328 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 لنجان (102 جزایى سابق) /6/536

حصر وراثت
خانم شهناز سلیمیان ریزى داراى شناسنامه ش ماره 251 به شرح دادخواست به کالسه 272/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراله سلیمیان ریزى به 
شناســنامه 404 در تاریخ 96/06/04 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- على سلیمیان ریزى فرزند امراله ش.ش 168 ت.ت 1344 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 2- کبرى سلیمیان فرزند امراله ش.ش 44 ت.ن 1335 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
3- پروانه ســلیمیان فرزند امراله ش.ش 311 ت.ت 1338 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- زهرا 
سلیمیان فرزند امراله ش.ش 91 ت.ت 1341 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- عزت سلیمیان ریزى 
فرزند امراله ش.ش 481 ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- احترام سلیمیان فرزند امراله 
ش.ش 335 ت.ت 1350 صادره از لنجان (دخترمتوفى) 7- شهناز سلیمیان ریزى فرزند امراله ش.ش 
251 ت.ت 1353 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- خدیجه سلیمیان ریزى فرزند امراله ش.ش 287 
ت.ت 1355 صادره از لنجان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 792 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /6/537
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002120000006/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600012 شماره ابالغیه: 
139605102129000644 «ابالغ اجرائیه ســند رهنى شــماره 129966 به آقاى ســجاد اکبرى 
چرمهینى موضوع پرونده اجرائى کالســه 9600012» بدین وسیله به آقاى سجاد اکبرى چرمهینى 
فرزند خدارحم به شماره شناســنامه 6200002894 صادره از باغبهادران به کدملى 6200002894 
ساکن زرین شهر خیابان شیخ بهائى کوى مینا پالك 85 ابالغ مى شود که صندوق قرض الحسنه امام 
حسین (ع) فوالدشهر به استناد سند رهنى شماره 129966 تنظیمى دفتر اسناد رسمى 39 فوالدشهر 
جهت وصول مبلــغ 850/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 125/000/000 ریال بابت ســود 
(کارمزد) به انضمام 5 ٪ مبالغ فوق بابت حقوق دولتى طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به کالسه بایگانى 9600012 در واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان تشکیل و پس از 
اعطاى نیابت اجرائى پرونده اجرائى به کالسه بایگانى 9600012 در واحد اجراى اسناد رسمى لنجان 
تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/05/03 مامور ابالغ، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى اسناد رسمى الزم االجراء، 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، ادامه عملیات اجرائى جریان خواهد یافت و مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق که عبارتست 
از ششــدانگ زمین مزروعى پالك 1310 اصلى بخش 9 ثبت با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از 
طریق مزایده فروخته و از حاصل فرو ش آن طلب بســتانکار وحقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 

764 رئیسى زاده- رئیس واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /6/538
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002120000006/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600012 شماره ابالغیه: 
139605102129000643 «ابالغ اجرائیه ســند رهنى شــماره 129966 به آقاى خدارحم اکبرى 
 چرمهینى موضوع پرونده اجرائى کالسه 9600012» بدین وسیله به آقاى خدارحم اکبرى چرمهینى 
فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 2401 صادره از لنجان به کدملى 6209456911 ساکن زرین 
شهر خیابان شیخ بهائى کوى مینا پالك 85 ابالغ مى شــود که صندوق قرض الحسنه امام حسین 
(ع) فوالدشهر به استناد سند رهنى شماره 129966 تنظیمى دفتر اسناد رسمى 39 فوالدشهر جهت 
وصول مبلغ 850/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 125/000/000 ریال بابت سود (کارمزد) به 
انضمام 5 ٪ مبالغ فوق بابت حقوق دولتى طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه بایگانى 9600012 در واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان تشکیل و پس از اعطاى نیابت 
اجرائى پرونده اجرائى به کالسه بایگانى 9600012 در واحد اجراى اسناد رسمى لنجان تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 1396/05/03 مامور ابالغ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، ادامه عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت و مورد وثیقه مندرج در ســند رهنى فوق که عبارتست از ششدانگ زمین 
مزروعى پالك 1310 اصلى بخش 9 ثبت با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته 
و از حاصل فروش آن طلب بستانکار وحقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 765 رئیسى زاده- رئیس 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /6/539
ابالغ راى

آگهى ابالغ دادنامه شــماره 9609973630100640 مورخ 96/5/28 شعبه دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان تیران به آقایان 1- حمید محمدى فالورجانى فرزند صادق به نشانى اصفهان تیران و کرون 
بلوار آیت اله مظاهرى خ توحید پ 17، 2- حسین ســلیمانى درچه فرزند ابراهیم به نشانى اصفهان 
تیران و کرون خ امام کوى درب باغ ها کوى فدك پ 15 خواسته: اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع 
مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و با استعانت از ذات باریتعالى به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص 
اعتراض ثالث اجرایى آقاى حبیب اله شهریارى کله مســیحى فرزند غالمرضا با وکالت خانم ساناز 
فتحى نسبت به توقیف 46 تن ورق گالوانیزه را براى شخصى به نام کالنتر در رامهرمز مى فرستد که 
آقاى کالنتر به دلیل نداشتن جا، بار را در انبار آقاى موسوى تخلیه مى کند تا به صورت امانت آنجا بوده 
و سپس بفروشد. در این فاصله و به موجب راى داورى که بین آقاى حمید محمدى و حسین سلیمانى 
صادر شــده و آقاى محمدى محکوم به پرداخت ورق آهن گالوانیزه در حق آقاى سلیمانى مى شود 
اموال مذکور توقیف مى شود و مستند این تصمیم سند عادى است که ظاهراً مجعول مى باشد دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از اصی ل یا مجعول بودن ســند مذکور، نظر به احراز مالکیت 
معترض ثالث، اعتراض را وارد دانسته و مســتنداً به مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى حکم 
به رفع توقیف 46 تن ورق گالوانیزه صادر و اعالم مى نماید. راى صــادره ظرف مهلت 20 روز قابل 
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 767 جرقویه اى رئیس شعبه اول دادگاه 

عمومى حقوقى تیران/6/540
اجراییه

شماره اجراییه: 9610423640300028 شماره پرونده: 9009983640301172 شماره بایگانى شعبه: 
901219 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610093640300368 و شماره دادنامه 
مربوطه 9109973640300162 محکوم علیه زرین تاج پورنایب فرزند یداله به نشــانى فوالدشهر 
بازار کوثر یال جنوبى ط 1 پ 62 محکوم است به پرداخت پنج میلیون ریال وجه رایج کشور جمهورى 
اسالمى ایران و تعداد چهارده عدد سکه بهار آزادى و یک تخته فرش 12 مترى دستباف درجه یک که 
وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان تادیه نسبت به سال اجراى عقد اعالمى از ناحیه 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران در مرحله اجراى حکم محاسبه مى شود و 3829926 ریال 
هزینه دادرسى و 5741912 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان جهانبخش احمدنیا فرزند محمد 
به نشانى فوالدشهر ب 7 روبروى مخابرات ساختمان فردوسى ط 3 واحد 8 و پرداخت عشریه  در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
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: 763 شعبه 3 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /6/541
 ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9610103642300863 شماره پرونده: 9609983642300830 شماره بایگانى 
شعبه: 960854 احتراماً شاکى فرود مرادى سرغولى فرزند امیرحسین شکایتى با موضوع ضرب و جرح 
عمدى علیه شیخ على مرادیان نوروزى و مرتضى مرادیان نوروزى و هادى مرادیان نوروزى فرزندان 
شیخ على در شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان مطرح نموده که مقتضى 
است متهمین مذکور به اتهام ضرب و جرح عمدى پس از رویت آگهى روزنامه ظرف مهلت یک ماه 
به علت مجهول المکان بودن متهمین و شکایت شــاکى به تجویز ماده 174 آیین دادرسى کیفرى 
مصوب سال 1392 مراتب در یک نوبت آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادسراى لنجان مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق در این حاضر شود. م الف: 

769 شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان /6/542

 ابالغ وقت رسیدگى
صندوق قرض الحسنه توسعه اسالمى دادخواستى به مبلغ بیست میلیون ریال به طرفیت آقاى پیام 
هفشجانى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 390/96 در شعبه ششم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 96/7/26 
ساعت 2 بعدازظهر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل به دفتر شــورا نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در غیراینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 783 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/6/543
 ابالغ وقت رسیدگى

آقاى امین اسکندرى دادخواســتى به مبلغ 45800000 ریال به طرفیت آقاى علیرضا طالکوب که 
اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 67/96 در شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 96/7/29 ساعت 11 صبح اتاق 
204 دادگسترى زرین شهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در غیراینصورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 778 شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/6/544
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139504002129000041/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500050 شماره ابالغیه: 
139605102129000605 ابالغ اخطاریه ماده 101 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا 
موضوع پرونده اجرایى کالسه 9500050 له بانک مسکن زرین شــهر و علیه ورثه مرحوم علیرضا 
بهداروند و سیده کبرى مرتضوى، بدینوسیله به خانم ســیده کبرى مرتضوى ب عنوان احد از راهنین 
همچنین احد از وراث مرحوم علیرضا بهداورند ابالغ مى گــردد، طبق گزارش مورخ 1396/03/22 
کارشناس رسمى دادگسترى، پالك ثبتى فرعى: 1579 از پالك اصلى 658 در بخش: 9 ثبت اصفهان 
واقع در زرین شهر مورد وثیقه سند رهنى شماره 69346 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى 27 شهر زرین 
شهر اصفهان به مبلغ 4/550/000/000 (چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون) ریال ارزیابى گردیده 
است. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ چهار 
میلیون ریال به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف: 552 رئیسى زاده رئیس واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان /6/545
اجراییه

شماره: 924/96- 96/6/4 به موجب راى شماره 228/96 تاریخ 96/6/4 حوزه اول حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان جلگه که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- عباس صاحبى  فرزند ابراهیم شغل 
آزاد به نشانى بخش جلگه روستاى گیشى منزل شخصى 2- ابوالفضل عبداللهى فرزند رحمت ا... به 
نشانى اصفهان 24 مترى دوم علیدوستى کوى وحدت پالك 17 محکوم است به خوانده ردیف دوم 
محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال مالکیت خودرو متنازع فیه به نام خواهان 
غالمرضا زارعان فرزند حسین شغل: بنگاه دار به نشانى هرند خ امام زاده اسحاق بنگاه معامالتى امید و 
پرداخت تضامنى مبلغ 4/787/500 ریال بابت هزینه دادرسى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى 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. شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف بخش جلگه/6/546
ابالغ وقت رسیدگى

غالمرضا رحیمى دادخواســتى به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بطرفیت یوسف رحیمى و کمال 
کریمى سخت آبادى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کال سه 221/96 در شعبه هفتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز دوشنبه مورخ 
96/8/1 ساعت 5 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 799 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /6/547
حصر وراثت

احمد عطایى کچوئى داراى شناســنامه شماره 9773 به شرح دادخواســت به کالسه 96/96 از این 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حفیظ اله عطائى 
کچوئى بشناسنامه 9 در تاریخ 96/5/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- احمد عطائى کچوئى به ش.ش 9773 فرزند متوفى 2- على رضا عطائى 
کچوئى به ش.ش 15025 فرزند متوفى 3- محمود عطائى کچوئى به ش.ش 12623 فرزند متوفى 
4- فریبا عطائى کچوئى به ش.ش 81 فرزند 5- فریده عطائى کچوئى فرزند متوفى به ش.ش 9709، 
6- فرشته عطائى کچوئى به ش.ش 25 فرزند متوفى 7- بتول عطائى کچوئى 9710 فرزند متوفى 
8- شهربانو عطائى کچوئى فرزند اسداله به ش.ش 9 همسر متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را یک نوبت 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 803 

شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /6/548
ابالغ راى

شماره پرونده: 73/96 شــماره دادنامه: 330- 96/4/30 مرجع رسیدگى: شعبه سوم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: بهزاد فیروزى فام فرزند عبداله. نشــانى: زرین شــهر- اتوبان شــهید 
بهشتى- روبروى تقاطع مدیسه اى- پ 103 خواندگان: 1- محمدرضا رمضانى فرزند عبدالحسین. 
نشانى: زرین شــهر- خ باهنر- جنب بلوار هریت 2- مســعود صادقى فرزند على مراد. نشانى: زرین 
شهر- خ امام جنوبى- نمایشگاه اتومبیل زاینده رود 3- حسن پاکدل فرزند محمدصفر. نشانى: مجهول 
المکان خواسته: انتقال سند گردشکار شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست آقاى بهزاد فیروزى فام فرزند عبداله به طرفیت 1- محمدرضا رمضانى فرزند 
عبدالحسین 2- مســعود صادقى فرزند على مراد 3- حســن پاکدل فرزند محمدصفر تقاضاى الزام 
خواندگان به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى سوارى پاترول مدل 1380 به شماره انتظامى 
495 م 83 ایران 22 به انضمام خسارات دادرســى، با این توضیح که خواهان مدعى است به موجب 
قرارداد عادى 95/112/20 خودروى موصوف را از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و سند خودرو به 
نام خوانده ردیف سوم مى باشد، لکن خواندگان با وصف انجام تعهدات خواهان از جمله پرداخت ثمن 
معامله خواندگان از انتقال رسمى سند خودرو خوددارى مى نمایند شورا با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده، تصویر مصدق سند عادى، حکایت از خرید خودرو توسط خواهان از خوانده ردیف اول و احراز 
روابط معامالتى صحیح و قانونى از صاحب سند رســمى خودرو و نیز پاسخ استعالم صورت گرفته از 
راهور مبنى بر مالکیت رسمى خودرو به نام خوانده ردیف سوم و اینکه نسبت به ادعاى خواهان علیرغم 
ابالغ قانونى دفاع موجهى به عمل نیاورده اند نتیجتاً خواسته خواهان ار ثابت تشخیص و به لحاظ آنکه 
انتقال سند رسمى خودرو از بایع به مشترى جزء توابع بیع مى باشد مستنداً به مواد 219 و 220 و 338 
قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم به انتقال سند رسمى خودروى موصوف با حضور 
در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد صادر و اعالم میگردد و دعوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول 
و دوم بلحاظ عدم توجه دعوى نسبت به نامبرده و مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى 
قرار رد دعوى نسبت به نامبرده صادر و اعالم و درخصوص دعوى خواهان علیه خوانده ردیف اول و دوم 
نظر به اینکه اسناد مالکیت رسمى خودروى موضوع دادخواست به نام ایشان نبوده و از مالک هم قانونًا 
وکالت با نمایندگى در این مورد نداشته با این وصف انتقال اسناد رسمى در قدرت و اختیار قانونى خوانده 
موصوف نمى باشد و نمى تواند بلحاظ عدم انجام تعهد وى را مستوجب پرداخت خسارت ناشى ازعدم 
ایفاى تعهد دانست و درخصوص خوانده ردیف سوم نیز با توجه به اینکه خوانده هیچ اطالعى از اینکه 
خواهان متصرف قانونى و خریدار خودروى موضوع دادخواست مى باشد نداشته و دلیلى هم خواهان در 
این خصوص اقامه نکرده است ضمن اینکه بین خوانده موصوف و خواهان هیچ قراردادى که تعهدى 
به نفع خواهان علیه خوانده موصوف ایجاد نماید منعقد نگردیده است فلذا من حیث المجموع و مستنداً 
به ماده 2 و 84 قانون ائین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان در این قسمت صادر و اعالم میگردد. 
رأى صادره نســبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضورى و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان و  نسبت به خوانده ردیف سوم غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. م الف: 790 منصورى- قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /6/549
مزایده

(نوبت اول) واحد اجراى احکام شــعبه ســوم دادگاه حقوقى لنجان در نظر دارد درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 950382 جلسه مزایده اى در روز یک شــنبه مورخ 1396/07/16 از ساعت 9 لغایت 
10:30 صبح به منظور وصول مهریه محکوم لها و به جهت فروش یک واحد آپارتمان مسکونى واقع 
در مسکن مهر فوالدشهر بلوك 283- جنوبى- طبقه دوم- واحد 3 که امتیاز آن به نام محکوم علیه 
آقاى احمدرضا عبدالهى فرزند قدرت اله بوده و در حال حاضر در تصرف محکوم علیه مى باشد و توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 280/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام 
شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند به مدت 5 روز قبل از موعد 
مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. 
کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در 
صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 807  اجراى احکام شعبه سوم 

دادگاه عمومى حقوقى لنجان /6/550
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731503259 شــماره پرونده: 9609983731500560 شماره بایگانى 
شــعبه: 960564 خواهان: فرهاد امینى ســده فرزند نصیر دادخواســتى به طرفیت خواندگان ورثه 
عبدالکریم به نامهاى صدیقه، زهرا، غالمحســین، صغرى، صفرعلى همگى نورى فرزند عبدالکریم 
و عباســعلى، حیدر، على، فاطمه، بتول، جعفــر همگى نورى فرزندان غالمرضــا و طیبه، معصومه، 
اصغر، عصمت، عفت، على، اکبر همگى نورى فرزند حسن و فاطمه، على، عصمت، معصومه، یداله، 
حسین همگى نورى فرزندان محمدعلى و الهه و حسین همگى نورى فرزند قاسمعلى و ربابه احمدى 
فرزند سلطانعلى و طاهره حاج ابوالقاســمى و خورشید صالحى و اکرم اســماعیلى و سمیه نمازى و 
امین ،الهام همگى نورى فرزند مجید و محمد و مهســا همگى نورى فرزند على و رقیه پورپیرعلى و 
پرویز،حسین،زینب،کبرى زیبا همگى شاهســون فرزند صفرعلى ورثه شوکت شاهسون و جعفرقلى 
یارى فرزند حسن و مهدى،مهرداد،على،زهرا،نرگس همگى یارى فرزند جعفرقلى به خواسته الزام به 
انتقال سندرسمى و اثبات بیع تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960564 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 96/08/17 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خواندگان 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 5860/م الف-شعبه 

5 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/ 6/551 
حصر وراثت

 محمد پیرمرادیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 264 به شرح دادخواست به کالسه 639/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه قوقىء 

نجف آبادى بشناسنامه 169 در تاریخ 95/11/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمد پیرمرادیان نجف آبادى ش ش 264، (پسر متوفى) 
2-مریم پیرمرادیان ش ش 395، 3-فاطمه پیرمرادیان نجف آبادى ش ش 3666، (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. 5862/م الف رئیس شعبه 10 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/552 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730301276 شماره ابالغنامه: 9610103730304779 شماره پرونده: 
9609983730300101 شماره بایگانى شــعبه: 960101 خواهان: فاطمه قلى پور فرزند خداداد به 
نشانى اصفهان- نجف آباد- آزادگان فاز3 جنب پارك کوى شفق 2 پ23 خوانده مجیدباورصادچشمه 
على فرزند محمدعلى به نشانى مسجدسلیمان کلگه پشت دارایى ســابق اکنون مجهول المکان. 
خواسته: طالق به درخواســت زوجه. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه درخصوص دادخواســت خانم فاطمه قلى پور بطرفیت مجیدباورصاد بخواســته احراز 
شرایط اعمال وکالت درطالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد سندنکاحیه با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده ازجمله فتوکپى مصدق سندنکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین 
محرز و ازطرفى مساعى داوران و دادگاه و مشاورقضایى دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نشد 
و باتوجه به اینکه تحقق شروط ضمن عقد حسب نتیجه اســتعالم ازاداره بهزیستى مسجدسلیمان 
که داللت برحضور خوانده در مرکز ترك اعتیاد طلوع دوباره به مدت تقریبى سه ماه دارد و با عنایت 
به وابق کیفرى نامبرده محرز است و مستنداً به ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده 234 و 237 و 
1119 قانون مدنى حکم احراز شــرایط اعمال وکالت درطالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به 
یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و باتوجه به اینکه وى طالق خلع را انتخاب نموده و میزان کل 
مهریه را بذل نموده به وکالت ازشوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به وکالت 
از زوج بااعمال وکالت حاصل از تحقق شــرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد 
و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. طالق مزبور خلع نوبت اول است و 
عده آن ازتاریخ وقوع آن سه طهر مى باشد رعایت وجود شرایط صحت اجراى صیغه طالق از جمله 
مراعات مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنى حســب مورد بعهده مجرى صیغه طالق 
خواهد بود اعتبار اجرایى این گواهى ازتاریخ ابالغ دادنامــه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به 
دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود درخصوص حقوق مالى زوجه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد 
شد مهریه/نفقه معوقه/شــرط تنصیف/نحله/اجرت المثل/جهیزیه نفقه حضانت مالقات اطفال در 
مورد حقوق مالــى فعال ادعایى ندارد و دادگاه مواجه با تکلیف نیســت 2.حضانت فرزند مشــترك 
بنام نفس 7 ســاله باتوجه به عدم حضور زوج با خواهان مى باشد و خوانده مکلف است ماهیانه مبلغ 
180/000 تومان بعنوان نفقه فرزند مشترك پرداخت نماید. راى صادره حضورى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است و ظرف مهلت بیست 
روز قابل فرجام خواهى دردیوان عالى کشور است. 5863 /م الف خوشنویس رئیس شعبه 1 دادگاه 

خانواده نجف آباد /6/553 
 حصر وراثت

خانم هلن سرافراز پور داراى شناسنامه شماره 329 به شــرح دادخواست به کالسه 278/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هدایت سرافراز پور به 
شناســنامه 19 در تاریخ 93/03/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- هومن ســرافرازپور فرزند هدایت ش.ش 1409 ت.ت 1355 صادره از 
شیراز (پسر متوفى) 2- هایده سرافرازپور فرزند هدایت ش.ش 166 ت.ت 1344 صادره از آغاجارى 
(دختر متوفى) 3- هلن ســرافرازپور فرزند هدایت ش.ش 329 ت.ت 1350 صادره از اهواز (دختر 
متوفى) 4- هیلدا ســرافرازپور فرزند هدایت ش.ش 174 ت.ت 1345 صــادره از آغاجارى (دختر 
متوفى) 5- منور فوالدى وندا فرزند فریبرز ش.ش 3 ت.ت 1325 صادره از آغاجارى (همسر متوفى) 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم داردو اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 811 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /6/558
مزایده

مزایده نوبت اول  واحد اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى در نظردارد درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960082 جلسه مزایده اى در روز سه شنبه مورخ 96/07/11 از ساعت 9 لغایت 10:30 
صبح به منظور وصول مهریه محکوم لها به میزان مبلغ 551/000/000 ریال نقدینه، تعداد 20 قطعه 
سکه تمام بهار آزادى و مقدار 20 مثقال طالى هجده عیار و یک تخته فرش 12 مترى شهرکردى 
و به جهت فروش میزان 2/16 (دو و شانزده صدم) دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونى 
واقع در زرین شهر، خیابان سجاد، بلوار پلیس، کوچه شــهید امیرى، پالك 46 فاقد سابقه ثبتى به 
مالکیت آقاى على اکبر غفاریان ریزى فرزند على که در حال حاضر تحت تصرف محکوم علیه مى 
باشد و توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/008/520/000 ریال ارزیابى گردیده است در 
محل اجراى احکام شعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
به مدت 5 روزقبل از موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناســى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10٪ قیمت 
کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت بیست روز پرداخت نمایند. م 

الف: 789 اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان/6/559
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730300714 شــماره پرونده: 9509983730302932 شماره بایگانى 
شعبه: 952955 خواهان: زهره پورپیرعلى فرزند محمد به نشانى اصفهان- نجف آباد- امیرآباد خیابان 
طالقانى کوچه منتظران پالك7 خوانده سیدحبیب اله حسینى  به نشانى اصفهان- رهنان خ شهید 
مطهرى بطرف کهندژ فلکه امام حسین ك 20 بعداز مسجد قمربنى هاشم پ36. خواسته: طالق به 
درخواست زوجه. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
دادخواست خانم زهره پورپیرعلى بطرفیت سیدحبیب اله حسینى بخواسته احراز شرایط اعمال وکالت 
درطالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد سندنکاحیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
ازجمله فتوکپى مصدق ســندنکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و ازطرفى 
مساعى داوران و دادگاه و مشاورقضایى دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نشد و باتوجه به اینکه 
تحقق شروط ضمن عقد حسب تحقیقات معموله و استعالم واصله ازاداره ثبت احوال که حکایت از 
ثبت فرزندى دیگر از زوجه اى دیگر به نام زوج دارد که حاکى از ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول 
اســت و نیز دادنامه بدوى و تجدیدنظر محکومیت زوج به ترك انفاق که حکایت از ترك نفقه دارد 
محرز است و مستنداً به ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم 
احراز شــرایط اعمال وکالت درطالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رسمى 
طالق مراجعه و باتوجه به اینکه وى طالق خلع را انتخاب نموده و میزان صدمثقال طالى ساخته شده 
را بذل نموده به وکالت ازشوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به وکالت از زوج 
بااعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد و دفاتر 
مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. طالق مزبور خلع نوبت اول است و عده آن 
ازتاریخ وقوع آن سه طهر مى باشد رعایت وجود شرایط صحت اجراى صیغه طالق از جمله مراعات 
مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنى حسب مورد بعهده مجرى صیغه طالق خواهد بود 
اعتبار اجرایى این گواهى ازتاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته بــه طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت 
طالق شش ماه خواهد بود درخصوص مسائل مالى زوجه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد مهریه/

نفقه معوقه/شرط تنصیف/نحله/اجرت المثل/جهیزیه باتوجه به اینکه زوجه اظهار داشته درخصوص 
حقوق مالى ادعایى ندارد و جداگانه اقدام مى کند دادگاه مواجه با تکلیف نیست 2.حضانت، مالقات و 
نفقه فرزندان: زوجین داراى یک فرزند مشترك به نام سید پویان سه ساله هستند که باتوجه به اینکه 
فرزند هم اکنون نزد پدر اســت و مادر تمایل به نگهدارى ندارد حضانت با پدر است و مادر هرهفته 
ازساعت 19 پنج شــنبه لغایت 19 جمعه حق مالقات دارد که محل تحویل و تحول کالنترى محل 
سکونت زوجه است مگر تراضى به محل دیگر. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مستقر در 
مرکز استان است و ظرف مهلت بیست روز قابل فرجام خواهى دردیوان عالى کشور است. 5866 /م 

الف گرامى دادرس شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد/ 6/560 
ابالغ راى

کالسه پرونده: 26/96 شماره دادنامه:679-96/06/07 تاریخ رسیدگى: 96/06/05 مرجع رسیدگى: 
چهارم حقوقى خواهان: مجیدایمانیان نشانى: نجف آباد خ منتظرى شمالى پاساژ منوچهرى کفاشى 
ایمانیان. خوانده: علیرضا حقیقى نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه به استناد چک. با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دادخواست مجیدایمانیان به طرفیت علیرضا حقیقى به خواسته مطالبه مبلغ چهارده 
میلیون و هفتصد و سى و هفت هزار و هشتصد تومان به استناد 1 فقره چک بشماره 24010562 و 
فاکتو شماره 326-94/08/26 بعهده بانک پست بانک به انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه 
دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه) بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است 
چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده با وصف ابالغ 
قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم بر 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى 
استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهارده میلیون و هفتصد و سى و هفت هزار و هشتصد تومان بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خســارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ 
(93/06/07) چک مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین 
دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى (80/000 هزار تومان) درحق خواهان محکوم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشــد. 

5882/م الف قلى زاده قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/6/562 
ابالغ راى

کالسه پرونده:313/96 شماره دادنامه:514-96/05/30 تاریخ رسیدگى 96/05/28 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مسعود توکلى به نشانى نجف آباد خ 
17 شهریور جنب بیمارستان کوچه خادم الحسین پ56، وکیل تیناصادقى پور خوانده: روح اله رضایى 
به نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى صدورحکم مبنى بر مطالبه مبلغ چهارمیلیون و صدهزار 
تومان وجه یک فقره سفته و قرارداد ضمیمه شــده بانضمام کلیه هزینه هاى رسیدگى حق الوکاله 
وکیل خسارت تاخیر تادیه بدواً صدور قرار تامین خواسته. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى مسعودتوکلى 
باوکالت تیناصادقى پور روح اله رضایى مبنى بر تقاضاى صدورحکم مبنى بر مطالبه مبلغ چهارمیلیون 
و صدهزار تومان وجه یک فقره سفته و قرارداد ضمیمه شده بانضمام کلیه هزینه هاى رسیدگى حق 
الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه نظربه اینکه خوانده طى قرارداد مورخ 92/05/01 متعهد میشود که 
مبلغ بدهى را ازتاریخ 92/06/10 طى 10 قسط متوالى بمبلغ چهارمیلیون و صدهزار تومان پرداخت 
نماید که از پرداخت بدهى امتناع نموده لذا با بقاى مستند مذکور در یدخواهان که داللت بربقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان درمطالبه وجه دارد و خوانده على رغم نشرآگهى درجلسه 
حضور ندارد و الیحه اى ارسال ننموده. لذا شورا دعوى مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ پانصد و هشتاد و پنج 
هزار ریال هزینه دادرسى وخسارت تاخیر در تادیه ازتاریخ دادخواست مورخ 96/04/12 لغایت وصول 
محکوم به صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 5879/م 

الف- قاضى شوراى حل اختالف دوم حوزه قضائى نجف آباد/ 6/563 



آگهىآگهى 07073038 سال چهاردهمشنبه  25 شهریور  ماه   1396

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970370100213 شــماره پرونده: 9509983733000594 
شماره بایگانى شعبه: 950124 شــکات: 1- خانم فریده شملزارى طهماسى فرزند 
حسین با وکالت آقاى محمدکاظم گزچیان دردشــتى فرزند محمدحسین به نشانى 
اصفهان خیابان شهید نیکبخت روبروى دادگسترى ساختمان 47 واحد 1، 2- ایرج 
نوروزى زاده متهمین: 1- آقاى مرتضى شیخى باغ ابریشمى فرزند عباسقلى با وکالت 
آقاى حمیدرضا حسن گودرزى فرزند مرتضى به نشانى نجف آباد ویالشهر بلوار امام 
على جنب شیرینى خورون طبقه دوم 2- آقاى شریف نظرى فرزند اکبر 3- آقاى ولى 
اله نظرى فرزند اکبر با وکالت آقاى سعید قیصرى فرزند غالمعلى به نشانى نجف آباد 
خیابان امام شرقى جنب شهردارى منطقه یک ساختمان پارسیان طبقه اول 4- آقاى 
محمد نظرى فرزند محمداعلم با وکالت آقاى محســن قناعت فرزند اصغر به نشانى 
اصفهان خیابان چهارباغ عباسى نبش ســید علیخان بازار میهن طبقه دوم 5- آقاى 
بهنام مهدى زاده فرزند حیدرعلى به نشانى اصفهان- نجف آباد 6- آقاى ایرج نوروزى 
زاده به نشانى اهواز کوى ابوذر خیابان 2 شهید بختیارى 7- آقاى مجتبى شیخى فرزند 
عباسقلى به نشانى اصفهان- نجف آباد امیراباد باغ علوى فاز 3 ك ارس پ 22 اتهام 
ها: 1- قتل عمدى مسلمان 2- نگهدارى اسلحه/ مهمات جنگى به صورت غیرمجاز 
گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به اتخــاذ رأى مى نماید. رأى دادگاه: در ایــن پرونده 1- آقاى مرتضى 
شیخى فرزند عباسقلى متولد 1371 فاقد سابقه کیفرى مجرد ساکن نجف آباد با وکالت 
آقاى حمیدرضا حسن گودرزى متهم است به مباشرت در ارتکاب قتل عمدى مرحوم 
مهدى نوروزى از طریق شلیک گلوله از سالح کلت به سر مقتول و جنایت به مرده از 
طریق سوزاندن جســد و خرید و نگهدارى اســلحه کلت کمرى غیر مجاز 2- آقاى 
محمد نظرى فرزند محمدعال (که مشخصات دیگرى از ایشان در دسترس نمى باشد) 
تبعه افغانستان با وکالت آقاى محســن قناعت متهم است به معاونت در قتل عمدى 
مرحوم مهدى نوروزى و خرید اســلحه کلت کمرى 3- آقاى مجتبى شیخى فرزند 
عباسقلى متولد 1368 داراى سابقه کیفرى ساکن نجف آباد متهم است به معاونت در 
جنایت به مرده از طریق حریق و سوزاندن جسد مقتول 4- آقاى شریف نظرى فرزند 
اکبر متولد 1371 مجرد اهل افغانستان ساکن نجف آباد با وکالت آقاى سعید قیصرى 
متهم است به مساعدت در فرارى دادن متهم به قتل آقاى محمد نظرى 5- ولى ا... 
نظرى فرزند اکبر متولد 1359 متأهل، اهل افغانستان ساکن نجف آباد با وکالت آقاى 
سعید قیصرى متهم است به مساعدت در فرارى دادن متهم به قتل از محاکمه حسب 
شکایت اولیاء دم (1- آقاى ایرج نوروزى زاده 2- خانم فریده شملزارى طهماسبى) و 
کیفرخواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب نجف آباد بدین شرح که در این 
پرونده شخصى به هویت آسیه شیخى فرزند عباسقلى با کالنترى 13 امیرآباد تماس 
گرفته و اظهار داشــته: در منزل به همراه فرزندم نشســته بودم که برادرم به هویت 
مرتضى شیخى فرزند عباسقلى به منزل من مراجعه و خیلى مضطرب و پریشان بود و 
استرس داشت از برادرم پرسیدم چى شده چرا استرس دارى و پریشانى که اعالم داشت 
دیشب با دوستم به هویت مهدى قرار بوده خودروئى را با هم معامله کنیم و من پراید 
خودم را به او بدهم و او خودرو خارجى اش را به من بدهد و امروز با هم دعوى کردیم 
و با چاقو او را کشتم و دوستم عطا افغان هم آنجا بود... برادرم از محل متوارى شد و 
یک قطره خون روى درب عقب خودرو که قرار بوده بفروشد دیدم رفتم خانه مادرم در 
مسیر که با موتور برادرم مجتبى شیخى به خانه مادرم مى رفتم برادرم گفت مرتضى 
به خانه آمده و دستانش خونى بوده و یک عدد چاقو در دستش بوده و خودرو هم خونى 
بوده است که سریعًا خودرو را شسته و لباسهایش را عوض کرده... برادرم گفت دوستم 
به هویت مهدى را کشتم و نمى دانم کجا آنرا انداخته ام... از خانه صدیقه جمشیدى 
رستمى تحقیق شده که اظهار داشته: در حدود ســاعت 12 بود که فرزندم به هویت 
مجتبى تماس گرفت و گفت کجایى؟ گفتم بیمارســتان گفت بیا سریع به خانه که 
مرتضى لباسهایش خونى است بعد بنده به منزل آمدم دیدم کسى در منزل نیست...» 
تحقیقات جهت دستگیرى متهم شــروع و در یک عملیات پلیسى مرتضى شیخى 
دستگیر مى شود و به قتل مســلحانه فردى به هویت مهدى نوروزى فرزند ایرج با 
همدستى عطا نظرى تبعه افغانستان اعتراف نموده و اعالم داشته جسد را به بیابانهاى 
روستاى ده سرخ از توابع شهرســتان مبارکه انتقال و آنرا در آتش سوزانده اند منزل 
متهم مورد بازرسى قرار گرفته و کیف و لب تاب حاوى مدارك متعلق به مقتول و یک 
عدد فشنگ و کلت از داخل کمد با یک تیغه خشاب کشف و ضبط مى گردد دستورات 
مقتضى جهت دستگیرى متهم عطا نظرى صادر و ضمن بازرسى مأمورین از منزل 
عموى متهم (ولى ا... نظرى) و شریف نظرى و پدر متهم موفق به دستگیرى وى نمى 
شوند. از مجتبى شیخى فرزند عباسقلى تحقیق که عنوان داشته: «در مورخ 95/7/5 
به تنهایى در منزلمان بودم و در حال تماشــاى تلوزیون بودم که حدود ســاعت 17 
مرتضى برادرم در حالیکه لباس هایش و دستانش خونى بود وارد منزل شد از او پرسیدم 
چه اتفاقى افتاده گفت چیزى نیست دعوا کردم جلو در یک نفر تبعه افغانى که دوست 
برادرم بود ایستاده بود که مرتضى او را دعوت به داخل کرد ولى او قبول نکرد بعد از چند 
دقیقه عطا فرار کرد و مرتضى به تعقیب او پرداخت ولى موفق نشد او را بگیرد مجدد 

به منزل برگشــت یک قبضه کلت کمرى از زیر لباسش (کمرش) بیرون کشید و به 
سمت من نشانه رفت و گفت باید دنبال من بیایى من مجبور شدم با ایشان همراه شدم 
وقتى از در بیرون رفتم یک دستگاه خودرو جنیسن سفیدرنگ جلو منزل پارك بود و 
هر دو سوار خودرو شدیم و به سمت پلیس راه نجف آباد حرکت کردیم روبروى دادگاه 
مرتضى به من گفت که من یک نفر را کشته ام و جسد او را در چاه انداخته ام ولى بعد 
از چند دقیقه گفت جسد داخل صندوق عقب مى باشد و تو نترس هیچ کارى به تو ندارد 
مى رویم جسد را خاك مى کنیم و برمى گردیم نزدیک پلیس راه به جایگاه سوخت 
رفت هم ماشین را ســوخت گیرى کرد و هم یک 20 لیترى بنزین خرید و به سمت 
مبارکه ده سرخ حرکت کردیم در طول مسیر به من گفت با یکى از دوستانم به جوزدان 
رفتم و در حال صحبت کردن بودیم و عطا هم عقب ماشین نشسته بوده که ناگهان در 
حین صحبت کردن اسلحه را پشت سر ایشان گذاشته و شلیک کرد و او را کشت که 
جسد را به روستاى ده سرخ نزدیک کوه داخل یک اتاقک بردیم با کمک هم جسد را 
از صندوق خارج که صورت و پشت سر جسد خونى بود و من پاهاى جسد و مرتضى 
دستان او را گفت و داخل اتاقک کنج اتاق انداختیم سپس مرتضى به من گفت چوب 
روى جسد بگذار من اینکار را کردم سپس مرتضى بنزین روى جسد ریخت و آنرا آتش 
زد بعد با خودرو به باغ اندیشه کارواش ســپاهان که از دوستان مرتضى بود رفتیم و 
ایشان ماشین را شست... اســلحه متعلق به مرتضى مى باشــد و چون مرتضى مى 
خواست در جابجایى و معدوم کردن جســد از من کمک بگیرد اسلحه به سمت من 
گرفت و به خاطر ترس از مرتضى چون مرا تهدید به قتــل نمود موضوع را گزارش 
نکردم...» مرتضى شیخى نیز در اولین اظهارات خود بیان داشته: «... شب قبل از این 
حادثه یعنى مورخ 95/7/4 من پیش مهدى بودم درب نمایشگاه که مهدى نوروزى 
گفت این بار من به نجف آباد مى آیم که در مورخه 95/7/5 حدود ظهر تماس گرفت 
و به نجف آباد آمد اولین فلکه نجف آباد تماس گرفــت و آنجا منتظر من بود که من 
همراه با یک موتور و به همراه عطا نظرى که افغانى مى باشــد بودم و موتور را پشت 
پارك الله جلو مغازه دوستم که مغازه بوسترسازى بود گذاشتم و به همراه عطا نظرى 
سوار ماشین مهدى شدیم... مهدى راننده ماشین بود من جلو و عطا عقب نشسته بود 
اندکى در شهر بودیم و به طرف جوزدان رفتیم... با نقشه فریب دهنده عطا به جوزدان 
رفتیم بدلیل اینکه من نصف پول را داده بودم و نخواهم مابقى پول را بدهم و ماشین 
را بعد از تهدید از مهدى گرفته و سریعًا فروخته و پول آن را نصف کرده و عطا به دبى 
برود... و یک روز قبل از اینکه مهدى به نجف آباد بیاید با عطا به جوى آباد رفتیم و به 
مبلغ هشتصد و و پنجاه هزار تومان به عطاء دادم و ایشان از پیرمردى که از قبل او را 
مى شــناخت یک قبضه اســلحه کلت کمرى براى من خرید... در حالیکه به سمت 
جوزدان در حال حرکت بودیم و من جلو ماشین در حال صحبت با مهدى بودم و اسلحه 
دست عطا بود که مهدى را از پشت سر بترساند و او سند ماشین و قولنامه را به اسم من 
کند و بدهد که از قبل یک عدد فشنگ داخل اسلحه فقط براى اینکه از پنجره به بیرون 
شلیک کند و او را بترساند که واقعى است که در حالیکه من با مهدى در حال صحبت 
بودیم و با سرعتى کم که در حال پیچ ماشین بود صداى تقى از پشت سر آمد و مهدى 
بروى صندلى افتاد و من شــوکه شــده بودم که با فریاد عطا او را از ماشین درآورد و 
صندوق عقب گذاشتیم... از پشت سر زد... بعد من پشت فرمان و عطا کنار من نشست 
و به نجف آباد رفتیم و ماشین را پشت خانه خواهرم گذاشــتیم و با تاکسى تلفنى به 
محلى که موتور را گذاشتیم رفتیم و موتور را برداشته و به داخل شهر رفتیم و بعد از کلى 
گریه در خیابانها و ناراحتى و پشیمانى عطا گفت من لباس ندارم و لباسهایش خونى 
بود او گفت مقدارى پول بده برویم لباس بخریم که من گفتم من لباس زیاد دارم برویم 
منزل ما و آنجا لباس عوض کنیم که او گفت نه یک مقدار پول به من بده تا من بروم و 
لباس بخرم که دم بانک داخل شــهر کنار حاجى ارزونى رفتیم و مبلغ دویست هزار 
تومان به او داده تا او برود لباس بخرد و من به منزل رفته و او هم در حال لباس خریدن 
که با تماس تلفنى با هم در حال خبر بودیم و بعد عطا غیب شد و من از ترسم ماشین 
را با جسد به روستا بردم و جسد را داخل خرابه اى انداخته و خرابه را آتش زدم و دیگر 
ماشین را به کارواش برده و شستشو داده و ماشین هنوز در کارواش است و از ترسم با 
تاکسى تلفنى به منزل برگشتم... در حالیکه عطا با تلفن با من صحبت کرد و از کارى 
که کرده بود شگفت ترسیده بود گفت من اینکار را کردم و دیگر نیستم و برو هر کارى 
مى کنى بکن من فرار مى کنم ودیگر ماشــین هم اصًال مال تو و من دیگر نیستم... 
ماشین را به همراه برادرم که اصًال مهدى را نمى شناخت به روستایى بنام ده سرخ که 
قبًال آنجا را مى شناختم رفته و بعد به امیدى که ماشین را مى خواستیم بگذاریم آنجا 
قضیه را به برادرم گفتم در حالى که او بسیار ترسیده بود او را (جسد مهدى را) از ماشین 
بیرون گذاشته داخل خرابه و خرابه را با 20 لیتر بنزین که از پمپ بنزین خریده بودم 
آتش زدم و بعد فرداى آنروز ماشین را به کارواش بردم و گذاشتم و فرارکردم... بدلیل 
آنکه عطا از قتلى که انجام داده بود عذاب وجدان یا ترس شدیدى که داشت فرار نمود 
و من هم بدتر از او که ترسیده بودم مى خواستم از شر این ها خالص بشوم دست به 
این کار احمقانه زدم... اسلحه اى که از منزل ما کشف شده همان اسلحه اى است که 
با آن قتل انجام شده است به دلیل اینکه موتور از من بود و یک خورجین روى موتور 
بود اسلحه را داخل خورجین موتور انداخته و بعد از اینکه عطا رفت من به داخل خانه 
رفتم و اسلحه را باالى کمدى در انبارى خانه مان گذاشتم و دیگر در منزل بودم که 

دستگیر شدم... مشارکت در قتل، خرید اســلحه و سوزاندن جسد را قبول دارم...» به 
آقایان شریف نظرى فرزند اکبر و ولى ا... نظرى فرزند اکبر اتهام سعى در فرارى دادن 
متهم عطا نظرى تفهیم و اگرچه ایشان اتهام را قبول نداشته ولى براى هر کدام قرار 
وثیقه دویست میلیونى صادر شده است به آقاى مجتبى شیخى فرزند عباسقلى اتهام 
معاونت در جنایت به مرده از طریق سوزاندن جســد بعد از قتل تفهیم که قرار وثیقه 
پانصد میلیون ریالى صادر شده اســت. از روح ا... اسکندرى کارگر کارواش سپاهان 
تحقیق که اظهارات متهم مرتضى شیخى در خصوص بردن خودرو به کارواش جهت 
شست و شوى خون روى صندلى تأیید نموده است فردى با هویت محفوظ در پرونده 
به پلیس آگاهى مراجعه و اعالم مى نماید مرتضى شیخى نزد وى حاضر و وسیله اى 
شبیه به اسلحه کمرى زیر پیراهن خود مخفى کرده بود و به او نشان داده و اعالم کرده 
دنبال فشنگ مى باشد دو نمونه تنظیف برداشته شده از دستان فرد مظنون مرتضى 
شیخى جهت بررسى ذرات گاز باروت GSR مى باشــد. حمیدرضا بهرامى فرزند 
احمدرضا اظهار داشته: «مرتضى شیخى به من پیام داد کلت سراغ دارى من هم در 
جواب نوشتم من غلط کردم همچنین چیزى ســراغ داشته باشم. پزشکى قانونى در 
شرح معاینه جسد یک عدد سوراخ به قطر حداکثر 12 میلیمتر در خلف سر سمت راست 
در فاصله پنج سانتى از خط وسط گردن و در فاصله ده سانتیمترى از سوراخ گوش را 
گزارش نموده.... مسیر جسم پرتابه اى شتابدار از سوراخ خلف گردن در سمت راست 
در میان بافت مغزى تا سوراخ بزرگ روى آهیانه اى راســت همراه با تخریب نسج 
اطراف و خونریزى اطراف مسیر عبور که پخته شده است مشهود است... مسیر حرکت 
جسم پرتابه اى از خلف گردن سمت راست به ســمت باال به طرف ناحیه آهیانه اى 
راست جمجمه مى باشد. ســوختگى شدید جســد پس از فوت حادث شده است. از 
مرتضى شیخى مجدداً تحقیق که چنین اظهار داشته: «... عطا جلو و من عقب ماشین 
نشستم که از کنار صندلى اسلحه را به من داد و مهدى که راننده بود به مسیرى که قرار 
بود عطا آدرس بدهد برویم و آنجا مهدى را بترســانیم که از قبــل که عطا بنا بوده و 
جوزدان را کامًال مى شناخت به جوزدان رفتیم... مهدى داد زد... همزمان من اسلحه 
را در دست گرفته بودم و فشنگى که عطاء درون اسلحه نهاده بود و آن را مسلح کرده 
بود... من اسلحه را باال آوردم و به روى سر مهدى گذاشتم در صورتیکه اصًال زبانم بند 
آمده بود چه بگویم تیر از اسلحه خارج شد و به سر مهدى خورد و همان لحظه مهدى 
به روى صندلى افتاد... برادرم را به فریب بردم و ناگهان در مسیر گفتم جسد در صندوق 
عقب است مى خواست از ماشین به پایین برود التماس کردم... عطا در طرح نقشه و 
اسلحه که خودش بیان کرده بود به من کمک کرد... من به سمت مهدى شلیک کردم 
که ناخودآگاه بود... مجتبى ابتدا هیچ اطالعى از موضوع نداشت و بعد در مقابل عمل 
انجام شده قرار گرفت... قصد تهدید داشتیم و ناخودآگاه مرتکب قتل شدیم...» متهم 
مرتضى شیخى نزد بازپرس محترم، قتل و شلیک با اسلحه به سر مهدى را قبول نموده 
و اتهام مباشرت در قتل عمدى مرحوم مهدى نوروزى و مشارکت در خرید و نگهدارى 
اسلحه غیرمجاز و مباشرت در جنایت به مرده از طریق سوزاندن جسد به وى تفهیم 
شده اســت. به متهم بهنام مهدى زاده به اتهام فروش و نگهدارى اسلحه کلت غیر 
مجاز تفهیم و قرار وثیقه یک میلیارد ریال براى ایشان صادر که با تودیع وثیقه آزاد مى 
باشد. پزشکى قانونى علت فوت را آسیب شدید مغزى ناشى از برخورد جسم پرتابه اى 
شتابدار اعالم نموده است و با انجام بازسازى صحنه قتل و اخذ آخرین دفاع و صدور 
قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفرى یک استان اصفهان ارسال که 
به شعبه اول دادگاه کیفرى یک استان اصفهان ارجاع شده است در جلسه رسیدگى 
مورخ 96/5/25 دادگاه کیفرى یک استان اولیاء دم تقاضاى قصاص متهم به قتل و 
مجازات سایر متهمین پرونده را خواستار و متهم مرتضى شیخى به اتهامات انتسابى 
اقرار نموده و جزئیات قتل و خرید سالح و آتش زدن جسد را بیان داشته و وکیل وى 
اظهار داشته موکلش در زمان وقوع قتل به لحاظ شرایط روحى و روانى فاقد اراده بوده 
اســت و گلوله بدون هدف گیرى به ســر مقتول برخورد کرده است موکل در لحظه 
ارتکاب جرم صرفاً نقش یک وسیله و ابزار داشته و قصد و اراده ایى براى شلیک نداشته 
است و اجبار یکى از عوامل رافع مسؤولیت کیفرى است و عمل مجرمانه را از عمد به 
غیر عمد تبدیل مى کند خارج شدن گلوله از کلت صرفًا به لحاظ حرکت اتومبیل بوده 
است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق، گزارش ضابطین دادگسترى، شکایت اولیاء دم، 
اظهارات خانم صدیقه جمشیدى مادر متهم مرتضى شــیخى، اظهارات خانم آسیه 
شیخى خواهر متهم مرتضى شیخى، کشف اسلحه و فشنگ کلت در بازرسى از منزل 
متهم مرتضى شیخى، اظهارات مجتبى شــیخى مبنى بر اینکه در معیت برادر خود 
مرتضى شیخى جســد مقتول را با خودرو به بیابان برده و آتش زده اند، اقاریر متهم 
مرتضى شخى مبنى بر قتل مهدى نوروزى از طریق شلیک گلوله از سالح کلت کمرى 
و خرید اســلحه یک روز قبل از حادثه قتل و همچنین ســوزاندن جسد پس از قتل، 
صورتجلسه بازسازى صحنه جرم، اظهارات شریف و ولى ا... نظرى، عکسهاى مربوط 
به مقتول که ضمیمه پرونده مى باشد. آقاى روح ا... اسکندرى کارگر کارواش سپاهان 
که تأیید نموده زمانى که متهم مرتضى شیخى خودرو را براى کارواش مى برد خونى 
بوده است صورتجلسه مورخ 95/7/10 پلیس آگاهى که در آن اظهار داشته اند فردى 
با هویت محفوظ مراجعه نموده و بیان داشته چند روز گذشته مرتضى شیخى نزد من 
حاضر و وسیله اى شبیه به اسلحه کمرى زیر پیراهن خود مخفى کرده بود به من نشان 

داد و اعالم کرد دنبال فشنگ هستم و مى خواهم پدر یکى را دربیاورم که من گفتم 
فشنگ سراغ ندارم و من اهل اینکارها نیستم، در نمونه تنظیف برداشته شده از دستان 
فرد مظنون (مرتضى شیخى) آغشته به ذرات باروت GRS بوده، برگ شرح معاینه 
جسد که اصابت جسم پرتابه اى شتابدار را معرفى اعالم و بیان شده مسیر جسم پرتابه 
اى شتابدار از سوراخ خلف گردن در سمت راست در میان بافت مغزى تا سوراخ بزرگ 
روى آهیانه اى راست همراه با تخریب نسج اطراف و خونریزى اطراف مسیر عبور که 
پخته شده است را مشهود اعالم داشته، اظهارات بهنام مهدى زاده علت فوت که آسیب 
شدید مغزى ناشى از برخورد جسم پرتابه اى شتابدار اعالم شده است و سایر اوراق و 
محتویات پرونده و ضمن رد دفاعیات وکیل متهم مرتضى شیخى مبنى بر اجبار و اینکه 
متهم فاقد اراده بوده چرا که اوًال: متهم در تمام مراحل تحقق و دادرســى به جزئیات 
قتل اعتراف و اذعان نموده اگرچه در بدو امر سعى داشته قتل را به متهم عطاء نسبت 
دهد ثانیًا: در هیچ جاى پرونده متهم ادعا ننموده که اجبارى در کار بوده است و کلیه 
مقدمات (تهیه اســلحه) خود دلیل بر اراده و اختیار بوده است ثالثًا: متهم بیان داشته 
اسلحه را عطا به من داد و من روى ســر مقتول گرفتم و به ناگاه شلیک شد لذا وى با 
اختیار و اراده اسلحه پر را روى سر مقتول گرفته است رابعاً: اگر بر اثر حرکت ماشین تیر 
خارج شده چرا در زمانیکه اسلحه دست عطا بوده شلیک صورت نگرفته است خامسًا: 
اگر با قصد و نیت و با اراده نبوده چطور اسلحه و فشنگ خریدارى شده و سپس مقتول 
را به جاى خلوت برده و با شلیک گلوله او را به قتل رسانده و بعد از آن جهت محو کردن 
آثار جسد را آتش زده اند و کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد 
بزهکاریهاى متهمین مرتضى شیخى مجتبى شــیخى از طریق اقرار و حصول علم 
براى دادگاه محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 126، 134، 135، 160، 164، 211، 
290، 351، 381، 417، 418، 722، 726 و 727 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 
و مواد 18 و 6 قانون مجازات اسالمى قاچاق اســلحه و مهمات و دارندگان سالح و 
مهمات غیر مجاز مصوب 1390 اوًال: متهم مرتضى شیخى را بابت اتهام قتل عمدى 
مرحوم مهدى نوروزى به قصاص نقس محکوم مى نماید اولیاء دم مى توانند با قطعیت 
رأى صادره و پس از استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه و جرى تشریفات قانونى 
نسبت به اســتیفاى قصاص اقدام نمایند. ثانیًا: درخصوص اتهام دیگر ایشان دایر بر 
خرید و نگهدارى اســلحه کلت کمرى و مهمات آن وى را به تحمل 5 ســال حبس 
تعزیرى محکوم مى نماید و اسلحه و مهمات کشف شده نیز به نفع دولت (وزارت دفاع 
و پشــتیبانى نیروهاى مســلح) ضبط مى گردد. ثالثًا: درخصوص اتهام متهم دایر به 
مشارکت در جنایت بر میت از طریق سوزاندن جسد مقتول وى را به پرداخت یک دهم 
دیه کامل محکوم مى نماید که دیه مذکور به ارث نمى رسد بلکه متعلق به خود میت 
است که در صورت مدیون بودن وى و عدم کفایت ترکه صرف پرداخت بدهى او مى 
گــردد و در غیــر اینصــورت بــراى او در امــر خیر صرف مــى شــود و از لحاظ 
جنبه عمومى جرم نیز وى را به 74 ضربه شــالق تعزیرى محکــوم مى نماید. رابعًا 
درخصوص اتهام متهم مجتبى شــیخى دایر به معاونت در جنایت به میت از طریق 
سوزاندن جسد مقتول مســتنداً به ماده 727 ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسالمى 
وى را به پرداخت بیســت و پنج میلیون ریال جزاى نقدى در حق دولت محکوم مى 
نماید. خامسًا: درخصوص اتهام متهمین شریف نظرى و ولى ا... نظرى فرزندان اکبر 
دایر بر مساعدت در فرارى دادن متهم به قتل با هویت عطا نظرى دادگاه با عنایت به 
انکار شدید متهمین و فقد هرگونه ادله اثباتى و با حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 
37 قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران و ماده 4 قانون آئین دادرسى کیفرى رأى 
به برائت ایشان صادر و اعالم مى نماید. سادسًا: درخصوص اتهام متهم عطاء نظرى 
تبعه افغانستان (که مشخصات دیگرى از ایشان در دسترس نمى باشد و فعًال متوارى 
مى باشد) دایر بر معاونت در قتل عمدى مرحوم مهدى نوروزى وى را به تحمل بیست 
و پنج ســال حبس تعزیرى محکــوم مى نماید. ســابعًا: در خصــوص اتهام دیگر 
متهم دایر بر مشارکت در خرید، حمل و نگهدارى اسلحه کلت کمرى وى را به تحمل 
پنج سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. (اجراى مجازات ها با رعایت مواد 135 و 
134 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392) ثامناً: درخصوص اتهام آقاى بهنام مهدى 
زاده فرزند حیدرعلى متولد 1370 ساکن قهدریجان دایر بر فروش یک قبضه اسلحه 
کلت به آقایان مرتضى شیخى و عطا نظرى اگرچه متهم منکر فروش اسلحه به ایشان 
مى باشد اما با عنایت به اظهارات متهم مرتضى شیخى و اینکه مبلغ هشتصد و پنجاه 
هزار تومان به حساب بهنام بابت فروش اســلحه پرداخت و متهم بهنام مهدى زاده 
هیچگونه مدرك و دلیلى دال بر اینکه واریز پول بابت طلب ایشان بوده وجود ندارد لذا 
با اســتناد بــه مــاده 6 قانون مجــازات قاچــاق اســلحه و مهمــات و دارندگان 
سالح و مهمات غیر مجاز وى را به تحمل سه سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. 
رأى صادر شده درخصوص متهمین ردیف دوم و سوم غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ســپس ظرف مهلت بیست روز پس از 
انقضاء مهلت بیست روزه واخواهى قابل فرجام خواهى در دیوانعالى کشور مى باشد و 
درخصوص سایر متهمین رأى صادره شده حضورى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابــل فرجــام خواهــى در دیوانعالى کشــور مى باشــد. م الــف: 18617  

نجف پور- رئیس شعبه اول دادگاه کیفرى یک اســتان اصفهان (17 کیفرى استان 
سابق)/6/446

حصر وراثت
زینت شهیدى داراى شناسنامه شماره 225 به شرح دادخواست به کالســه 638/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه ستارى نجف آبادى 
بشناسنامه 466 در تاریخ 96/03/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-زیور شــهیدى عزیزآبادى ش ش 46245، 2-زیبا شهیدى عزیزآبادى 
ش ش 19752، 3-معصومه شــهیدى عزیزآبادى ش ش 20443، 4-زینت شهیدى ش ش 225، 
5-اعظم شــهیدى عزیزآبادى ش ش 3342، 6-ایوب شــهیدى ش ش 735، 7-داود شــهیدى 
عزیزآبادى ش ش 46610، (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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 5874/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/564 
اجراییه

 شماره 320/95 ش ح11 به موجب راى شماره 301 تاریخ 96/03/08 حوزه 11 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیها 1.الهام شهریارى 2.زهرانعمتى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از زمان دادخواست 
95/12/11 تا زمان اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و همچنین محکــوم علیها اجرایى محکوم به 
پرداخت مبلغ صدوبیست و پنج هزارریال بابت نیم عشــر دولتى مى باشد.محکوم له: مسعودتوکلى 
باوکالت خانم تیناصادقى پور به نشــانى: نجف آباد خ 17شــهریور جنب بیمارستان بن بست خادم 
الحسین پالك56. 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 یــا 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 مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 5876/م الف-شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 6/565 
ابالغ راى

کالسه پرونده:605/96 شماره دادنامه:563-96/06/15 مرجع رسیدگى کننده: شعبه یازدهم شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: رضاربیعیان به نشانى نجف آباد خ دانش کوى شکیب پ47 کدپستى 
8518755569، وکیل تیناصادقى پور به نشــانى: نجف آباد خ 15خردادمرکزى نرسیده به چهارراه 
امام خواندگان:1. على شهریارى به نشانى:نجف آباد خ شریعتى کوچه افالکیان کوچه قاهرى پ5 
2.سعید غیور 3.بهشاد سنگ لجى 4.رودابه بزرگ زاد به نشانى خواندگان ردیف دوم، سوم و چهارم 
همگى مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سندرسمى یکدستگاه خودرو فوتون بشماره انتظامى 
43913 ع 35 مقوم به بیست میلیون تومان به انضمام هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و کلیه 
خسارات وارده. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى رضاربیعیان فرزند یداله باوکالت تیناصادقى پور بطرفیت 
1.على شهریارى فرزند اکبر2.سعید غیور 3.بهشاد سنگ لجى 4.رودابه بزرگ زاد به خواسته الزام به 
انتقال سندرسمى یکدستگاه خودروى فوتون بشماره انتظامى 43913 ع 35 مقوم به بیست میلیون 
تومان بانضمام کلیه هزینه هاى رسیدگى، حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات وارده. با توجه به اظهارات 
وکیل خواهان در دادخواست تقدیمى و طى جوابیه استعالم از راهور کامیون فوتون بشماره انتظامى 
13-439 ع 35 بنام رودابه بزرگ زاد خوانده ردیف چهارم مى باشد و دعوى متوجه خواندگان ردیف 
اول و دوم و سوم نمى باشد و خواندگان علیرغم ابالغ قانونى درجلسه حاضر نشدند و الیحه دفاعیه نیز 
ارائه ننموده اند لذا شورا نسبت به خوانده ردیف اول، دوم و سوم طبق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب درامور مدنى قراردعوى صادر کرده ضمن اینکه هزینه هاى دادرسى به 
مبلغ 2/655/000 ریال بعهده خواندگان ردیف اول، دوم و سوم مى باشد و درخصوص خوانده ردیف 
چهارم باتوجه به جوابیه استعالم از راهور حکم به محکومیت خوانده ردیف چهارم (رودابه بزرگ زاد) 

بحضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال کامیون شماره انتظامى 13-439 ع 35 درحق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شورا و 
پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى حقوقى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد.. 5877/م الف- قاضى شوراى حل اختالف یازدهم حوزه قضائى نجف آباد/6/566 

اجراییه
 شماره 310/95 ش ح11 به موجب راى شماره 290 تاریخ 96/03/08 حوزه 11 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیها 1.مهناز درباالیى 2.هوشنگ درباالیى 
3.محمدمالخواجه نورى 4.خدامنده پورآزاد به نشــانى همگى مجهول المکان محکوم اند به نحو 
تضامنى به پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد 
و هشتاد و شش هزار و دویست و پنجاه ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیردرتادیه از زمان 
دادخواســت 95/12/07 تا زمان اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و همچنین محکوم علیها اجرایى 
محکوم به پرداخت مبلغ نهصد و بیســت و پنج هزارریال بابت نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: 
مسعودتوکلى باوکالت خانم تیناصادقى پور به نشــانى: نجف آباد خ 17شهریور جنب بیمارستان بن 
بست خادم الحسین پالك56. 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 اجــراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 5878/م الف-شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/567 
اجراییه

 شماره 93/96 به موجب راى شماره 174 تاریخ 96/03/29 حوزه 6 (ویالشهر) شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حاتم ظاهروند به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و بیست و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/11/25 لغایت اجراى 
کامل دادنامه درحق محکوم له آقاى على سیفى به نشانى: نجف آباد خ شریعتى خ آیت مرکزى عسل 
ترنج و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى. ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و 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. 5880/م الف-شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/568 
ابالغ راى

کالسه پرونده: 18/96 شماره دادنامه:663-96/06/06 تاریخ رسیدگى: 96/05/30 مرجع رسیدگى: 
چهارم حقوقى خواهان: مجیدایمانیان نشانى: نجف آباد خ منتظرى شمالى پاساژ منوچهرى کفاشى 
ایمانیان. خوانده: علیرضا نادرى ســامانى نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه به استناد 
چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى اعالم و به شــرح آنى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دادخواست مجیدایمانیان به طرفیت علیرضا نادرى سامانى به خواسته 
مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال به اســتناد 1 فقره چک بشماره 06/682299 بعهده بانک انصار به 
انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه) بدین توضیح که خواهان 
دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم 
پرداخت شده است. و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به 
خواسته دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته ثابت تشخیص 
داده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون 
تجارت، راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مستندا 
به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور، مصوب سال 

77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى 
از تاریخ (89/11/30) چک مذکور تا زمان وصول آن که محاســبه آن بااجراى احکام است درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به اســتناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 
و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى (70/000 هزار تومان و پانزده 
هزار تومان هزینه نشــرآگهى) درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 5881/م الف قلى زاده قاضى شعبه چهارم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/569  
 حصر وراثت

آقاى مهدى جاللى ورنامخواســتى داراى شناسنامه شــماره 1160112894 به شرح دادخواست 
به کالســه 277/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد جاللى ورنامخواستى به شناسنامه 4390 در تاریخ 95/08/15 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدى جاللى ورنامخواستى 
فرزند محمد ش.ش 1160112894 ت.ت 1369 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- حامد جاللى 
ورنامخواســتى فرزند محمد ش.ش 1160595879 ت.ت 1387 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
3- فاطمه جاللى ورنامخواســتى فرزند محمد ش.ش 686 ت.ت 1365 صــادره از لنجان (دختر 
متوفى) 4- نفیسه جاللى ورنامخواســتى فرزند محمد ش.ش 1958 ت.ت 1367 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 5- سعیده جاللى ورنامخواســتى فرزند محمد ش.ش 1160425361 ت.ت 1380 
صادره از لنجان (دختر متوفى)  6- حدیثه جاللى ورنامخواستى فرزند محمد ش.ش 1160527067 
ت.ت 1385 صادره از لنجان (دختر متوفى)  7- زهره کاظمى ورنامخواستى فرزند رجبعلى ش.ش 
9 ت.ت 1361 صادره از لنجان (همسر متوفى) و الغیر. اینکه با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 813 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /6/570
 حصر وراثت

رضا جعفرى ریزى داراى شناسنامه شماره 201 به شرح دادخواست به کالسه 276/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه عبداله زاده ریزى به 
شناســنامه 3756 در تاریخ 95/07/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- رضا جعفرى ریزى فرزند على ش.ش 201 ت.ت 1346 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2- صدیقه جعفرى ریزى فرزند على ش.ش 198 ت.ت 1328 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 3- گوهر جعفرى ریزى فرزند على ش.ش 303 ت.ت 1343 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 4- فاطمه جعفرى ریزى فرزند على ش.ش 710 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
5- ایران جعفرى ریزى فرزند على ش.ش 22 ت.ت 1334 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- طوبى 
جعفرى ریزى فرزند على ش.ش 144 ت.ت 1340 صادره از لنجــان (دختر متوفى) والغیر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 810 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /6/571
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002129000136/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600167 شماره ابالغیه: 
139605102129000656  بدینوسیله به آقاى صفرعلى کرمى ورنامخواستى، نام پدر: خداداد شماره 
شناسنامه 190 شناســه ملى 1170946011 متولد 1343/06/29 ساکن: ورنامخواست خ شریعتى 
ك شهید قاسم کرمى بن بست نشاط 17 پ 199 ابالغ مى شود که آقاى مهدى هادى جهت وصول 
مبلغ 20/000/000 (بیست میلیون) ریال به اســتناد چک شماره 2/546155 مورخ 1396/04/20 
عهده بانک سپه علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9600167 در این واحد 
تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/05/30 مامور، ابالغ واقعى در محل اقامت شما به شرح 

اعالمى متعهد له (نشانى فوق) میسر نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق مواد 18 و 19 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا، اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 812 رئیسى 

زاده مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/6/572
ابالغ اجراییه

شماره پرونده:139504002003001360/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600107 شماره ابالغیه: 
139605102129000658 بدینوســیله به آقــاى جم ال بابایــى دورکى نام پــدر: بختیار متولد 
1358/07/01 به شماره ملى 6209413552 مستاجر پرونده کالســه 9600107 به نشانى زرین 
شهر چهارراه مسجد اعظم خیابان کاشانى پالك 46 ابالغ مى گردد که به استناد سند اجاره شماره 
195409-1395/11/07 دفترخانه اسناد رسمى 56 اصفهان بین شما و سازمان جهاد کشاورزى و بر 
اثر عدم اجراى تعهد از سوى شما، بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونى 
اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایى مفاد 
اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه مورد 
اجاره (قطعه زمینى به مســاحت ده هزار مترمربع اراضى ملى به شماره پالك 697/8 بخش ثبتى 9 
اصفهان) اقدام و در غیراینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرایى طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. م الف: 810 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/6/573
 ابالغ اجراییه

شماره پرونده:139604002129000132/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600163 شماره ابالغیه: 
139605102129000657 بدینوســیله به فالمرز براتیان ریزى نام پدر: محمد شــماره شناسنامه 
411، شماره/ شناسه ملى: 1170515843، متولد: 1345/09/02 به نشانى: زرین شهر، خ طالقانى 
ك ش اصغر باقرى ابالغ مى شــود که بانک ملى شعبه زرین شهر به اســتناد قرارداد بانکى شماره 
6302228823009- 1393/05/19 جهت وصول مبلــغ 24/010/000 ریال بانک اصل طلب و 
خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/05/10 و از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 17/480 ریال تا روز 
تسویه کامل بدهى بابت خسارت روزانه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایى 
به کالسه 9600163 در این واحد تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/05/24 مامور، محل 
اقامت شما به شرح اعالمى متعهدله (آدرس فوق) شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق مواد 
18و 19 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا، مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. 

م الف:811 رئیسى زاده مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/6/574
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شــماره 46 مورخه 1396/02/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم مینا برکات جزى فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه 598 صادره 
از شاهین شهر در یک باب گلخانه به مساحت 5734/12 مترمربع پالك 409 اصلى واقع در گرگاب، 
شرق جاده اصفهان- تهران جنب پمپ بنز ین ولى عصر، خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 
عباس علیزاده، محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت که در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1396/06/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/10 م 

الف: 1304صیادى صومعه رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 6/575
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آگهى حراج
(فروش 133 قلم انواع لوازم ادارى و تجهیزات 

مخابراتى خارج از رده و اسقاط استان اصفهان)

شرکت ارتباطات زیرساختشرکت ارتباطات زیرساخت

نوبت دوم

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 81 قلم شامل انواع لوازم و تجهیزات ادارى و 52 قلم تجهیزات 
فنى مخابراتى خارج از رده و اسقاط موجود در استان اصفهان را به فروش برساند.

خریداران مى توانند از تاریخ نشر آگهى تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 96/07/04 با هماهنگى نماینده 
این شرکت آقاى جوزدانى به نشانى: اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهاى خیابان بى سیم، مرکز مایکروویو 
بى سیم از اقالم مورد نظر بازدید نمایند و پیشنهاد قیمت خود را کتباً و به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکى 
به مبلغ 30/000/000 ریال (سى میلیون ریال) معتبر با اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت و با قید 
موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و اصل ضمانتنامه و کلیه اسناد، مدارك و لیست اقالم را 
که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاددهنده رسیده باشد و با ذکر نام و مشخصات مزایده گر به 
همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناسنامه و کارت ملى و نشانى دقیق محل کار و سکونت با ذکر کد 
پستى و شماره تلفن و همراه و دورنگار، در پاکت دربسته قرار داده و تا ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 

96/07/05 به نشانى فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
جلسه بازگشایى پاکات رأس ساعت 11 همان روز چهارشنبه مورخ 96/07/05 به نشانى فوق در محل اداره 

کل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان برگزار مى گردد.
شرایط:

1- مزایده گران (پیشنهاددهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام االختیار آنها مى توانند با در دست داشتن 
معرفى نامه کتبى در جلسه بازگشایى پاکات و پیشنهادات حضور یابند.

2- در صورت برنده شدن، مزایده گر موظف است در همان روز 20٪ مبلغ پیشنهادى را به عنوان سپرده 
نقداً به حساب 2174839004000 بانک ملى شعبه مخابرات به نام شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و 
مابقى وجه را ظرف مدت 2 روز ادارى به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز 

نسبت به خروج اقالم اقدام نماید.
3- تضمین شرکت در مزایده برنده، پس از واریز کل مبلغ مزایده و خروج اقالم مذکور در مهلت مقرر به 

وى مسترد خواهد گردید.
4- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره 

تلفن (32242884- 031) آقاى جوزدانى تماس حاصل فرمایند. 
م الف 83723

مرتضى نوریان مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیهمرتضى نوریان مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه

نوبت دوم

به استناد مادة 225 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت دعوت مى شود در صورت مطالبه یا حقى از این شرکت، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ 
اولین نوبت انتشار این آگهى به محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان- خانه اصفهان- خیابان ماه فرخ ى- کوچه شهید مهران ربیعى- پالك 18 مراجعه نمایند.

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت منحلۀ در حال تصفیۀ اصفهان بیتوم
 (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 3318

12

هاشمى طبا: بیخود به هاشمى طبا: بیخود به 
کى روش ایراد مى گیرند!کى روش ایراد مى گیرند!

سقوط کردیم
 اما اولیم

لباس 
عجق وجق 
مى پوشند، پیپ 
مى کشند و… 

تبلت « گلکسى تب اى تبلت « گلکسى تب اى 20172017» سامسونگ» سامسونگ
رسماً معرفى شدرسماً معرفى شد

10

11

15

10

سنگینى کیف مدرسه؛ 
عامل کمردرد 
در کودکان

12

10

 را پشت سر گذاشتند

 مهران مدیرى  را پشت سر گذاشتند

رامبد و نگار، مهران مدیرى 
رامبد و نگار،

گفتگو با پدیده انتخابات در مورد سرمربى تیم ملى فوتبالگفتگو با پدیده انتخابات در مورد سرمربى تیم ملى فوتبال
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جــدول فروش هفتگى ســایت ســینما تیکت در 
پایان هفته پیش نشــان مى دهد روند نزولى فیلم 
«ساعت 5 عصر» در جلب تماشاگر ادامه دارد و این 
فیلم چهارمین فیلم پر فروش هفته گذشــته بوده 
اســت. نکته دیگر آنکه دو فیلم «ساعت 5 عصر» 
و «ســارا و آیدا» بــه ترتیب 105 و 104 ســالن 
ســینمایى را در اختیار دارند اما از سه فیلم نخست 
جدول فروش که ســالن هاى کمترى دارند، درآمد 
کمترى کسب کرده اند. از سوى دیگر فیلم «نگار» 
رامبد جوان که از بســیارى از فیلم هاى روى پرده، 
ســالن هاى کمتــرى را در اختیــار دارد، پــس از 
«اکســیدان» رتبه دومین فیلم پرفروش سینماى 
ایران در هفته گذشــته را به خــود اختصاص داده 

است.
با آغاز اکران فیلم «ساعت 5 عصر»، مهران مدیرى 
که از همان ابتدا درصدد رکوردزنى هاى مختلفى با 

اولین ساخته سینمایى اش بود با انتشار ویدئوهاى 
مختلف و حضور خود در سینماهاى تهران و 

شهرستان ها بســیارى از طرفداران خود 
را به تماشاى «ساعت 5 عصر» ترغیب 
مى کرد. اما با گذشت سه هفته از اکران 
فیلم مدیرى، «ساعت 5 عصر» با ریزش 
مخاطب و افت فروش مواجه شد و در دو 

هفته گذشته با سقوط ادامه دار خود در گیشه پس از 
«اکسیدان» به دومین فیلم جدول فروش هفتگى 

تبدیل شد.
در حالى که از یک شــنبه هفته گذشته سینماهاى 
کشور فروش بلیت هاى نیم بها را آغاز کردند، این 
طرح تأثیــر چندانى بر فروش «ســاعت 5 عصر» 
نگذاشــت، بلکه این فیلم با افت فروش شــدیدى 
مواجه شد و به چهارمین فیلم پرفروش هفته گذشته 

تبدیل شد.
از ســوى دیگر فیلم «ســارا و آیدا» به کارگردانى 
مازیار میــرى که در دو هفته آغازیــن اکران خود، 
به فروش قابل قبولى رسید در جدول فروش هفته 
پیش، رتبه پنجــم را به خود اختصــاص داد. فیلم
 «سارا و آیدا» که همایون اسعدیان رئیس شوراى 
صنفى نمایش و رئیس هیئت مدیره خانه سینما، از 
عوامل سازنده آن به حساب مى آید 
با در اختیار داشتن 104 سالن، 
در هفته گذشته تنها 291 
میلیون تومان فروش 

کرده است.
ایــن درحالى 
کــه  اســت 
سینمایى  فیلم 

«نگار» ساخته رامبد جوان تنها با در اختیار داشتن 
61 سالن ســینمایى، 417 میلیون تومان در طول 
هفته گذشته فروش کرده اســت و عنوان دومین 
فیلم پرفروش هفته گذشــته را به خود اختصاص 
داده است و اگر فیلم رامبد جوان سالن هاى بیشتر 
را نسبت به ســایر فیلم هاى ســینمایى در اختیار 
داشــت، دور از ذهن نبود که اختــالف 82 میلیون 
تومانى خود با «اکسیدان» که از 77 سالن سینمایى 
بهره مى برد را جبران مى کرد و بــه اولین فیلم پر 
فروش سینماهاى کشــور در هفته گذشته تبدیل

 مى شد.
به نظر مى رســد با آغاز ماه محــرم و پایان اکران 
گسترده فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر» تعدادى از 
سالن هاى سینمایى این فیلم به «نگار» اختصاص 
یابد. از ســوى دیگر ممکــن اســت در آینده نه 
چندان دور ســینماداران هم رودربایســتى خود با 
سازندگان «ســارا و آیدا» که از چهره هاى نزدیک 
به خانه سینما و شــوراى صنفى نمایش هستند را 
کنار بگذارند و سالن هاى بیشترى 
را به فیلم هــاى پرفروش تر 
از جمله «نگار» و حتى 
داغ»  «تابســتان 

اختصاص دهند.

«نگار» بیشتر از «ساعت 5 عصر» مى فروشد

رامبد و نگار، مهران مدیرى را 
پشت سر گذاشتند

ص و ن
است.

5با آغاز اکران فیلم «ساعت 5 عصر»، مهران مدیرى 
که از همان ابتدا درصدد رکوردزنى هاى مختلفى با 

اولین ساخته سینمایى اش بود با انتشار ویدئوهاى 
ون و مختلف و حضور خود در سینماهاى تهرا
شهرستان ها بســیارى از طرفداران خود 
ببببببببغیب 5را به تماشاى «ساعت 5 عصر» تر
ننننننننننننننراننننن مى کرد. اما با گذشت سه هفته از اک
شششششششششششششششیزشششششش 5فیلم مدیرى، «ساعت 5 عصر»با ر
مخاطب و افت فروش مواجه شد و در دو

م ص و م ش
 «سارا و آیدا» که همایون اسعدیان رئیس شوراى 
صنفى نمایش و رئیس هیئت مدیره خانه سینما، از 
عوامل سازنده آن به حساب مى آید 
در اختیار داشتن 104 سالن،  4با
1در هفته گذشته تنها 291
میلیون تومان فروش 

کرده است.
ایــن درحالى 
کــه  اســت 
سینمایى فیلم

ى م
سالن هاى سینمایى این فیلم به «نگار» اختصاص 
یابد. از ســوى دیگر ممکــن اســت در آینده نه 
چندان دور ســینماداران هم رودربایســتى خود با 
سازندگان «ســارا و آیدا» که از چهره هاى نزدیک 
به خانه سینما و شــوراى صنفى نمایش هستند را 
کنار بگذارند و سالن هاى بیشترى 
را به فیلم هــاى پرفروش تر 
از جمله «نگار» و حتى 
داغ»  «تابســتان 

اختصاص دهند.

تهمینه میالنى، کارگردان زن ســینماى 

 همه این سال ها کوشیده فیلم هایش را بسازد 
ایران که در

و درست یا نادرست پاى اعتقادات خویش بایستد به تازگى در 

گفتگویى که با امیر قادرى در «اکس سینما» داشته به صراحت به 

 روشنفکرنمایان ایرانى پرداخته است.
انتقاد از

مه روشنفکر نیستند. روشنفکر در 
تهمینه میالنى گفت: در سینما ه

نفکرنما فراوان داریم. بقیه هم اغلب تکنیسین 
سینما داریم اما روش

ى نمى کنند. یادتان باشد روشنفکرى ایرانى بحثى 
هستند، کار فکر

است که روى آن باید مطالعه جدى شود.

ه اشــاره کرد: من از بچگى مجذوب 
این کارگردان ســینما در ادام

 از روشنفکران ایرانى بودم که  زیر 20 سال همه آنان براى من 
بسیارى

چون با همه آشنا شدم و دیدم من تصور دیگرى داشتم 
فرو ریختند. 

 که از دور مى دیــدم. اما با مطالعات مختصرى 
و آنان چیزى نبودند

ى حاصل جامعه ما نبود. سیر رشد 
که داشــتم فهمیدم روشــنفکر

روشــنفکرى در ایران مثل اروپا نبوده اســت. ما روشنفکر وارداتى 

ردم ثروتمند شدند و راه به اروپا در 
داشــتیم. یعنى در یک دوره اى م

دوره قاجار باز شد.

ان» و «دو زن» در ادامه افزود: افرادى 
خالق آثارى همچون «نیمه پنه

ه عنوان روشنفکر بازگشتند. بعد 
ه عنوان دانشجو به اروپا رفتند و ب

ب

با خودشان تفکر را نیاوردند یک نوع ظاهر روشنفکرى را با خودشان 

ینجا دیدند خواهر و مادرشــان توى چادر هستند اما 
آوردند. یعنى ا

خانم ها در اروپا دســت مى دهند، لباس هاى شیک مى پوشند و 

ا خودشــان آوردند. روشنفکران 
روشنفکران این ظواهر را ب

د که اگر دور و برشــان پر از زن 
ما تصور مى کردن

و مشروب باشد 
روشنفکرند. این 
ى  شــنفکر و ر
تعریف  نیســت 

این کلمه داخل آن 
مستتر است.

میالنى در مورد تعریف 
صحیح روشنفکرى بیان 
داشت: روشــنفکر کسى 
اســت که روشــن فکر 
مى کند و نور مى اندازد به 
جاى تاریک؛ تا مردم درون 
تاریکى را کشف کنند. ما 
تعریفمان از روشنفکرى 
این است که طرف کتاب 
دست بگیرد، پیپ بکشد 
و لبــاس عجــق وجق 
بپوشد و موهایش را دم 
اسبى ببندد. طرف پیش 
خودش تصــور مى کند 

روشنفکر است. در ایران ما 

بیشتر ظواهر روشنفکرى را مى بینیم تا خود 
روشنفکرى را.

امید روحانى:
 سریال ها پخته نیستند
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امید روحانى بــا اعتقاد بر اینکــه متأســفانه تلویزیون این 
روزها کمى دچار بحران ســاخت مجموعه هاى جذاب و 
پرمخاطب شده اســت، یکى از علت هاى اصلى آن را 
تنوع سلیقه هاى مدیران عنوان کرد که تلویزیون را 

گرفتار کرده است.
این بازیگر، نویسنده و منتقد ســیما درباره علت 
ضعف ســریال هاى تلویزیون اظهار داشت:  اگر 
مجموعه اى ضعیف ساخته مى شوند طبیعتًا همه 
مجموعه عوامل دست به دست هم داده است که 
اتفاق خوبى نیافتد. بخشى مربوط به پرداخت است، 
بخشى از کار مربوط به کارگردانى، بخشى مربوط به بازیگرى و هزار عامل 
دیگر. دســتکم در چند ماه اخیر هیچکدام از مجموعه هاى تلویزیونى که از 
شبکه هاى مختلف پخش مى شوند چه شبکه یک، چه شبکه 3 و چه شبکه 
5 ســیما هیچکدام از پختگى الزم برخوردار نیستند و ســریال ها نتیجه 

مطلوبى نداشتند.
این بازیگر در پاسخ به این پرسش که ضعف سریال هاى تلویزیونى تا چه 
اندازه به نبود کارگردانان و هنرمندان مطرح در تلویزیون برمى گردد، اظهار 
داشــت:  اگر کارگردانان و هنرمندان مطرح در تلویزیون حضور ندارند به 
عوامل دیگرى برمى گردد و ارتباطى به نبود فیلمنامه ندارد. آنچه مسلم 
است این است که تلویزیون دچار مشکل مالى شده است و تا حد زیادى این 
مسئله بر روى آثار تأثیر گذاشته است. از طرفى تلویزیون دچار سلیقه هاى 
متنوع و متعدد شــده اســت به این معنى که یک نفر،  یک سازمان، یک 
نهاد و یک شورا درباره مسائل تصمیم نمى گیرد بلکه شما با انواع و اقسام 
محدودیت ها سروکار دارید و همه اینها باعث شده است گرفتارى ها بیشتر 
شود. بنابراین فعًال تلویزیون کمى دچار بحران ساخت مجموعه هاى جذاب 

و پرمخاطب شده است. 

پردیس منوچهرى بازیگر جوانى است که این روزها 
به واســطه حضور در فیلم ســینمایى «آپاندیس» 
توانسته است توجه اهالى سینما را به خود جلب کند. 
«آپاندیس» ساخته حسین نمازى که در روزهاى اخیر 

موفق شد جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره 
مونترال کانادا را از آن خود کند یکى از آثارى است که 
قرار است به زودى روى پرده برود. پردیس منوچهرى 
بازیگر این فیلم که تازه وارد عرصه ســینما شده در 
گفتگویى درباره این فیلم و موضوعات دیگر صحبت 

کرده که بخشى از آن را مى خوانید:
فیلم سینمایى «آپاندیس» چندمین 

تجربه شماست؟
«آپاندیس» بعد از ده فیلــم کوتاهى که بازى کردم 
نخستین تجربه بلند سینمایى من بود که پیش از آن 
دو فیلم کوتاه با آقاى نمازى کار کرده بودم که سرآغاز 
آشنایى من با ایشــان بود و در ادامه همکارى نقش 

«زرى خسروى» را در «آپاندیس» به من سپردند.
آیا ورود یک چهره جدید به سینما 
مثل گذشته با سختى همراه است؟ 
درگذشــته فضا براى جوان ها و بازیگرانى مثل من 
که به طور جدى پیگیر این حرفه بودند مناسب تر و 
راحت تر بود. چراکه امروز جمعیت عالقه مند و کسانى 

که از دانشــگاه ها و مؤسسه هاى سینمایى 
فارغ التحصیل مى شــوند بیشتر از 

گذشته است و رقابت سخت تر 
مى شــود در این باره امکان 
دیده شــدن براى بازیگران 
نو پا و ناشناخته کمتر است. 
همچنین تولیدات سینمایى و 
شاید تلویزیونى ما پاسخگوى 
این  همه عالقه مند تازه نفس 

نیست 
و الزمه آن امید و تالش بیشــتر از ســوى 

هنرجویان است تا بتوانند در این رقابت موفق بشوند. 
بازى در فیلــم «آپاندیس» چه 
تجربه هایــى براى شــما 

داشت؟
«آپاندیس» براى من سرشــار از 
تجربه هاى درخشان بود. من وارد 
یک چالش سخت شده بودم که 
باید تا پایــان راه ادامه مى دادم. 
به واسطه نقشم که تمام مدت 
روى تخت بیمارستان خوابیده 
بودم و تنها امکان اســتفاده از 
صورتم را داشتم سخت درگیر 
انتقال حس و وضعیت دشوار 
کاراکتــر روى صورت و تــا حدودى 
دســت هایم بودم. تالشم بر این 
بود که با وجود این محدودیت، 
کاراکتــر در ســکانس هاى 
مختلف وارد تکرار در بازى 
نشــود و همچنین براى 
قابل قبول  مخاطــب 

باشد.
بازیگــرى  در 
از کدامیــک از 
ى  پیشه ها هنر
مطرح تأثیر مى پذیرید ؟

من سعى مى کنم در بازیگرى خالق یک فرم باشم که 
مربوط به خود من اســت. این کار من است که تکرار 
بازیگر دیگرى نباشم. ولى ارادت فراوان به بانو فاطمه 
معتمدآریا دارم. او خود بازیگر است. قدرتمند و ماندگار. 

تالش مى کنم راه ایشان را پیش بگیرم.
چــه  «آپاندیــس»  از  بعــد 

پیشنهادهایى داشتید؟
بعد از «آپاندیس» چند پیشنهاد براى سریال و فیلم 
سینمایى داشتم که بنا به دالیلى این همکارى شکل 
نگرفت و تصمیم گرفتم به پیشنهاد هاى دیگرى فکر 
کنم. همچنان به فعالیت در زمینه تئاتر ادامه مى دهم و 

چند تجربه درخشان فیلم کوتاه داشتم. درحال حاضر 
مشغول نوشتن، خواندن و تمرین یک نمایش 

هستم که به زودى به روى صحنه خواهد رفت.
 به نقش ها و کاراکترهاى 
متفاوت از  نقشــى که در 
«آپاندیس» بازى کردید 
هم بــراى آینــده فکر 

کردید؟
به  طور قطع میل به تکرار شدن 
ندارم و با توجه به توانایى و 

پیشنهاد هایى که مى شود 
سعى مى کنم نقش هاى 

درست و متفاوتى را تجربه کنم 
و این بستگى به پیشنهاد هایى که از 
سوى کارگردان ها داده مى شود، دارد 
ولى به طور قطع شخصیت را به تیپ 

تبدیل نمى کنم.

گفتگو با پردیس منوچهرى بازیگر جوان «آپاندیس»

معتمد آریا خودِ بازیگرى است

امی
 سریا
امید روحانى
روزها کم
پرمخا
تنوع
گر
ا

م
اتفا
بخشى از کار مربوط به کار
دیگر. دســتکم در چند ما
شبکه هاى مختلف پخش
5 ســیما هیچکدام از پخ

مطلوبى نداشتند.
این بازیگر در پاسخ به ای
اندازه به نبود کارگردانان
داشــت:  اگر کارگردانان
عوامل دیگرى برمى گر
است این است که تلویزی
گ مسئله بر روى آثار تأثیر
متعدد شــده اس متنوع و

نهاد و یک شورا درباره مس
محدودیت ها سروکار داری
شود. بنابراین فعًال تلویزیو

و پرمخاطب شده است. 

جدى پیگیر این حرفه بودند مناسب تر و که به طور
راحت تربود. چراکه امروز جمعیت عالقه مند و کسانى 

که از دانشــگاه ها و مؤسسه هاى سینمایى
فارغ التحصیل مى شــوند بیشتر از 

ررررتر تر گذشته است و رقابت سخت
مى شــود در این باره امکان
دیده شــدن براى بازیگران
نو پا و ناشناخته کمتر است. 
همچنین تولیدات سینمایى و 
شاید تلویزیونى ما پاسخگوى

این  همه عالقه مند تازه نفس 

کر هم بــراى آینــده فک
کردید؟

دنبه  طور قطع میل به تکرارشد
ى و ندارم و با توجه به توانایى
ى شودپیشنهاد هایى که مى
ش هاى سسعى مى کنم نقش
تجربهکنمدددددددرست و متفاوتى را ت
نهاد هایى که ازووووووووووووووووااینبستگى به پیشنه
ه مى شود، داردسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوى کارگردان ها داده
صیت را به تیپوولى به طور قطع شخص

تبدیل نمى کنم.

این روزها 
تصاویر 

«کریستین 
بیل» بازیگر 

40 ساله 
هالیوودى 
و ایفاگر نقش 
«بتمن» در سه 

گانه معروف این 
شخصیت، با اضافه 

وزن زیاد نظر 
مخاطبان سینما را 
به خود جلب کرده 
است. این بازیگر 

در گذشته نیز با 
تغییر وزن هاى 
شدید و بسیار 
زیادش، باعث 

تعجب مخاطبان 
سینما شده است. 

به بهانه تغییر وزن 
شدید این بازیگر، 

مرورى مى کنیم بر سایر 
بازیگران هالیوودى که براى ایفاى 
نقششان، وزن خود را بسیار کم یا 

زیاد کرده اند.
«رابرت دنیرو»: دنیرو براى بازى در 
فیلم «گاو خشمگین»، 27 کیلوگرم 

وزن اضافه کرد.«تام هنکس»: 
این بازیگر براى بازى در فیلم «دور 
افتاده» در سال 2000 ، حدود 25 

کیلوگرم وزن کم کرد.
«تام هاردى»: بازیگر بریتانیایى 

مورد عالقه کریستوفر نوالن، براى 
بازى در فیلم «برانسون» در سال 
2008 حدود 19 کیلوگرم به وزن 
خودش اضافه کرد و به شخصیتى 

متفاوت تبدیل شد!
«وینسنت دن آفریو»: این بازیگر با 

شکستن رکورد رابرت دنیرو در سال 
1987، توانست حدود 30 کیلوگرم 

وزن خودش را افزایش دهد تا بتواند 
از عهده نقشش در فیلم «غالف 
تمام فلزى» بر بیاید. نکته جالب 

این است که این بازیگر تنها در 9 
ماه توانست وزنش را کم کند و به 

وزن سابقش برگردد.«مت دیمون»: 
این بازیگر فیلم هاى اکشن در سال 
1995، حدود 18 کیلوگرم از وزنش 

را کم کرد تا در فیلم «دادگاه زیر 
آتش» بازى کند.«راسل کرو»: این 
بازیگر دارنده اسکار، براى بازى در 
فیلم «یک مشت دروغ» بیش از 20 

کیلوگرم وزن کم کرد.«کریستین 
بیل»: این بازیگر روزانه تنها یک 
فنجان قهوه با یک سیب خورد تا 
بتواند، حدود 28 کیلوگرم از وزن 

خودش را کم کند.«متیو مت کانهى»: 
این بازیگر روزانه با یک تخم مرغ 

آب پز همراه با تکه اى کوچک از مرغ 
سر کرد، تا بتواند نقش یک بیمار 
داراى ایدز را در 

فیلم «باشگاه 
خریداران 

داالش» ایفا 
کند.
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یکى از خوراکى هاى دوست داشتنى براى کودکان اســمارتیز است ولى این خوراکى خوشمزه مضراتى دارد که 
بهتر است کمتر مورد استفاده قرار گیرد.

 اسمارتیز، قطعات کوچک شیرینى به شکل دایره و با روکش شکالتى و رنگى است. 
گفتنى اســت؛ کودکانى که اســمارتیز مى خورند، دندان هایشــان دو  برابر بیشــتر از ســایر کودکان دچار 
کرم خوردگى و تــرك خوردگى مى شــود وامارنگ دانه غیر مجاز در اســمارتیز باعث ســرطان روده و مثانه

 مى شود.

آیا تاکنون براى شما اتفاق افتاده است که قلبتان به  طور ناگهانى تند و 
محکم بزند یا حس کنید که بعضى ضربان ها جا افتاده  است؟ این مشکلى 
است که گاهى اوقات ریشه آن در یک بیمارى قلبى به نام اختالل ریتم 

قلبى نهفته است.
یک فوق تخصص قلب وعروق در خصوص عالیم تپش قلب گفت: در 
صورت بروز این مشکل، کوبیدن، لرزیدن، تپیدن و... احساس مى شود 
و ممکن است بیمارى با ضربانى غیر عادى اغلب در قفسه سینه، گردن 

یا گلو نیز همراه باشد.
محمودهادى زاده افزود: این بیمارى در برخى از افراد با احساس ریزش 
ناگهانى قلب همراه است، مانند زمانى که فرد در اثر ترسیدن مى گوید: 

قلبم ریخت! در برخى مــوارد نیز تپش قلب به صورت دائم احســاس 
مى شود.

این فوق تخصص نارسایى قلبى بیان داشت: احساس تپش قلب لزومًا با 
سرعت باالى ضربان قلب همراه نیست، بلکه مى تواند با سرعت ضربان 

خیلى پایین نیز همراه باشد.
گفتنى اســت؛ تپش قلب مشــکلى اســت کــه در آن فرد احســاس
 مى کند قلب ســریع، لرزان و یا کوبنده مى تپد. تپــش قلب مى تواند 
حاصل استرس و اضطراب، ورزش، ســیگار کشیدن، مصرف کافئین، 
مصرف دارو یا در مــوارد خاص به دلیل بعضى از انــواع بیمارى ها رخ

 دهد. 

الك ناخن یکى از لوازم آرایشى محبوب در میان زنان 
است. اما اگر تا به امروز توجهى به فهرست مواد تشکیل 
دهنده الك ناخن نداشته اید بهتر است از هم اکنون این 
کار را انجام دهید. برخى از این مواد مى توانند سالمت 

انسان را در معرض خطر جدى قرار دهند.
نتایج مطالعه اى نشان مى دهد که استفاده از الك ناخن 
مى تواند امکان نفوذ یک ترکیــب خطرناك به نام دى 
فنیل فسفات (DPHP) به بدن را فراهم کند. این ترکیب 
در نتیجه متابولیز ماده شــیمیایى ترى فنیل فســفات 
(TPP) توسط بدن شکل مى گیرد و دانشمندان بر این 
باورند که ترى فنیل فسفات مى تواند در هورمون هاى 

انسان ها و حیوانات اختالل ایجاد کند.
پژوهشــگران طى این مطالعه نمونه هاى ادرار شرکت 
کنندگان را پیش و پــس از مانیکــور آزمایش کردند. 
درحدود ده تا 14 ســاعت پس از استفاده از الك ناخن، 

ســطوح دى فنیل فسفات شــرکت کنندگان 
هفت برابر باالتر از ســطوح پیش از اســتفاده 

از الك ناخن بود. روند افزایشــى سطوح 
این ترکیب تا زمانــى که به نقطه اوج خود 
رسید، ادامه داشت و درحدود 20 ساعت بعد 
روندى کاهشى را آغاز کرد. ترسناك به نظر

مــى  رسد، این گونه  

نیست؟
متأســفانه، حتى الك هاى ناخن که برچسب فاقد مواد 
ســمى را نیز یدك مى کشند، ممکن اســت بى خطر 
نباشند. بسیارى از الك هاى ناخن مورد آزمایش در این 
مطالعه حاوى تولوئن سمى بوده اند که مى تواند نواقص 
مادرزادى و مشکالت رشد را در کودکان و زنان باردارى 
که براى مدتى زمانى طوالنى در معرض آن قرار داشته 
باشند، موجب شود. همچنین، پژوهشگران دریافتند که 
دى بوتیل فتاالت (DBP) در برخــى الك هاى ناخن 
با نواقص مادرزادى در حیوانات آزمایشــگاهى مرتبط 

بوده است.
اثرات مواجهه کوتاه مدت با مواد شیمیایى موجود در الك 
هاى ناخن همچنان نامشخص است. اگر گاهى اوقات 
از الك هاى ناخن استفاده مى کنید چندان جاى ترس و 
نگرانى وجود ندارد. در مقابل، افرادى که به طور مرتب با 
الك هاى ناخن در ارتباط هستند، مانند افرادى که در 
سالن هاى زیبایى کار مى کنند، مى توانند در معرض 

خطر قرار داشته باشند.

نتیجه ترسناك استفاده از الك ناخننتیجه ترسناك استفاده از الك ناخن

ژن هاى شما با خوراکى هایى که مى خورید همدست 
مى شوند و مى توانند زودتر از آنچه فکرش را بکنید به 

بیمارى مهلک دیابت دچارتان کنند.
اگرچــه اســترس و ســابقه خانوادگــى احتمــال 
ابتال بــه دیابت را بیشــتر مى کند اما اگــر تغییرات 
ســازنده اى در ســبک زندگى تان بدهید، مى توانید 
احتمــال دچار شــدن به ایــن بیمــارى را کاهش

 دهید. 

لوبیاپلو با دارچین بخورید
به چاى، غذا و ســیبى که مى خورید، دارچین بزنید 
تا به دیابت دچار نشــوید. محققان مى گویند کسانى 
که هر روز دارچین مصرف مى کنند، کمتر به دیابت 
نوع2 دچار مى شــوند. این ماده مفید، به کاهش قند 
خون کمک مى کند و به  دلیل ترکیبات آنتى اکسیدانى 

که دارد، سالمت جسم و مغزتان را تضمین مى کند. 

کمتر گوشت بخورید
کسانى که کمتر گوشت قرمز مصرف مى کنند، کمتر به 
دیابت دچار مى شوند. از نظر محققان، کاهش مصرف 
گوشت قرمز و رو آوردن به رژیم هایى که گیاهان سهم 
بیشترى در آن دارند، خطر ابتال به دیابت را تا 35درصد 

کمتر مى کند. البته یادتان نــرود که در این رژیم ها، 
باید میزان کمترى از سبزیجات حاوى کربوهیدرات 

را بگنجانید.

ورزش یوگا
ورزش کردن، احتمال ابتال به دیابت را کاهش مى دهد 
و به گفته محققان، در میان همه ورزش ها، آنهایى که 
بر قدرت ذهن کار مى کنند، باعث کاهش بیشتر خطر 
ابتال به دیابت مى شوند. به گفته محققان استرس تأثیر 
زیادى بر ابتال به دیابت مى گذارد و اگر با ورزش هاى 
آرامش بخش و کششى مثل یوگا یا تاى چى آرامشتان 
را بیشــتر کنید، احتمال دیابتى شــدنتان هم پایین 

مى آید. 

روغن ماهى را امتحان کنید
باید تأکید کنیم که براى ســالم ماندن، به اسیدهاى 
چرب امگا3 نیاز دارید. قلب شما، درست مانند مغزتان 
نیازمند این چربى هاى مفید است و خونتان هم براى 
متعادل نگهداشــتن میزان قندش، به این اسیدهاى 
چرب نیاز دارد.روغن ماهى، خاصیت ضدالتهابى هم 
دارد و به بیماران دیابتى، براى گرفتن تأثیر بهترى از 

داروها کمک مى کند. 

دیابت را پشت در نگه دارید

تپش قلب لزوماً 
با ضربان قلب 
همراه نیست

پوسیدگى دندان شایع ترین مشــکل دندانى در سراسر جهان 
است. پوسیدگى دندان منجر به تخریب ساختار دندان، تشکیل 
حفره ها و التهاب ناشى از عصب دندان و در نهایت دندان درد 

مى شود.
درمان فعلى پوسیدگى دندان، پر کردن آن است و دندانپزشکان 
حفره یا سوراخ ایجادشده در دندان را با استفاده از مواد مصنوعى 
که شبیه ساختار دندان طبیعى نیست، ترمیم کرده و ممکن است 
در طول عمر دندان چندین بار این ماده تعویض شود.محققان 
دانشــگاه کوئین ایرلند دریافته اند آســپرین مى تواند راه حل 

جایگزین ترمیم دندان پوسیده باشد.
یافته هاى تحقیق نشان مى دهد آســپرین مى تواند عملکرد 
سلول هاى بنیادى یافت شده در دندان ها را افزایش داده و بدین 
ترتیب با بازسازى ساختار از بین رفته دندان، به دندان ها در ترمیم 
خود کمک کند.محققان ژنوم ها و بیوانفورماتیک هاى جدید 
را براى شناسایى آسپرین به عنوان یک داروى داراى خواص 
تحریک کننده سلول هاى بنیادى موجود در دندان تلفیق کردند 
تا بازسازى ساختار دندان آســیب دیده تقویت و تشدید شود.
درمان سلول هاى بنیادى دندان ها 
با آسپیرین با دوز کم موجب 
افزایش کانى ســازى 
و تجلــى ژن هاى 
تشکیل  مسئول 
عــاج دنــدان، 
که معمــوًال به 
واسطه پوسیدگى 
دنــدان آســیب 

مى بینند، مى شود.

آسپرین به ترمیم 
پوسیدگى دندان ها کمک مى کند

ســکته مغزى شــاید ترســناك ترین گزینه در میان 
بیمارى هاى عروقى باشد، زیرا مى تواند به صورت غیر 
منتظره رخ دهد.دو دلیل اصلى وجود دارد که بیمارى قلبى 
و مشکالت قلبى- عروقى را براى بیشتر ما به شرایطى 

ترسناك تبدیل مى کنند.
دلیل اول شــایع بودن آنهاســت. و دلیل دوم این است 

که یکى از عوامل اصلى بســترى شــدن در 
بیمارســتان، ناتوانى و مرگ 

محسوب مى شوند 

که همه ما ترجیح مى دهیم با این پیامدها مواجه نشویم.
حقیقت تلخ این است که از هر شش نفر، یکى از آنها در 
معرض خطر تجربه سکته مغزى در برهه اى از زندگى 
خود قرار دارد. در نتیجه، شانس مواجهه شما با این شرایط 

تقریباً زیاد است.
این قبیل آمار و ارقام پژوهشــگران را به بررسى اینکه 
آیا عوامل غذایــى مى توانند دیــوارى محافظتى در 
برابر ســکته مغزى ایجاد کنند، 
تشویق کرده است. 
در همین 

راستا، مشخص شده اســت که دو عنصر ویژه در رژیم 
غذایى وجــود دارند که نه تنها از تجربه ســکته مغزى 
پیشگیرى مى کنند، بلکه مى توانند شدت سکته مغزى 

را نیز کاهش دهند.

رژیم غذایى شما اهمیت دارد
رژیم غذایى یکى از عوامل اصلــى در ابتال به بیمارى 
عصبى عضالنى محسوب مى شــود. یک رژیم غذایى 
غربى از محتــواى باالى غذاهاى فرآورى شــده، قند 
افزوده، نمک و چربى هاى هیدروژنه برخوردار اســت و 
یکى از سریع ترین مسیرها براى تجربه بیمارى قلبى و 

سکته مغزى محسوب مى شود.
این در شرایطى است که رژیم غذایى مدیترانه اى یک 
الگوى تغذیه اى است که دوستدار قلب بودن آن بارها 

و بارها مشخص شده است.
عامل کلیدى که این دو الگــوى غذایى را از 
یکدیگر جدا مى کنــد، منابع غذایى مورد 

استفاده در آنها هستند.
یک رژیم غذایى که از شــما 
در برابر سکته مغزى 

محافظت مى کند شامل منابع غذایى کامل طبیعى، به 
ویژه مواد غذایى با محتواى فیبر باال و کربوهیدارت کم 

مى شود.
به عنوان مثــال، رژیم مدیترانه اى میــوه ها، حبوبات، 
سبزیجات، غالت کامل، ماهى، غذاى دریایى، گوشت 
ماکیان، تخم مرغ، شیر، مغزهاى خوراکى و روغن زیتون 

در بر مى گیرد.
این مواد غذایى از غذاهاى با شــاخص گلیسمى پایین 
و سرشــار از ترکیبات زیســت فعال، مانند اســیدهاى 
چــرب، ویتامین هــا، مواد معدنــى، پلى فنــول ها و

 آنتى اکسیدان ها هستند.
اگر این رژیم غذایى را با یک رژیم غذایى غربى مقایسه 
کنید که سرشار از غذاهاى فرآورى شده است، به سادگى 
در مى یابید که هیچیک از ایــن ترکیبات مفید در رژیم 

غربى جایى ندارند.

مغز را با چربى هاى سالم تغذیه کنید
هنگامى که یــک رژیم غذایى کامــل طبیعى را دنبال 
مى کنید، در مسیر مصرف چربى هاى سالم و مفید گام بر 
مى دارید و با در نظر گرفتن این نکته که حدود 60 درصد 
مغز از چربى تشکیل شده است، این مسئله اهمیت خود را 

هرچه بیشتر نشان مى دهد.
دو نوع اصلى چربى که از سکته مغزى پیشگیرى مى کنند 

شامل اسیدهاى چرب امگا3 و اسید اولئیک مى شوند.
اسید اولئیک یک چربى تک غیر اشباع است که در روغن 
زیتون، آووکادو و بادام یافت مى شود. این ماده نشان داده 
است که توانایى کاهش خطر سکته مغزى، محافظت از 
سلول هاى عصبى در مغز و کاهش اثرات پس از سکته 

مغزى را دارد.
اسیدهاى چرب امگا3 در ماهى هاى چرب مانند سالمون، 
ساردین، تن، روغن ماهى و همچنین دانه هاى کتان و 
گردو یافت مى شــوند. این چربى ها از عملکرد مطلوب 
سیستم عصبى پشــتیبانى مى کنند و بخش بزرگى از 

غشاى سلول هاى عصبى در مغز را شکل مى دهند.
کمبود اســیدهاى چرب امگا3 مى تواند به شکل گیرى 
اختالالت سیناپسى بین سلول هاى مغزى و تغییرات در 

سلول هاى عصبى منجر شود.

2 راه براى کاهش خطر سکته مغزى

ر ن ر ى ل و ز ى
بیمارســتان، ناتوانى و مرگ 

محسوب مى شوند 

ر ى ر و و ى ى ل و
برابر ســکته مغزى ایجاد کنند، 
تشویق کرده است. 
در همین 

ر ر ى ل و ز ى ى م رژ
عصبى عضالنى محسوب مى شــود. یک رژیم غذایى 
غربى از محتــواى باالى غذاهاى فرآورى شــده، قند 
افزوده، نمک و چربى هاى هیدروژنه برخوردار اســت و 
یکى از سریع ترین مسیرها براى تجربه بیمارى قلبى و 

سکته مغزى محسوب مى شود.
این در شرایطى است که رژیم غذایى مدیترانه اى یک 
الگوى تغذیه اى است که دوستدار قلب بودن آن بارها 

و بارها مشخص شده است.
عامل کلیدى که این دو الگــوى غذایى را از 
یکدیگر جدا مىکنــد، منابع غذایى مورد

استفاده در آنها هستند.
یک رژیم غذایى که از شــما 
برابر سکته مغزى  در

ر ى ر ر
این مواد غذایى از غذاه
و سرشــار از ترکیباتز
چــرب، ویتامین هــا،
 آنتى اکسیدان ها هستن
ب اگر این رژیم غذایى را
کنید که سرشار از غذاه
در مى یابید که هیچیک

غربى جایى ندارند.

مغز را با چربى
هنگامى که یــک رژیم
مى کنید، در مسیر مصر
مى دارید و با در نظر گر
مغز از چربى تشکیلشد
هرچه بیشترنشان مىد
دو نوع اصلى چربى که از
شامل اسیدهاى چربا
اسید اولئیک یک چربى
زیتون، آووکادو و بادام ی
است که توانایى کاهش
م سلول هاى عصبى در

مغزى را دارد.
اسیدهاى چرب امگا3 د
ساردین، تن، روغن ماه
گردو یافت مى شــوند
سیستم عصبى پشــتی
غشاى سلول هاى عصب
کمبود اســیدهاى چرب
اختالالت سیناپسى بین
سلول هاى عصبى منج

کمردرد و گردن درد یکى از بیمارى هاى شــایع در بزرگســاالن اســت، 
به گونه اى که این بیمارى در کودکان بســیار نادر است و اگر کودکى که در 
سنین مدرسه است، به علت کمردرد به پزشک مراجعه کند باید موضوع جدى 

گرفته شود و بررسى کامل جهت تشخیص انجام شود.
یک متخصص طب فیزیکى گفت: در سنین کودکى یکى از علل کمردرد و 
پشت و گردن، استفاده نادرست از کیف مدرسه است . بنابراین والدین باید ابتدا 
در خرید کیف مدرسه دقت کافى را انجام دهند و در مرحله دوم، طرز استفاده 

دهند.صحیــح از آن را به بچه هاى خــود آموزش 
این ســئوال که علیرضا مقتــدرى در پاســخ به 

آیا باید براى کــودکان کیف 
دســتى خریدارى شود یا 

کوله پشتى؟ بیان کرد: 
خریــد کوله پشــتى 

براى کودکان بهتر 
است، زیرا کودك 

با گرفتن کیف 
دست  به 

معموًال به همان طرفى که کیف را مى گیرد منحرف مى شــود، به خصوص 
اگر کیف سنگین باشد یا کودك مجبور باشد مســافت بین خانه و مدرسه را 

طوالنى طى کند.
وى در مورد پیشگیرى از کمردرد در کودکان خاطرنشان کرد: وزن کیف باید 
به طور مساوى روى هردو شانه منتقل شود ، بنابراین کیف باید در وسط پشت 
قرار گیرد و از دو بند استفاده شــود. باید توجه داشت که اگر کودك کیف را با 
اتصال یک بند حمل کند، کم کم مهره ها به همان طرف انحناى غیر طبیعى 

پیدا مى کنند.
مقتدرى افزود: باید دو بند کیف قابل کوتاه و بلند کردن باشــد تا با توجه به
 قد کودك تنظیم شود و کیف در مرکز پشت قرار گیرد. گذشته از دو بند روى 
شانه ها، یک بند هم باید در پایین کیف روى کمر بسته شود تا هنگام راه رفتن، 
کیف روى پشت به طرفین حرکت نداشته باشد و به طرفین منحرف 

نشود و دچار کمردرد نشود. 

سنگینى کیف مدرسه؛ عامل کمردرد در کودکان

خطر اسمارتیزهاى خوشمزه

ن ز ز پس و ر
ســطوح دى فنیل فسفات شــرکت کنندگان 
هفت برابر باالتر از ســطوح پیش از اســتفاده 

از الك ناخن بود. روند افزایشــى سطوح 
اینترکیب تا زمانــى که به نقطه اوج خود 
0رسید، ادامه داشت و درحدود 20 ساعت بعد 
روندى کاهشى را آغاز کرد. ترسناك به نظر

رسد، این گونهمــى 

ب ر ور ب ى ر بل ر ر ىوجو ر
الك هاى ناخن در ارتباط هستند، مانند افرادى که

سالن هاى زیبایى کار مى کنند، مى توانند در معرض
خطر قرار داشته باشند.

وزش و ى چ ر ن ز ح
این ســئوال که علیرضا مقتــدرى در پاســخ به 

کیف  یا باید براى کــودکان
ســتى خریدارى شود یا 

کوله پشتى؟ بیان کرد: 
خریــد کوله پشــتى
راى کودکان بهتر 

ست، زیرا کودك 
ا گرفتنکیف 

دست  ه 

ى پ
مقتدرى افزود: باید دو بند کیف قابل کوتاه و بلند کردن باشــد تا با توجه به
بند روى  قد کودك تنظیم شود و کیف در مرکز پشت قرار گیرد. گذشته از دو

شانه ها، یک بند هم باید در پایین کیف روى کمر بسته شود تا هنگام راه رفتن، 
کیف روى پشت به طرفین حرکت نداشته باشد و به طرفین منحرف 

رمردرمردرمردردرمردرمردرمردرمردرمردردددددددددددددد نشود.  رر رر رر رر رر رر رر ررر رر و دچار ک نشود
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ایسلند را هم پوشش مى دهیم!
همراه با عجیب ترین صادرات فوتبال ایران به جهان

مهاجم جوان پرسپولیس در انتقالى عجیب و جالب توجه 
راهى فوتبال ایلسند شده و به دنبال تحقق رؤیاهاى خود 

در این جزیره است.
شهاب زاهدى، مهاجم 22 ساله ســابق پرسپولیس که با 
توجه به ترافیک شــدید در خط حمله سرخپوشان در نیم 
فصل گذشته راهى ماشین سازى شد، در ادامه با دریافت 
رضایتنامه اش به صورت قرضى راهى لیگ ایلسند شده 

است و به بازى در این لیگ مى پردازد.
زاهدى که بعد از سقوط ماشین سازى با توجه به ترافیک 
خط حمله پرســپولیس و حضور گادوین منشــا، مهدى 
طارمى و على علیپور در تالش براى تجربه فضاى جدیدى 
بود، در نهایت لیگ ایلسند را برگزید. کشورى که اکنون 
تنها با تشویق هاى ایسلندى مد شــده در استادیوم هاى 
ایرانــى و عملکرد موفــق آنها در جام ملت هــا در ذهن 
فوتبالدوستان ایرانى قرار دارد. او با حضور در این لیگ به 
تیم Vestmannaeyjar  رفت و پیراهن شماره 10 آنها را 

از آن خود کرد. این قرارداد یک و نیم ساله است و تا فصل 
آینده اعتبار خواهد داشت.

تیم «اى بى وى» که نام اختصار تیم کنونى شهاب زاهدى 
اســت، در حال حاضر 12 لژیونر دارد که از ایران، کوزوو، 
انگلیس، السالوادور، سوئد، اسپانیا، جزایر فارو و دانمارك 
هستند. این تیم 9 عنوان قهرمانى در لیگ ایلسند به خود 
اختصاص داده است که آخرین آن مربوط به فصل گذشته 
و قهرمانى در جام حذفى بوده که باعث حضور آنها در لیگ 

اروپا شده است.
در شرایطى که در بیشــتر نقاط دنیا لیگ به تازگى شروع 
شده، لیگ آنها به روزهاى پایانى نزدیک شده است. آى بى 
وى، چهار بازى دیگر در پیش دارد و اکنون در رده یازدهم 
حضور دارد و امیدوار است با موفقیت در چهار بازى آینده 
بتواند رتبه خود را در جدول باال ببرد و تک رقمى شود. آنها 
در لیگ 12 تیمى ایسلند، با اختالف 4 امتیازى نسبت به 
تیم هشتم در تالش براى بقا هســتند. برترین گلزن این 

لیگ با 14 گل و از تیم گرینداویک است.
از دیگر نکات عجیب تیم فعلى شهاب زاهدى به مدیریت 
آن بازمى گردد. مدیرعامل این باشــگاه یک زن است که 
توانسته به خوبى اعتماد باشــگاه را جلب کند و آنها را در 
مسیر موفقیت و کسب جام قرار دهد. سرمربى این تیم هم 
«یارنى جانسون» 59 ساله است که تاکنون دو قهرمانى 
لیگ ایلسند و دو عنوان قهرمانى جام حذفى این کشور را 

به خود اختصاص داده است. 
 ایلســند با جمعیتى حدود 300 هزار نفره یکى از جاذبه ها 
و تفریحات مردم کشــور را با فوتبال شــکل داده است و 
استادیوم این تیم در عجیب  و جذاب ترین نقطه و در دره اى 
قرار گرفته که تنها یک ســمت آن داراى صندلى است و 
کمتر از دو هزار هوادار را نیز به خود اختصاص داده است. 
البته با توجه به جاذبه دیدنى این استادیوم مطمئنًا اگر در 
ایران بود حداقل سه هزار نفر براى پیک نیک در آن حضور 

پیدا مى کردند!

در ایــن یکــى دو فصل اخیــر لیگ برتــر صحبت هــاى زیــادى مبنى 
بــر پیشــنهاد باشــگاه پرســپولیس بــه اشــکان دژآگــه بــه گوش 

مى رسید. 
حتى در ابتداى این فصل که تیم برانکو در خــط هافبک با ترافیک زیادى 
مواجه بود نیز چنین شایعاتى مطرح مى شد. اشکان نیز پیش از بازى ایران و 
سوریه در جریان تمرین تیم ملى نسبت به این شایعات اینطور واکنش نشان 
داد که خودش هیچ خبرى از هیچ پیشــنهادى ندارد و همــه چیز را باید از 

مدیربرنامه هایش بپرسد. 
در مقابــل پرسپولیســى ها هــم ضمــن ســتایش کاپیتــان تیم ملــى 
به طــور تقریبًا غیرمســتقیم اعــالم کردنــد کــه برانکو نیــازى به او 

ندارد. 
با این حال بعد از برد حساس پرسپولیس مقابل االهلى در یک چهارم نهایى 
لیگ قهرمانان، فوتبالى هاى زیادى صعود قرمزها به جمع چهار تیم برتر آسیا 
را تبریک گفتند که دژآگه نیز یکى از آنها بود. اشکان با انتشار یک استورى در 

صفحه رسمى اینستاگرامش و قرار دادن تصویرى از پرچم پرسپولیس، این 
برد را به باشگاه تبریک گفت. بعد از این اتفاق دوباره شایعات درباره دژآگه و 

پرسپولیس زیاد شده است.
 اشکان در حال حاضر بدون تیم اســت و با وجود این، از آمادگى بدنى بسیار 
باالیى برخوردار است. اما نکته مهمتر شــاید این باشد که سرمربى کروات 
قرمزها تا االن هیچ صحبتى درباره جذب دژآگه نکرده و به نوعى حتى از عدم 

نیاز به او هم صحبت کرده است!

دژآگه – پرسپولیس؛ شایعه اى که هنوز وجود دارد 

ص و ز و
اذبه دیدنى این استادیوم مطمئنًا اگر در 
آن حضور براى پیک نیک در نفر سه هزار

رئیس فدراسیون فوتبال درباره حق پخش تلویزیونى گفت: در 
صورتى که موضوع حق پخش حل نشود باشگاه هایى مانند 

استقالل و پرسپولیس با مشکل جدى روبه رو خواهند شد.
مهدى تاج افزود : موضوع حــق پخش هنوز به نتیجه جدى 
نرسیده است. البته جلساتى گذاشته شده، قبًال این موضوع 
را به رسمیت نمى شناختند و حاال مى شناسند. امیدوارم این 

موضوع حل شود.
وى افــزود: اگــر موضوع این پــول حل نشــود، مطمئنم 
باشگاه هایى مثل تراکتورسازى، استقالل و پرسپولیس یکى 
پس از دیگرى دچار مشکل جدى مى شوند. راه حل هم درست 
است، ما و دولت کمک هایمان را از طریق صدا و سیما و حق 
پخش مى گیریم. برخى فکر مى کنند ما دوبار پول مى خواهیم 

اما برنامه ما این است از حقوق شناخته شده فوتبال این پول 
وارد ورزش شود.

همچنین مسعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس در این باره 
عنوان کرد: اگر مى خواهیم رشــد کنیم باید از تجربه اى که 
دنیا در این خصوص داشته استفاده کنیم. براى تأمین منابع در 
ورزش مى توان از همان روش هایى که دنیا استفاده کرده، ما 

هم استفاده کنیم و این روش ها مى تواند الگو باشد.
وى خاطرنشان کرد: صدا و ســیما انحصارى عمل مى کند 
و همین باعث مى شــود کار سخت شــود. اگر سیستم هاى 
تصویرى ما هم ماننــد دنیا کار مى کرد و این بســتر فراهم 
مى شــد، در صورتى که پول نمى دادند مى توانستیم جلوى 

آنها را بگیریم.

قرارداد واقعى «کارلــوس کى روش» 1/4 
میلیون یورو در ســال اســت و این جدا از 

قرارداد دستیاران اوست.
 بــا احتســاب قیمت چهــار هــزارو700 
تومــان بــراى هــر یــورو، ســرمربى 
تیــم ملــى فوتبــال ایــران، ســاالنه 
بیــش از 6/5 میلیــارد تومــان درآمــد 

دارد.
کارلوس تقریبًا دو برابر برانکو در ایران پول 
مى گیرد که البته با توجه به نتایجى که کسب 
کرده طبیعى هم هســت. برانکو در صورت 
دریافت یکسرى آپشن ها و پاداش ها تا 2/5 
میلیارد تومان در سال دریافتى خواهد داشت.

البته چندى قبل شــنیده مى شد که او هنوز 
بابت پارســال از باشــگاه پرسپولیس طلب

 دارد.

تیم ملــى ایــران در تازه تریــن رده بندى
فیفا، با یک پله سقوط نسبت به دوره قبل در 

رتبه 25 دنیا قرار گرفت.
سایت رســمى فدراســیون جهانى فوتبال 
(فیفا) روز پنج شنبه هفته گذشته  رده بندى 
برترین تیم هاى ملى جهــان در بازه زمانى 
10 آگوســت تــا 14 ســپتامبر 2017 (19 
مــرداد تا 23 شــهریور) را اعــالم کرد که 
بر این اســاس تیم ملى کشــورمان با یک 
پله ســقوط نســبت به دوره قبل و با 865 
امتیــاز در رده بیســت وپنجم جهان جاى 

گرفت.
با وجود این، شــاگردان کارلوس کى روش 
که پیش از این به عنوان اولین تیم آســیایى 
به جــام جهانى 2018 برزیــل صعود کرده 
بودند، همچنان برترین تیم آسیایى در این 

رده بندى هستند.

برانکو و کى روش 
چقدر حقوق مى گیرند؟ 

سقوط کردیم
 اما اولیم

بدهى باقیمانده باشگاه پاس به «کرى دنس 
کلواتر کوتو»، بازیکن شاکى و برزیلى از این 
باشگاه همچنان پاسى ها را براى سقوط به 

لیگ دسته3 کشور تهدید مى کند.
وکیل کوتو باشگاه پاس را تهدید کرد که در 
صورت عدم پرداخت قسط پایانى موکلش، 
پرونده سقوط پاس به لیگ دسته 3 را توسط 
فدراسیون جهانى فوتبال FIFA به جریان 

خواهد انداخت.
مدیرعامل باشگاه پاس همدان با تأیید این 
ادعا گفت: بهار امسال با وکیل این بازیکن 
خارجى توافق کردیم تا در سه قسط طلب 
موکلش پرداخت شود و تاکنون دو قسط به 

حساب او واریز شده است.
محمدتقى رحیمى افزود: وکیل این بازیکن 
روز چهارشــنبه هفته پیــش در تماس با 
باشگاه پاس خواستار پرداخت آخرین قسط 

طلب موکلش شد.
وى بیان کرد: طبــق توافق صورت گرفته 
باید ظرف چند روز نسبت به پرداخت بدهى 
این بازیکن اقدام کنیم در غیر اینصورت با 
به جریان افتادن پرونده مالى این بازیکن، 

سقوط پاس به لیگ 3 قطعى خواهد شد.
وى اظهار داشــت: سال گذشــته به دلیل 
شکایت چند ســال قبل این بازیکن و بى 
توجهى مدیران ســابق به پرونده او، شاهد 
کسر 6 امتیازى از تیم پاس بودیم که مانع 
از صعود تیم شد و حاال نیز خطر سقوط این 

تیم را تهدید مى کند.
رحیمى اضافه کرد: آخرین قسط پرداختى 
به این بازیکن هفت هزار و 500 دالر است 
و اگر نتوانیم این پول را واریز کنیم، وکیل 
کوتو حکم سقوط پاس را از طریق فیفا به 

جریان خواهد انداخت.
وى افزود: فیفا نســبت به مطالبات مالى 
بازیکنان خارجى با هیچ باشگاهى تعارف 
ندارد و بى توجهى به این تعهد مالى منجر 
به ســقوط قطعى پاس خواهد شد و حتى 
پس از صدور حکم نمــى توانیم اعتراضى 

داشته باشیم.
فعالیت کوتو به سال 86 و همزمان با انتقال 

پاس به همدان باز مى گردد.

این خارجى دردسرساز 
پاس همدان بر مدار سقوط به لیگ 3

هاشمى طبا:  
بیخود به کى روش 

ایراد مى گیرند!

مصطفى هاشمى طبا، سال ها در رأس ورزش حضور گفتگو با پدیده انتخابات در مورد سرمربى تیم ملى فوتبال
داشــت و نظر جالبى درباره وضعیت این روزهاى 
فوتبال ایران دارد. او در گفتگو با خبرآنالین شرکت 
کرده و نظراتش دربــاره ورزش ایران را بیان کرده 
است. بخشى از این گفتگو که به کى روش مربوط 

است را مى خوانید.
آیا شــما رفتارهاى ســرمربى 
تیم ملى را درســت مــى بینید 
یا رفتارهایى که بــا او از بیرون 

مى شود؟
آقاى کــى روش، مربى توانایى اســت و تردیدى 
نیست. نتایجى هم که به دست آورده، نتایج خیلى 
خوبى است ولى مى توانســت این شخصیت را از 
خودش بروز ندهد. به نظرمن شــخصیت ایشــان 
تحقیرکننده مملکت و ملت ماست. این نوع رفتار،  

رفتار خوبى نیست.
بحثى که همیشه کى روش مطرح 
مى کند این است که فدراسیون 
پول و امکانات ندارد. زمین درست 
و حســابى براى تمرین نداریم 
و آنچه مى خواهد بــراى بهبود 
فوتبال ایران است و همیشه هم 
گفته که قرار نیســت زمین هاى 
فوتبــال را با خودم بــه پرتغال

 ببرم!
یک بحث این اســت ولى بحث هــاى دیگر دارد. 
بحث هایى که با تهاجم مــى کند و بیانیه مى دهد. 
یک مربى مى تواند خواســته هایش را بیان کند و 
این یک بحث منطقى است. من راجع به اینها ایراد 
نمى گیرم. راجع به آن چیزى که حاشــیه ســازى 
مى کند،  ایراد مى گیرم. با همــه در مى افتد و علیه 
همه بیانیه مى دهد. اصًال برنامه هاى فدراســیون 
فوتبال را کامًال تحت تأثیر قــرار مى دهد. مگر در 
اروپا مربیان تیم ملى چکار مى کنند؟ به عالوه مگر 
روزى که آمد و نگاه کرد، امکانات مملکت ما را ندید؟ 
حاال مشکالتى هم ما داریم ولى مطمئن باشید اگر 
بهترین امکانات را هم در اختیار ایشان بگذارید، تیم 
ما همین بود. ایشان از شــخصیت و توانایى هاى

خودش براى تیــم ما اســتفاده کــرده. یعنى آن 
چیزهایى که بچه ها نشان مى دهند به دلیل زمین و 
زمان نیست. همین امکانات را قبًال هم داشتیم یک 
وقت پیروز مى شدیم. در پنج سال زمان  مربیگرى 

آقاى مایلى کهن، کره را 6بــر2 زدیم. اتفاق افتاده 
که االن بتوانیم چنین نتیجه اى به دست بیاوریم؟ 

چیزى کــه منتقدانش مى گویند 
این است که تیم آقاى کى روش 
فوتبال را زیبا بازى نمى کند ولى 
یکسرى مى گویند که کى روش 
یک تفکــر براى فوتبــال ایران 

نهادینه کرده.
نه،  تیمش  خوب بازى مى کند. بچه ها فوتبال خوب 
بازى مى کنند. فوتبــال زیبا یعنى چى؟ یعنى اینکه 
در زمین شــیرین کارى کنند؟ فوتبال خوب بازى 

مى کنند.
فوتبال ایران در دهه هاى گذشته 
یک نــوع فوتبال فانتــزى بوده 
مثل برزیل که ما عادت داشــتیم 
بازیکنانى مثل على کریمى و قبل 
از آن ناصر محمدخانى را داشتیم.

االن هم داریم.
ولى کى روش بــه نحوى فانتزى 
بازى را از بازیکن گرفته و تاکتیک 

را جایگزین کرده است.
نه، اتفاقًا اینکه مى گویند فوتبال ما فانتزى بوده را 
اصًال قبول ندارم. ما اتفاقًا در مسئله تکنیک خیلى 
مشــکل داریم. من خودم شخصًا عقیده دارم که در 
مسئله تکنیک خیلى مشکل داریم. بله، مثًال آقاى 
على کریمى یک چهره کامــًال فنى و تکنیکى بود. 
ولى مجموعــه بازیکنان ما اینطــورى نبودند که 
تکنیکشان یکى باشــد. االن هم بچه ها فوتبال را 
به معنى واقعى خیلى خوب بازى مى کنند. هرکس 

ایراد مى گیرد، بى خود ایراد مى گیرد. 
فکر نمى کنید با ایــن انتقادات 
و ایراد گرفتن ها باعث خشــم 
کى روش مى شوند؟ او مى گوید 

که تیم من نتیجه گرفته اما...
قرار نیســت که اگــر یــک انتقادى مــى کنند، 
خشــم برانگیزد. حرف هاى ایشــان فــارغ از این

حرف هاست. ایشــان یک تاکتیکى براى خودش 
دارد.

درواقع برنامه خودش است که با 
این ادبیات و این نوع رفتار واکنش 

ایجاد کند؟
بله،  خودش است دیگر.

یر ى خوبىیر
خود
تحق
رفتار

یک
بحث
یک
این
نمى
مى
همه
فوتب
اروپا
روزى
حاال
بهتر
ه ما
خود
چیز
زمان
وقت

تاج: برخى فکر مى کنند ما دوبار پول مى خواهیم 
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« على الحبسى» دروازه 
بان سرشناس عمانى 
که ســال ها در لیگ 
برتــر انگلیــس و 

چمپیون شیب به میدان 
رفت در تابستان با انتقالى پر 

سرو صدا سر از الهالل در آورد 
تا یکى از خریدهاى جنجالى قهرمان 

عربستان لقب بگیرد، آن هم در شرایطى که 
این تیم از دروازه بان اول تیم ملى بهره مى برد.

على الحبسى در شــرایطى به الهالل پیوست که 
«رامون دیاز»، سرمربى آرژانتینى ترجیح داد نام این 
بازیکن سرشناس و باتجربه را در فهرست سهمیه 
چهارنفره خارجى خود در لیگ قهرمانان آسیا قرار 
ندهد. تصمیمى پرحاشیه اما قاطع از سوى سرمربى 
موفق آرژانتینى که جنجال هاى زیادى به وجود آورد 

که براى مدت ها سوژه رسانه هاى عربستانى بود.
على الحبسى که در این مدت در تمرینات الهالل 
حضور نداشــت از اوخر هفته گذشته یک بار دیگر 

در تمرینات این باشگاه آفتابى شد و پا به پاى سایر 
بازیکنان تمرین کرد تا بلکــه این فرصت را پیدا 

کند در لیگ عربســتان براى الهالل به میدان 
برود. اتفاقى که بازتاب زیادى در رســانه ها 
داشت تا جایى که یکى از سایت هاى مطرح 

ســعودى مدعــى 
شــد بازگشــت ایــن 

دروازه بان عمانى را مى 
توان استارت آشــتى او با 
سرمربى آرژانتینى الهالل

 دانست.
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گگگگگگگگگلیگگگگگگگگگ ها در 

یــس و 
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ر از الهالل در آورد 

ریدهاى جنجالى قهرمان 
ب بگیرد، آن هم در شرایطى که 

وازه بان اول تیم ملى بهره مى برد.
ى در شــرایطى به الهالل پیوست که 
»، سرمربىآرژانتینى ترجیحداد ناماین

شناس و باتجربه را در فهرست سهمیه 
ارجى خود در لیگ قهرمانان آسیا قرار 
مى پرحاشیه اما قاطع از سوى سرمربى 
نى که جنجال هاى زیادى به وجود آورد 

ت ها سوژه رسانه هاى عربستانى بود.
ى که در این مدت در تمرینات الهالل 
ــت از اوخر هفته گذشته یک بار دیگر 

در تمرینات این باشگاه آفتابى شد و پا به پاى سایر 
بازیکنان تمرین کرد تا بلکــه این فرصترا پیدا
کند در لیگ عربســتان براى الهالل به میدان 
برود. اتفاقى که بازتاب زیادى در رســانه ها 
داشت تا جایى که یکى از سایت هاى مطرح 

ســعودى مدعــى
شــد بازگشــت ایــن 

دروازه بان عمانى را مى 
توان استارت آشــتى او با 
سرمربى آرژانتینى الهالل

 دانست.

نوبت تقسیم غنایم  شد!

پرسپولیسى ها با شکســت دادن حریف عربستانى خود به جمع چهار 
تیم برتر آسیا رسیده اند و حاال وضعیت بسیار خوبى دارند. خوب بودن 
وضعیت این تیم باعث شده یکى از مدیران سابق باشگاه، مصاحبه اى 
کند که از این مصاحبه اینطور برداشت مى شود که او قصد دارد خود را در 

موفقیت هاى اخیر این تیم، مؤثر نشان دهد.
محمدحسین نژادفالح که در زمان عقد قرارداد با برانکو  در این باشگاه 
پرطرفدار قائم مقام مدیرعامل بود گفته است: «همان زمان که براى 
عقد قرارداد با برانکو مذاکراتى با این مربى داشتیم، او براى این مراحل 
برنامه خود را اعالم کرد و باور داشت که مى تواند پرسپولیس را در آسیا 

موفق کند و این اتفاقات در برنامه برانکو پیش بینى شده بود. این تیم همه 
را امیدوار کرده، اما کار سختى در بازى با الهالل وجود دارد. با این حال 
مطمئنم که با توانایى بازیکنان و درایت برانکو، پرسپولیس توانایى رفتن 
به فینال و قهرمانى را دارد. برانکو تعویض هاى خیلى خوبى انجام داد و به 
نظرم علم و توانایى این مربى براى فوتبال ما الزم بود. برانکو مربى قابل 

تحسینى است و اثرات او در فوتبال ما ملموس است.»
حاال باید این سئوال را پرسید که اگر االن وضعیت پرسپولیس خوب نبود، 
آیا نژادفالح حاضر مى شد مصاحبه کند و از نقش خود در عقد قرارداد با 

برانکو حرف بزند یا نه!

ورزشگاه امام رضا (ع) که امروز 25 شهریورماه در یک مسابقه دوستانه افتتاح 
خواهد شد، آماده برگزارى این مسابقه شده است. قرار است این ورزشگاه امروز 
با برگزارى دیدار دوستانه منتخب مشهد و کربال به صورت رسمى افتتاح شود.
 «سالم عوده»، ســرمربى تیم کربال در نشست خبرى پیش از بازى برابر تیم 
منتخب خراســان در برابر خبرنگاران به صحبت پرداخت. او در معرفى تیم 
کربال گفت: باشگاه کربال از باشــگاه هاى مطرح عراق است. این باشگاه از 
سال 1950 میالدى بازیکنان بسیار بزرگى به تیم ملى معرفى کرده است مثل 

«عماد محمد»، که کاپیتان امروز تیم کربالســت. او درباره بازى گفت: آرزو 
مى کنم این دیدار، بازى خوبى شود، چرا که براى ما اهمیت معنوى دارد. ما 
مى دانیم روابط اســتان هاى کربال و مشهد خیلى عمیق است. امیدواریم در 
افتتاحیه این استادیوم بازى خوبى تقدیم هواداران کنیم. عوده ادامه داد: لیگ 
عراق در حال حاضر تعطیل است. بازیکنانمان را به سختى دور هم جمع کردیم 
چون مى خواستیم هرطور شده این بازى را انجام دهیم. ظرف 48 ساعت این 
تیم را جمع کردیم. لیگ برتر عراق از 20 تیم تشکیل مى شود. ما پارسال دهم 

بودیم. سال قبل تر چهارم لیگ بودیم. بازیکنان مرخصى بوده اند. هفته آینده 
تازه تمرینات خود را شروع خواهیم کرد. 

او درباره اینکه افتتاح و بهره بردارى از ورزشــگاه تازه تأســیس کربال چقدر 
زمان برد، گفت: استادیوم کربال که یک بازى در آن انجام دادیم، 30هزار نفر 
گنجایش دارد. استان و شهر ما استفاده زیادى از آن برده است. دو سال زمان 
برد که توسط وزارت جوانان ساخته شده که بى نظیر و جدید است و در مدت 

کوتاهى هم افتتاح شد.

ورزشگاه امام رضا(ع) امروز افتتاح مى شود

لیگ دسته 3 یعنى این؛

بــه  خوشــحالى  و  پرویــن  علــى 
بــه  پرســپولیس  صعــود  دلیــل 
نیمه نهایى.البته ســلطان چشم تیله اى 
سرخپوشان از قبل هم گفته بود که این تیم 
مى تواند حتى قهرمان آســیا شود. پروین 
دلش روشن اســت و مى گوید الهالل هم 
نمى تواند جلوى پرســپولیس را بگیرد به 
شرطى که پرســپولیس مثل همین چند 
بازى اخیرش باشــد و بچه ها اشــتباهى 
نکننــد. بخشــى از اظهــارات پروین را 

بخوانید.
■ شک نداشته باشــید اگر  مشکلى پیش 
نیاید تیم آقــا برانکو مى توانــد قهرمان 
آســیا شــود.االن این تیم چه چیزى کم 
دارد؟همــه چیز عالــى اســت،فقط باید 
کمى حواسشــان جمع باشــد و اشــتباه

 نکنند.
■ الهالل از آن تیم هاى خوب آسیاســت 
اما مــا دو بار بــا این تیم بــازى کردیم و 
خودتــان نتیجه اش را دیدیــد. الهالل را 
مى شود برد و به فینال رسید.راه دارد بردن 
این تیم که آقا برانکو بــه نظرم راهش را 

بلد است.
■ ماشــاال آقــا برانکــو خودش اســتاد 
اســت کــه از ایــن تعویــض هــا مى 
کنــد. او مــى تواند تا ســالیان ســال به 
فوتبــال ایــن مملکــت کمــک کند.
من فکر مى کنــم هم برانکــو و هم کى 
روش کارشــان را خوب بلد هستند و اگر 
دوستى شــان ادامه داشته باشــد به نفع 

فوتبال ماست.

سلطان سرخ ها از صعود پرسپولیس 
به نیمه نهایى مى گوید

ساسان اکبرزاده

«هیئت بدنسازى و پرورش اندام استان اصفهان، 
ظرفیت میزبانى بسیار مطلوب مسابقات جهانى و 
آســیایى را دارد به گونه اى که همه عوامل فنى و 
اجرایى مسابقات را مى تواند در بهترین هتل هاى 
اصفهان اســکان داده و بهترین خدمــات را ارائه 

دهد.»
رئیس هیئت بدنســازى و پرورش اندام اســتان 
اصفهان در نشستى خبرى که در سراى ورزشکاران 
برگزار شــد بــا اعالم ایــن مطلب، به تشــریح 
فعالیت هاى انجام شده این هیئت در دو سال اخیر 
پرداخت و گفت: هیئت بدنســازى و پرورش اندام 
در رشته هاى بدنسازى، پرورش اندام، قوى ترین 
مردان، پاور لیفتینگ و مچ اندازى در استان اصفهان 
در همه رده هاى ســنى فعالیت مستمرى داشته و 
به جرأت مى توان گفت این هیئت در رشــته هاى 
مختلف و در رده هاى سنى، در سطح کشور قهرمان 
بالمنازع بوده و نگاهى جهانى به این رشــته دارد. 
این در حالى اســت که هیئت بدنسازى و پرورش 
اندام اســتان اصفهان با اقتــدار در بین 31 هیئت 
استان هاى کشــور، عنوان هیئت برتر کشور را به 

خود اختصاص داده است.
حســین یارمحمدیان با بیان اینکه از 500 باشگاه 
ورزشى استان، 400 باشگاه در کالنشهر اصفهان 
است، افزود: هیئت بدنسازى و پرورش اندام استان 
اصفهان براى دستیابى به کسب مقام هاى مختلف 
در مسابقات رشته هاى مختلف برنامه ریزى داشته 
و منابع مادى و معنوى و همه ظرفیت هاى خود را 

به کار گرفته است. 
وى گفت: در دو سال اخیر، هیئت اصفهان، میزبان 
مسابقات قهرمانى کشور در رشته قوى ترین مردان 
بود و پنج مســابقه اســتانى را که هزینه سنگینى 
مى طلبد برگزار کرد ودر یک کالم ورزشــکاران 
هیئت بدنسازى و پرورش اندام استان اصفهان در 
همه رشته هاى این هیئت، حرف براى گفتن دارند 

و در زمره موفق ترین ورزشکاران کشور هستند. 
رئیس هیئت بدنســازى و پرورش اندام اســتان 
اصفهان با بیان اینکه این هیئــت، براى اولین بار 
برگزارکننده مسابقات مچ اندازى بانوان بود، اظهار 
داشــت: ما تیم مچ اندازى بانوان را به مســابقات 
قهرمانى کشــور اعزام کردیم که بــه مقام نایب 
قهرمانى رســیدند که براى ما کافى نیست و باید 

بانوان، قهرمانى را براى اصفهان به ارمغان بیاورند.
وى خاطرنشان کرد: آموزش در سرلوحه کار ما قرار 
دارد ودر این راستا، با اختالف فاحش نسبت به دیگر 

استان ها، در رده نخست قرار داریم.
یارمحمدیان گفت: عالوه بر آموزش هاى تکلیفى 
مربیان و داوران از ســوى فدراســیون بدنسازى 
و پرورش اندام، مــا به صورت مداوم و مســتمر 
کالس هاى آموزشى تحت ســمینار تندرستى در 
راستاى سالمت شهروندان را هر دو هفته یک بار 
به صورت رایگان براى متقاضیان برگزار مى کنیم 

و به آنان گواهینامه مى دهیم.
وى ادامه داد: به زودى از کتاب جامع بدنســازى 
و پرورش اندام رونمایى مى کنیم و با شناســایى 
پیشکسوتان و مراجعه به منازلشان، از آنان قدردانى 
خواهیم کرد و حتــى آنان با خانواده هایشــان در 
برنامه هاى فرهنگى شــرکت کرده و مورد تکریم 

هیئت قرار گرفتند.
رئیس هیئت بدنســازى و پرورش اندام اســتان 
اصفهان اذعان داشت: در زمینه مبارزه با دوپینگ 
از دیگر استان ها پیشــى گرفته ایم و معتقدیم که 

مکمل ها باید از باشگاه ها جمع آورى شوند.

یارمحمدیــان رســالت هیئــت بدنســازى و 
پرورش اندام اســتان اصفهان را توجه به ورزش 
همگانى مى دانــد و مى گویــد: ما بــا برگزارى 
آموزش هــاى همگانــى رایگان در ســال 95، با 
اقتدار توانســتیم رتبه اول کشــور را به دســت

 آوریم.
وى افزود: طى دو سال اخیر از هیچ ارگان، سازمان، 
اداره کل ورزش و جوانان و... ریالى کمک نگرفتیم 
و عمده منابع مالى از طریق برگزارى کالس هاى 
آموزشى تکلیفى براى مربیان، داوران و اسپانسر و... 

تأمین شده است.
رئیس هیئت بدنســازى و پرورش اندام اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: تأســیس باشــگاه هاى 
ورزشى بدنســازى که هیچ هزینه اى را بر دولت 
تحمیــل نمى کنند خود اجراى اقتصــاد مقاومتى

 است.
یارمحمدیان گفت: نگاه ما در هیئت بدنســازى و 
پرورش اندام استان اصفهان، نگاه روزمرگى نیست 
و از همه ظرفیت ها تاکنون استفاده کردیم و به طور 
متوسط  طى دو سال اخیر، هر روز ما در سطح استان 

اصفهان، یک برنامه اجرایى داشتیم.

اصفهان، ظرفیت برگزارى 
مسابقات جهانى بدنسازى را دارد

تیم فوتبال «ســاواالن یوردوم» مشــگین شهر که 
جهت حضور در اولین بازى خود در لیگ دســته 3 به 
اصفهان سفر کرده بود شــب را در یکى از پارك هاى 

این شهر سر کرد.
ساواالن یوردوم، اولین تیم فوتبال مشگین شهر است 
که توانســته در تاریخ فوتبال این شهرستان به لیگ 
دســته3 صعود کند. اما تداوم بى مهــرى به تیم هاى 
فوتبال که از تیم فوتبال شهردارى اردبیل به تیم فوتبال 
بانوان نمین سرامیک سرایت کرد، نصیب تیم فوتبال 
ساواالن یوردوم شده است. جوانان عضو این تیم که 
با امید کسب موفقیت راهى اصفهان شده اند، نه حامى 
مالى دارند و نه توجه و عنایت مسئوالن را در کوله پشتى 

ورزشى خود.
فرماندار مشــگین شــهر با اعالم بى اطالعى از این 
اتفاق گفت: بخش دولتى نمى تواند حامى تیم فوتبال 
باشد. میرعلى رحیمى زاد تصریح کرد: بخش دولتى 
با محدودیت مالى مواجه است و الزم است که بخش 

خصوصى اسپانسر تیم هاى ورزشى باشد.
وى افزود: مجموعه گردشــگرى «پل معلق» حامى 
این تیم است و مى بایست در خصوص وضعیت تیم و 

خوابیدن در پارك پاسخگو باشد.
در عین حــال رئیس هیئت فوتبال اســتان اردبیل با 
تأیید این اتفاق تصریح کرد: متأســفانه تیم ساواالن 
یوردوم شب اول بازى هاى خود را در یکى از پارك ها 

گذرانده است.
صمد نوتاش تصریح کرد: باشگاه فوتبال نهادى مستقل 
است که تمامى امورات مالى و فنى یک تیم را عهده دار 
مى شود اما باشــگاه هاى فوتبال در اردبیل بنیه مالى 

مطلوبى ندارند و بایدحمایت شوند.
وى افزود: تنها اقدامى که هیئت فوتبال مى توانست 
براى حمایت از تیم ســاواالن یوردوم مشگین شهر و 
میعاد پارس آباد داشته باشد، این بود که طى مذاکره با 
سازمان لیگ مبلغ اولیه حضور تیم دربازى هاى لیگ از 

تیم ها دریافت نشود.
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل با اذعان به الزام تیم 
ساواالن یوردوم براى پرداخت  18 میلیون تومان اضافه 
کرد: با مذاکره مانع از پرداخت این تیم از شهرســتان 

مشگین شهر شدیم.
نوتاش تأکید کــرد: از ســویى اداره ورزش و جوانان 
شهرستان مشگین شهر و هیئت فوتبال شهرستان نیز 
در حد مقدور از تیم حمایت کردند اما این میزان کافى 
نیست و تیم هایى از این دست از شهرستان هاى محروم 

نیازمند حمایت ویژه هستند.
وى موفقیت تیم ســاواالن یوردوم و صعود به لیگ 
دسته 3 را در تاریخ فوتبال مشگین شهر بى نظیر دانست 
و گفت: انتظار مى رود دســتگاه هاى اجرایى و بخش 

خصوصى از تیم هاى فوتبال حمایت کنند.
رئیس هیئت فوتبال استان در پاسخ به این سئوال که 

آیا مجموعه گردشگرى «پل معلق» 
حامى این تیم اســت، اضافه کرد: 

«پل معلــق» در مقطعى از تیم 
حمایت مالى داشته اما حامى 

مالى نیســت و این تیم 
لى متأســفانه حامى  ما

ندارد.
نوتاش متذکر 
شــد: زمانى که 
تیمى براى اولین بار به 
لیگ مى رود انتظار مى رود زمینه 

حضور آبرومندانه آنها فراهم شود.
وى افزود: ســاواالن یوردوم در گــروه 13 تایى لیگ 
دسته3 شــش بازى خارج از خانه دارد که اولین بازى 

در اصفهان بود.

بازیکنان اردبیلى
 در پارك هاى اصفهان 

خوابیدند!

بازگشت دروازه بان سرشناس
 به تمرینات الهالل

آقا برانکو...

ست
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مأموران پلیس آگاهى پایتخت فردى را که به بهانه نشان 
 دادن کبوتر اقدام به قتل پسربچه اى 11 ساله کرده بود، 

دستگیر کردند.
از اوایل هفته پیش خبر مفقود شــدن پسر 11 ساله اى 
به پلیس آگاهى اعالم شــد که با تحقیقات  تخصصى 
کارآگاهان پلیس آگاهى سرانجام متهم پرونده شناسایى و 
دستگیر شد و صبح روز چهارشنبه هفته گذشته به ارتکاب 

جنایت اعتراف کرد.
متهم در اعترافاتش به کارآگاهان گفت که پســربچه 
11ساله را در محدوده میدان گمرك و به بهانه نشان دادن 
کبوترهایش به داخل منزلش کشیده و در خانه با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسانده است و جســد را پس از قرار 
دادن در یک بسته بندى، با مشارکت برادرش به کیلومتر 
60 جاده قم منتقل و در آنجا رها کرده است .  بررسى هاى 
اولیه حاکى است که قاتل به ظاهر از لحاظ روحى و روانى 

دچار مشکل است.  
با اعتراف متهم بــه ارتکاب جنایــت، کارآگاهان اداره 
یازدهم ضمن هماهنگى با بازپرس شعبه نهم دادسراى 
امور جنایى به محل رهاسازى جسد اعزام و در ساعت 22 

چهارشنبه موفق به کشف جسد شدند.
در همین حال سرپرست دادســراى امور جنایى تهران 
هم در بیان جزئیات این ماجرا گفت: به محض دریافت 
یک مورد گزارش گم شدگى پسربچه 11 ساله در میدان 
راضى خیابان رباط کریم تیم هاى تخصصى دادسراى 
امور جنایى تهران کار خود را شــروع کردند و در همان 

ساعات اولیه به جوانى 23 ساله که در رو به روى پارکى 
بود که پسر 11ساله مفقود شده بود مظنون شدند و وى 

را بازداشت کردند.
قاضى محمد شــهریارى در ادامه اظهار داشت: دست 
این فرد در هنگام بازداشــت باندپیچى شده بود و وى 
علت زخمى شدن دســتش را خرد کردن گوشت و مرغ 

اعالم کرد.
وى با بیان اینکه این فرد را در بازداشت نگه داشتیم و از او 
تحقیقات را به عمل آوردیم تا اینکه روز چهارشنبه هفته 
پیش متهم به قتل پسر 11 ساله اعتراف کرد، افزود: متهم 
23 ساله در بیان محل اختفاى جســد طفره مى رفت و 
هربار یک آدرس را اعالم مى کرد تا اینکه باالخره اعتراف 

کرد جسد را به جاده قم منتقل کرده است.
قاضى شــهریارى گفت : در اعزام تیم هاى تجسس به 
محل اعالم شده از ســوى متهم سرانجام تیم تجسس 
جسد پسر 11 ساله را در حالى که پتو پیچ شده بود در 55 

کیلومترى جاده قم به تهران پیدا کرد. 
شهریارى اظهار داشــت: پس از انتقال جسد «الف.ر» 
پسر بچه 11 ساله به پزشکى قانونى و بررسى وضع جسد 
مشخص شد که متهم بیش از 50 ضربه چاقو به پسر 11 
ساله زده است که 25 ضربه آن به سر و صورت از جمله 

داخل چشم هاى مقتول بوده است.
وى گفت: متهم این پرونــده در اعترافات خود گفته در 
کودکى در پارك رازى مورد تعرض قرار گرفته و به علت 
همین عقده  درونى دست به ارتکاب این جنایت زده است.

نزدیک یک هفته بعد از اعالم نظریه پزشــکى 
قانونى درخصوص علــت مرگ ناپدرى «حمید 
صفت»، خواننده مشهور، یکى از پسران مقتول 
به دادســراى جنایى تهران رفت و براى متهم 

درخواست قصاص کرد.
صبح روز چهارشنبه هفته گذشته خواننده مشهور 
که متهم به قتل عمد پدرخوانده اش است، از زندان 
رجایى شهر به شعبه سوم دادسراى جنایى تهران 
منتقل شد تا شاهد شکایت یکى از اعضاى خانواده 
مقتول باشد. او این بار لباس زندان به تن داشت و 
عالوه بر او «سهیل» یکى از پسرهاى مقتول هم 
در دادسرا حضور یافت. با دستور قاضى سیدسجاد 
منافى آذر، فرزنــد مقتول درخواســت خود را 
درخصوص این پرونده اعالم کرد. او که سهیل 
نام دارد در جلسه قبلى گفته بود پس از اعالم 
نظریه پزشــکى قانونى درخصوص مرگ 

پدرش، درخواست خود را بازگو مى کند. 
پسر جوان چهارشــنبه به قاضى جنایى 
گفت: «من درخواســت قصاص حمید 
را دارم و عالوه بر ایــن از مادر حمید 
هم به  علت همکارى در جرم شکایت 
دارم.» او ادامه داد: «روز حادثه مادر 
حمید، پدر مرا نگه داشته و پسرش 
او را کتک زده است و او هم مقصر 

است.» 
پس از اظهارات سهیل، حمید 
در دفاع از خودش گفت: 
یــه  نظر »

پزشــکى قانونى مرا شــوکه کرد. اعالم شده که 
پدرخوانده ام با ضربه جسم سخت به سرش به قتل 
رسیده اما من ضربه اى به سر او نزدم. من دو ضربه 
به او زدم آن هم با کف دستم نه مشت. یکى باالى 
ابرویش زدم و دیگرى به گونه اش. او یک ساعت 
بعد از درگیرى حالش خوب بود. حتى از همسایه ها 
شنیدیم که براى خواندن نماز از جایش بلند شده و 
وضو گرفته است. شاید در آن زمان سرش به جایى 
خورده باشــد. من او را مانند پدر دوست داشتم و 
بیشتر دوستانم اصًال نمى دانستند که او ناپدرى ام 
است. رابطه من و حاج آقا خیلى خوب و صمیمى 
بود و حتى چند روز قبل از حادثه، من برایش جشن 
تولد گرفته بودم و این یعنى من با او هیچ مشکلى 
نداشتم. روز حادثه و پس از درگیرى ما، اورژانس آمد 
که گفتند حال او خوب است اما به اصرار دیگران به 

بیمارستان و پس از آن به کما رفت.»
وى گفت: «پدرخوانده ام آن روز با یکى از دوستانش 
تنها بوده و ممکن است سرش به جایى خورده باشد 
و این احتمال وجود دارد که دوستش به او پیشنهاد 
داده که به دروغ بگوید حمید او را زده اســت چون 
دوست او رابطه خوبى با من نداشت. دوست او به 
ناپدرى ام بدهکار بود و همه جا گفته که ضربه هایى 
که من زده ام باعث آسیب به فک و دهان ناپدرى ام 
شده است.» حمید ادامه داد: «آن روز من عصبانیتم 
را روى وسایل خانه خالى کردم اما با چیزى به سر 
او ضربه نزدم. در آن لحظه مادرم بین ما واســطه 
شده و فاصله من و ناپدرى ام طورى بود که نمى شد 
ضربه اى محکم به او زد. حتى ناپدرى ام وقتى به 
بیمارستان رفته به مأمورکالنترى گفته که من با 
دست به او زدم نه با مشــت یا جسم سخت. من 

به نظریه پزشکى قانونى اعتراض دارم.» 
در ادامه جلسه مادر حمید نیز گفت: «من به عنوان 

شاهد ماجرا مى گویم که پســرم هیچ ضربه اى با 
جسم سخت به شوهرم نزد. قد من بلند است و تقریبًا 
هم قد پسرم هستم و طورى جلوى شوهرم ایستاده 
بودم که مانع دعواى آنها باشم و اصًال به یاد ندارم 

که چیزى به شوهرم خورده باشد.» 
پس از پایان جلسه، بازپرس جنایى دستور انتقال 
حمید از زندان به اداره آگاهى را داد تا صحنه حادثه 

را بازسازى کند.
***

سهیل، پســر کوچک مقتول، سال هاست که در 
فنالند زندگى مى کند. او پس از این حادثه به ایران 
آمده و نخســتین فرد از خانواده مقتول است که 
شکایت خود را در این پرونده مطرح کرده و خواستار 

قصاص قاتل پدرش شده است.
کى از حادثه باخبر شدى؟

همان روز درگیرى. دوســت پدرم به من زنگ زد 
و ماجرا را برایم توضیــح داد. از همان لحظه دلم 
به آشوب افتاد شــبانه بلیت تهیه کردم و به ایران 
آمدم. وقتى رســیدم پدرم در اتاق عمل بود. وقتى 
هم بیرون آمد به کما رفته بود و من موفق نشــدم 
با او صحبت کنم. سه چهار روز بعد هم گفتند جان 

باخته است.
نظر خواهر و برادرت هم قصاص 

است؟
من نظر آنها را نمى دانم. خواهرم به شدت به پدرم 
وابســته بود و از وقتى از فنالند به ایران آمده حال 
مســاعدى ندارد. حتى نتوانست در جلسه تحقیق 
حاضر شود و نظرش را اعالم کند. اما نظر شخصى 
خودم هم اکنون قصاص اســت چــرا که معتقدم 
حمید حقایق را نمى گوید. هرچند مى دانم به زودى 
همه  چیز مشخص مى شود اما درخواستم از حمید و 

مادرش این است که واقعیت را بگویند.

به نظرت آنها دروغ مى گویند؟
من فقط مى خواهم واقعیت را بگویند و مى دانم که 
حقایق به زودى آشکار مى شود. همانطور که نظریه 
پزشکى قانونى تا حدودى حقایق را مشخص کرد. 
حمید حتى عنوان کرده که احتماًال یکى از دوستان 
پدرم به  دلیل بدهى پدرم را کشــته است اما این 
موضوع حقیقت ندارد. دوســت پدرم خیلى رابطه 

خوبى با پدرم و ما دارد و این حرف ها دروغ است.
قبالً حمید را دیده بودى؟

بله. من هر دو سال یک بار به ایران مى آمدم و او را 
مى دیدم. حمید و خواهــرش در خانه پدرم زندگى 
مى کردند و هرکدام براى خودشــان اتاق داشتند. 
پدرم خیلى هــواى آنها را داشــت و رابطه بدى با 

هم نداشتیم.
از شهرتش خبر داشتى؟

بله. مى دانستم خوانندگى مى کند و آهنگ هایش را 
هم گوش کرده بودم.

پس، از واکنش هــا در فضاى 
مجازى هم خبر دارى؟

بله. راســتش وقتى با این واکنش ها روبه رو شدم 
خیلى ناراحت شدم. اگرچه مى دانم که حمید خواننده 
مشــهورى بوده و قطعاً هواداران زیــادى دارد اما 
درست نیســت که هوادارانش براى حمایت از او 
چنین موجى علیه پدرم(مقتول) در اینســتاگرام و 
تلگرام راه بیاندازنــد.  اى کاش وقتى این تصاویر 
و مطالب را منتشــر مى کنند یک لحظه خودشان 
را جاى خانواده مقتول بگذارند. درســت است که 
طرفدار حمید هستند اما از ماجرا و زندگى خصوصى 
او خبــرى ندارند و با این حــال به راحتى قضاوت 
مى کنند. چنــد روز پیــش عکس زنى با ســر و 
صورتى کبود در اینســتاگرام دیدم که مى گفتند 
مادر حمید اســت و پدر من با کمربند کتکش زده 

و با چاقو مجروحش کرده و حمید حق داشــته که 
پدرم را بکشــد و یا پدرم حقش مرگ بوده است. 
درصورتى که اصًال آن عکس مادر حمید نبود و پدرم 
چنین شخصیتى نداشــت که بخواهد همسرش 
را کتک بزند. حاال ممکن اســت گاهى اختالف 
پیش بیاید اما این اختالف ها در زندگى هر فردى 
هســت و   اى کاش مردم کمتر به این ماجرا دامن 
بزنند و قضاوت بیجا نکنند و همه  چیز را به قانون 

واگذار کنند.

گفتگو با برادر ناتنى حمید صفت: 

 من قصـــاص مى خواهم 

در فاصله یک روز مانده به صدور رأى پرونده قتل «بنیتا»، 
خانواده این کودك هشت ماهه مقتول و نماینده دادستان به 
بگو مگو پرداخته اند. در همین باره ولى دم بنیتاى هشــت 
ماهه گفت: «خواستار صدور رأى عادالنه هستم و از دادگاه 

فقط مى خواهم خون بنیتایم هدر نرود.»
«حسن قلعه نویى» در گفتگو با ایرنا افزود: «پیش تر تقاضاى 
قصاص هر دو متهم پرونده را داشتم و اکنون هم همین حکم 

را انتظار دارم.»
ولى دم بنیتاى هشت ماهه گفت: «تنها مشکل ما این است 
اگر قانون ما درست باشد و اگر مرجع رسیدگى کننده طرف 
قانون را بگیرد، هیچگاه یک جانــى در مقابل دادگاه و در 
برابر چشم افرادى که آمده اند حق خود را بگیرند در نهایت 
وقاحت نمى گوید من شیشــه خرید و فروش مى کردم، 
مال دزدى خرید و فروش مى کردم، نمى آیم بچه بکشم؛ 
کسى که 130 فقره پرونده داشته اینجا راست راست هر چه 
مــى خواهــد بیــان مــى کنــد، شــاید مــى دانــد 
اینجا هــم تبرئــه مــى شــود و بیــرون مــى رود.»
وى اضافه کرد: «بعد نماینده دادســتان در جلســه دادگاه
 مى گوید مشکل اینها این است که قانون را بلد نیستند؛ پس 
من که قانون را بلد نیســتم و چیزى از حقوق نخواندم باید 
کسى به عنوان مدعى العموم، حق من را از ظالمان بگیرد، 
نه اینکه بگوید این مشکل شماست. پس چه کسى باید حق 

من را بگیرد.»
قلعه نویى درباره امضاى خود و همسرش پى برگه قرارداد 
منع تعقیب که یکى از مطالب مهم مورد بحث جلســه روز 
چهارشنبه دادگاه هم بود، گفت: «عناوین اتهامى متهمان را 
برایمان خواندند و گفتند براى اینکه به پرونده زودتر در دادگاه 
رسیدگى شود پاى این برگه را که همان برگه قرار منع تعقیب 

بود و ما نمى دانستیم، امضا کنید که ما هم امضا کردیم.»
«الهام سپهرى فرد» مادر بنیتا و همسر حسن قلعه نویى هم 
در این گفتگو اظهار داشت: «نماینده دادستان مرا فریب داد و 
از من بابت قرار منع تعقیب امضا گرفت و درجلسه دادگاه هم 

با دفاع از متهمان مى گوید چون معتاد بودند متوجه نبودند 
پس من هم معتاد شــوم بروم دزدى و قتل انجام دهم بعد 

بگویم متوجه نبودم.»

بعضى اطالعات مطرح شده دروغ است
اما قاضى محمد شهریارى، سرپرست دادسراى امور جنایى 
و نماینده دادستان تهران در دادگاه بنیتا در پاسخ به برخى 
ادعاهاى مطرح شده در حاشیه دادگاه چهارشنبه هفته پیش 
بنیتا به میزان گفت: «مصاحبه و ادعاهاى مطرح شــده از 

سوى برخى افراد کذب، دروغ و بى اساس است.»
وى افزود: «متأســفانه این افراد به جاى پیگیرى پرونده از 
مسیر قانونى با توسل به افرادى که به آنها خط دهى مى کنند 
سعى در خارج کردن پرونده از مسیر قانونى خود دارند که این 

باعث تعجب است.»
سرپرست دادسراى امور جنایى و نماینده دادستان تهران 
در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه خانواده بنیتا به صدور قرار 
منع تعقیب متهم ردیف دوم پرونده اعتراض داشتند، گفت: 

«طبق بررسى ها مشخص شد متهم ردیف دوم در سرقت 
و تحصیل مال مسروقه معاونت داشــته و در قتل دخالتى 
نداشته است بنابراین بازپرس در این رابطه قرار منع تعقیب 

صادر کرد.»
قاضى شهریارى ادامه داد: «قرارهاى منع تعقیب در شعبه 
بازپرسى صادر مى شوند و  پدر و مادر بنیتا با دست خط خود 
اعالم کرده اند که در مورد قرار منع تعقیب صادر شــده از 
سوى شعبه بازپرســى براى متهم ردیف دوم پرونده هیچ 
اعتراضى ندارند اما در حال حاضــر اظهار بى اطالعى مى 
کنند با وجود اینکه به آنها در همان ابتدا و در دادســرا گفته 
شد که وکیل انتخاب کنند این در حالى است که آنها پیگیر 
این مسئله نشدند.» وى گفت: «خانواده بنیتا معتقد بودند 
هر چهار متهم باید قصاص شــوند اما با هیاهو و جنجال 
نمى شود با این مسائل برخورد کرد و ما طبق قانون عمل 

مى کنیم.»
گفتنى است حکم عامالن قتل بنیتا پس از شور،  فردا یک 

شنبه 26 شهریورماه سال جارى صادر مى شود.

اولیاى بنیتا: نماینده دادستان ما را فریب داد
نماینده دادستان: با هیاهو نمى شود با این مسائل برخورد کرد

پدر و مادر بنیتا رودرروى دادستانى
فرمانده انتظامى شهرســتان تنگســتان 
گفت: در پى اعالم وقوع سرقت مسلحانه 
از پست بانک روستاى «گاهى» شهرستان 
تنگســتان (اســتان بوشــهر) ، مأموران 
پلیــس بالفاصلــه بــه محــل اعــزام 

شدند.
سرهنگ جوشن ســهرابى اظهار داشت: 
با بررسى مأموران انتظامى مشخص شد 
حدود ساعت 10و23دقیقه روز چهارشنبه 
هفته گذشته دو نفر سارق مسلح با ورود به 
پست بانک روستاى گاهى و تهدید کارمند 
بانک مبلغ تقریبى چهار میلیون تومان را به 
سرقت مى برند و با یک دستگاه پژو 405 از 

محل متوارى مى شوند.
وى با بیــان اینکه در ایــن بانک یک نفر 
کارمند زن فعالیت داشــته اســت،گفت: 
خوشبختانه در این حادثه به کسى آسیب 

نرسیده است. 
این مقام انتظامى گفــت: پلیس با انجام 
اقدامات فنى و بررســى فیلم دوربین هاى 
مدار بســته بانک و ســرنخ هاى احتمالى 
با تمــام امکانــات به دنبال شناســایى و 

دستگیرى سارقان است.

سرقت مسلحانه از 
بانکى با یک کارمند

سرنوشت پسربچه هشت ســاله اى به نام «پارسا قندى» 
در هاله اى از ابهام قرار دارد. پارســا 75 روز قبل در حوالى 
امامزاده هاشــم(ع) در جــاده هراز در بخــش الریجان 
شهرستان آمل مفقود شــده اما تاکنون تمامى تالش ها 

براى یافتن وى بى نتیجه بوده است.
«محسن قندى»، پدر پارســا درباره جزئیات مفقود شدن 
پسرش گفت: «بعدازظهر روز 11 تیرماه همراه با خانواده ام 
از سفر شمال به تهران باز مى گشتیم که بعد از تونل "وانا"، 
حوالى امامزاده هاشم(ع) در مکانى به نام "نقشه شاه" در 

نزدیکى رودخانه براى صــرف غذا توقف کردیم، در حال 
آماده کردن غذا بودیم که خواهرم ســراغ پارسا را گرفت، 
پارسا کمى دورتر از مکان توقف ما در جایى که دو خودروى 
دیگر نیز توقف کرده بودند،  مشغول بازى بود اما به یک باره 
ناپدید شد و هرچه جستجو کردیم پیدا نشد، من و خانواده ام 
هرچه توان داشــتیم در اطراف و در رودخانه دنبال پارسا 
رفتیم اما اثرى از او نبود در همین حین با امدادگران هالل 
احمر و مأموران پاسگاه گزنک نیز تماس گرفتیم که آنها 

به سرعت خودشان را به محل حادثه رساندند.»

وى ادامه داد: «غواص ها و امدادگران براى یافتن پارسا 
تالش بســیار زیادى کردند و تا پاســى از شب مشغول 
جستجو بودند اما تالش ها به نتیجه نرسید، صبح روز بعد 
نیز با روشن شدن هوا جســتجو مجدداً از سر گرفته شد و 
امدادگران، استخرهاى پرورش ماهى، کارخانه هاى سنگ، 
روستاهاى اطراف و تمامى مکان ها در اطراف رودخانه را 

بررسى کردند اما اثرى از پارسا پیدا نشد.»
پدر پارسا افزود: «بعد از اینکه مأموریت تیم امداد به پایان 
رســید به تهران آمدم و تعداد زیادى از دوستانم نیز براى 
یافتن پارسا بسیج شدند اما تاکنون اثرى از وى یافت نشده 
همچنین زمانى که امدادگران به محل مفقود شدن پسرم 

رسیدند، گفتند به احتمال زیاد به داخل رودخانه سقوط کرده 
است اما من احتمال ربوده شدن پسرم را نیز مى دهم.»

قندى با اشــاره به تالش بى وقفه براى یافتن فرزندش 
گفت: «امدادگران تقریبًا پنج روز در حال جســتجو براى 
یافتن پسرم بودند و بعد از آن عملیات متوقف شد، پرونده 
مفقود شدن پارســا نیز هم اکنون در پلیس آگاهى شهر 
آمل در جریان است اما هیچى سرنخ و اثرى از پسرم پیدا 
نشده و ما در بى خبرى مطلق به سر مى بریم،  من در تمامى 
مکان هایى که به نظرم مى رسید، عکس فرزندم را پخش 
کرده ام پلیس هم مى گوید که عکس پسرم را جزو مفقود 
شده ها در سیستم پلیس ثبت کرده است، در نهایت امیدوارم 

همه دست به دست هم دهند تا پســر من نیز پیدا شود نه 
اینکه فقط پس از بروز یک اتفاق تلخ، همه یاد هم بیافتند.»

وى با اشاره به کمک هنرمندان براى پیداشدن پارسا، گفت: 
«بعد از مفقود شــدن فرزندم، تماس هاى بسیار زیادى با 
من از داخل و خارج کشور گرفته شده و هم میهنان حتى 
براى کمک مالى به من اعالم آمادگى کرده اند، همچنین 
بازیگران و هنرمندان زیادى مانند آقاى پرویز پرستویى،  
رضا صادقى، امیر جعفرى، محمد علیزاده، خانم شــقایق 
دهقــان و هنرمندان دیگرى درباره پســرم با من تماس 
گرفته یا در صفحه شخصى شان در فضاى مجازى براى 

پیدا کردن پارسا تالش کرده اند.» 

75 روز گذشت؛ «پارسا» پیدا نشد

نزدیک یک هفته بعد از اعالم نظریه پزشــکى
قانونى درخصوص علــت مرگ ناپدرى «حمید
صفت»، خواننده مشهور، یکى از پسران مقتول
به دادســراى جنایى تهران رفت و براى متهم

درخواست قصاص کرد.
صبح روز چهارشنبه هفته گذشته خواننده مشهور
که متهم به قتل عمد پدرخوانده اش است، از زندان
دادسراى جنایى تهران به شعبهسوم رجایى شهر
منتقل شد تا شاهد شکایت یکى از اعضاى خانواده
مقتول باشد. او این بار لباس زندان به تن داشت و
عالوه بر او «سهیل» یکى از پسرهاى مقتول هم
در دادسرا حضور یافت. با دستور قاضى سیدسجاد
منافى آذر، فرزنــد مقتول درخواســت خود را
درخصوص این پرونده اعالم کرد. او که سهیل
نام دارد در جلسه قبلى گفته بود پس از اعالم
نظریه پزشــکى قانونى درخصوص مرگ

پدرش، درخواست خود را بازگومى کند. 
پسر جوان چهارشــنبه به قاضى جنایى
گفت: «من درخواســت قصاص حمید
را دارم و عالوه بر ایــن از مادر حمید
هم به  علت همکارى در جرم شکایت
دارم.» او ادامه داد: «روز حادثه مادر
حمید، پدر مرا نگه داشته و پسرش
را کتک زده است و اوهم مقصر او

است.» 
پس از اظهارات سهیل، حمید
در دفاع از خودش گفت:
یــه نظر »

پدرخوانده ام آن روز 
با یکى از دوستانش 

تنها بوده و ممکن 
است سرش به جایى 
خورده باشد و این 
احتمال وجود دارد 
که دوستش به او 

پیشنهاد داده که به 
دروغ بگوید حمید 

او را زده است چون 
دوست او رابطه خوبى 

با من نداشت

قاتل 23 ساله، مقتول 11 ساله و چند کبوتر

آدم ربایى و قتل نوجوانانه!
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 بزرگان و غول هاى صنعت موبایل هاى هوشمند 
حاال وارد عرصه رقابتى جدید و تازه اى شــده اند. 
درحالى که اپــل و گوگل این روزهــا با طراحى و 
تولید موبایل هاى جدید، دوربین ها و سیستم هاى 
پیشرفته سعى دارند ســهم خود را از بازار موبایل 
حفظ کننــد، اما همزمان در میــدان جدیدى قدم 
گذاشــته اند که واقعیــت را به چالش مى کشــد.  
واقعیت افزوده پدیده جدیدى نیست. اولین تجربه 
بســیارى از افراد از این مفهوم تماشــاى محیط 
اطراف از چشمان «آرنولد شــوارتزنگر» در فیلم 
معروف «ترمیناتور» در ســال 1984 بوده است. 
این فیلم زاویه دید ترمیناتور را نشــان مى داد که 
چطور اطالعات هر موضوعى، اشــیا و افراد روى 
خودش پدیدار مى شد. با این حال بعد از تالش هاى 
بى نتیجه براى تبدیل مفهــوم واقعیت افزوده به 
محصولــى در دســترس و بــازارى مانند عینک 
هوشــمند گوگل، پدیده واقعیت افــزوده در ماه 
جوالى سال 2016 با معرفى بازى «پوکمون گو» 
وارد عرصه جدیدى شــد. این بازى مى توانست 
جزئیات بیشترى از آنچه در واقعیت وجود دارد را در 
دسترس کاربران و گیمرها قرار بدهد. آنها باید در 

دنیاى واقعى، پوکمون هاى مجازى را مى گرفتند.
درحالى که گوگل سیســتم هاى واقعیت افزوده را 
از سال 2014 در پروژه «تانگو» به کار گرفت و به 
تولید تبلت ها و موبایل هاى هوشمند تخصصى از 
طرف Lenovo و Asus منجر شد، اپل هم با 
عرضه ARKit به عنوان بخشى از سیستم عامل 

iOS 11 در هفته هاى آینده وارد این عرصه خواهد 
شد. درحالى که سیستم اپل برخالف تانگوى گوگل 
به سخت افزارهاى خاص وابسته نیست و به همین 
دلیل ممکن است بعضى مهارت هاى مختص ارائه 
از سوى حسگرها را ارائه ندهد، ARKit نه تنها 
روى آیفــون بعدى اپل، بلکــه روى موبایل هاى 
هوشمند قدیمى تر این شــرکت هم قابل استفاده 
خواهد بــود. «جئوف بالبر» یکــى از تحلیلگران 
مؤسســه تحقیقاتــى CCS Insight در این 
مورد مى گوید: « ARKit اپل، چیزى است که 

فناورى واقعیت افزوده به شــدت به آن نیاز دارد. 
با وجود بازار قابل توجه، بــزرگ و قابل پیش بینى 
آیفون ها و آى پدهــاى مجهز بــه پردازنده هاى 
A9 یا A10، این کیت معیــار و انگیزه اى فورى 
را براى ســرمایه گذارى در اختیار توسعه دهندگان 

قرار مى دهد.»
تبدیل شــدن واقعیت افزوده به پدیده اى عمومى 
و در دســترس مى تواند آینده اى جالــب را براى 
این فنــاورى به تصویر بکشــد. به دلیــل تعداد 
زیاد کاربــران و عالقه مندان آیفون که گوشــى 

خودشــان را به جدیدترین نســخه سیستم عامل 
iOS به روز مى کنند، اپل بیشــتر از هر شــرکت 
فناورى دیگــرى این امکان را دارد تا دسترســى 
کاربرانش را بــه فناورى واقعیت افــزوده فراهم 
آورده و عمومى کند. این موضوعى اســت که از 
نگاه سرمایه گذاران و توسعه دهندگان دور نخواهد 
ماند. ســرمایه گذارى هاى بزرگ به خصوص در 
مراحــل اولیه رشــد ایــن فنــاورى مى تواند به 
معناى محصوالت بهتــر، نفوذ بیشــتر در میان 
مصرف کننــدگان و احتمال موفقیت بیشــتر این 

فناورى در بازار باشــد. تیم کــوك در اوایل ماه 
آگوست گذشته به سرمایه گذاران گفت: «واقعیت 
افزوده فرصتى بــزرگ و عمیق اســت و یکى از 
اتفاقات بزرگى خواهد بود که ما بعدها نگاه مى کنیم 
و خوشحال مى شویم که وارد عرصه آن شده ایم.»

گوگل هم در حال اســتراحت نیست. درحالى که 
سیستم تانگوى این شرکت احتماًال جاى دیگرى 
نمى رود، امــا تولیدکننده سیســتم عامل اندروید 
اعالم کرده که این سیســتم جدید تحت برندى 
به نــام ARCore عرضه خواهد شــد؛ چیزى 

شبیه به ARKit شــرکت اپل. گوگل مى گوید 
که انتظــار دارد ARCore دســتکم براى صد 
میلیون کاربر در دســترس باشــد و عرضه آن با 
کاربران موبایل هوشمند Galaxy S8 شرکت 
سامســونگ و گوشى هاى پیکســل خود گوگل 
آغاز خواهد شــد. با این حال اما تنوع اکوسیستم 
اندروید چالش هایى را براى یک پلت فرم یکپارچه 
مبتنى بر تجربــه کاربران، ایجــاد مى کند. براى 
گسترش سیستم واقعیت افزوده گوگل صرف نظر 
از موبایل هوشــمند Galaxy S8 سامسونگ
 و گوشى هاى پیکسل، گوگل باید متوجه بشود که 
طیف گسترده دوربین هاى گوشى هاى اندرویدى 
یا ســازندگان قدیمى موبایل هــاى مبتنى بر این 
سیســتم عامل، چطور باید این سیســتم جدید را 

به کار بگیرند.
«جان داوســان» مؤســس و تحلیلگر مؤسســه 
تحقیقاتى Jackdaw در این مورد معتقد است: 
«اپل که تمام اجزاى یک گجت را از ســخت افزار 
و نرم افــزار در اختیــار خــودش دارد، در مقابل 
تولیدکننده دســتگاه هاى وابسته به اندروید امتیاز
 بزرگى محســوب مى شــود و مى تواند موفقیت 
اپل در چنیــن عرصه هایى را تا حــد قابل توجهى 
تضمین کند.» با این همه، امــا نه اپل و نه گوگل 
تنها بــه دنبال توســعه فناورى واقعیــت افزوده 
نیستند. آنها مى خواهند ســهم خودشان را از این 
بازار جدید و پرســود که قطعاً  محبوبیت زیادى در 
میان کاربران سراسر دنیا پیدا خواهد کرد، به دست 

بیاورند.

واقعیت افزوده؛ میدان جنگ جدید اپل و گوگل
رامین مشکاه

Exiled Kingdoms RPG Full بازى جدید 
و محبوب در ســبک بازى هاى اکشــن از استودیوى 
بازیســازى Dimension Games 4 بــراى 
دســتگاه هاى اندروید اســت که به صورت رایگان در 
گوگل پلى عرضه شده و تا به امروز بیش از یک میلیون 
بار توسط کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت شده 

است.
 بــازى Exiled Kingdoms RPG Full این 
اجازه را به شما مى دهد که در نقش کاراکتر اصلى در یک 
دنیاى بزرگ آزادانه سفر کنید و به ماجراجویى بپردازید! 
بــازى Exiled Kingdoms RPG Full از 

بازى هاى محبوب و مطرح دهه هاى گذشته الهام گرفته 
است و در آن شما باید به رازهاى مختلفى پى ببرید! در 
سفر خود با صدها شخصیت مختلف مالقات مى کنید، 
ده ها پازل و معماهــاى مختلف را حل مــى کنید، به 
سفارشــى ســازى کاراکتر اصلى با ده ها آیتم مختلف 
بپردازید؛ با انواع هیوالها به مبارزه بپردازید ؛ از تله هاى 
مخفى مختلف به سالمت بگذرید و ساعت ها مشغول 
باشــید! اگر از عالقه مندان به بازى  هاى اکشن و نقش 
آفرینى اندروید هســتید که على رغــم طراحى عالى 
 Exiled داراى گیم پلى اعتیادآورى باشد به هیچ وجه

Kingdoms RPG Full را از دست ندهید.

NetGuard  Pro- no-root firewall نــرم 
افزارى کاربــردى و محبوب در زمینه قطع دسترســى 
بازى ها و برنامه هاى نصب شــده برروى دستگاه هاى 
اندرویدى بــه اتصال اینترنت اســت که اســتودیوى 
Marcel Bokhorst آن را به صــورت رایگان با 
پرداخــت درون برنامه اى در گوگل پلــى عرضه کرده 
است . نت گارد یک اپلیکیشن ساده و بدون نیاز به روت 

براى جلوگیرى از دسترسى برنامه و بازى ها به اینترنت 
است؛ شــما به کمک این نرم افزار مى توانید براى هر 
یک از راه هاى دسترســى به اینترنت شامل واى فاى و 
دیتا محدودیت هایى را براى برنامه و بازى هاى نصب 
شده بر روى دستگاه خود اعمال سازید! جالب است بدانید 
که شما با مسدودسازى دسترسى برنامه ها و بازى ها به 
اینترنت مى توانید استفاده از داده هاى خود را کاهش داده 

و در مصرف باترى خود نیز صرفه جویى کنید! برخى از 
بازى هاى اندرویــدى نظیر Gangstar Vegas در 
صورت وصل بودن اینترنت توسط ســازنده شناسایى 
مى شود و باعث مسدود شــدن حساب بازیتان مى شود 
راه کار چیست؟! با این برنامه کاربردى دسترسى بازى 
به اینترنت را قطع کنید و از مسدود شدن حساب بازیتان 

جلوگیرى به عمل بیاورید. 

سامســونگ بــه صــورت رســمى تبلت گلکســى تــب اى 2017 
(Samsung Galaxy Tab A 2017) را در ویتنام عرضه کرد. این تبلت 
با قیمتى در حدود 285 دالر عرضه شده و هنوز مشخص نیست که چه 

زمانى در سایر بازارهاى جهانى هم ارائه مى شود. 
این تبلت به تراشه اسنپدراگون 435 کوالکام با پردازنده مرکزى چهار 
هســته اى و فرکانس کارى 1,4 گیگاهرتز مجهز است. رم دستگاه هم 

ظرفیت 2 گیگابایتى دارد. 
محصول مذکور از صفحه نمایشى 8 اینچى با وضوح تصویر 1280 در 
800 پیکسل بهره مى برد. بنابراین تراکم پیکسلى نمایشگر دستگاه در 

حدود 189 پیکسل در هر اینچ خواهد بود.

ابعاد بدنه آن 8/9در 124/1 در 212/1 
میلیمتر بوده و دســتگاه 364 

گرم وزن دارد. سیستم 
عامل اندروید 7,1 
نوقا هم به صورت 

پیش فرض بر روى 
تبلت گلکســى تــب اى 2017 

نصب خواهد بود. 
حافظه داخلى این محصول 16 گیگابایت فضاى ذخیره سازى 

اطالعــات را در اختیار کاربر قرار مى دهد و امــکان ارتقاى این فضا با 

اتصال حافظه 
جانبى تا ســقف 
256 گیگابایتــى وجود 

دارد.
دوربین اصلــى ایــن محصول 8 
مگاپیکســلى بوده و سامســونگ براى 
دوربین ســلفى آن سنســورى 5 مگاپیکسلى 
را به کار برده اســت. ضمناً  باترى تبلت گلکسى تب 
اى 2017 هم ظرفیت مطلوب 5000 میلى آمپر ســاعتى 

را ارائه مى کند.  بازى اکشن پادشاهى تبعید شده 
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اپلیکیشن کاربردى 
قطع دسترسى بازى 
و برنامه به اینترنت

تبلت « گلکسى تب اى 2017» سامسونگ 
رسماً معرفى شد

1 در 212/1 1در 124/1
4ســتگاه 364

سیستم 
7
ت 

وى 
7ــب اى 2017

6 محصول 16 گیگابایت فضاى ذخیره سازى
ا ا ا ا ا کا ا ا کا ا ا

اتصال حافظه 
جانبى تا ســقف 
256 گیگابایتــى وجود 

دارد.
8 8دوربین اصلــى ایــن محصول

مگاپیکســلى بوده و سامســونگ براى 
5دوربین ســلفى آن سنســورى 5 مگاپیکسلى 
را به کار برده اســت. ضمناً  باترى تبلت گلکسى تب

7اى 2017 هم ظرفیت مطلوب 5000 میلى آمپر ســاعتى 
ک ا ا ا

ونگ 

فروشگاه مجازى نرم افزارهاى اندرویدى گوگل پلى 
روز جمعه در تبعیت از تحریم هاى 22 ساله دولت 
آمریکا علیه ایران، نرم افزارهــاى ایرانى را حذف

 کرد.
شــرکت گوگل از طریق فروشــگاه گــوگل پلى 
بــه نرم افزارهاى ایرانى خدمات هاســتینگ ارائه 

مى کرد.
 این مســئله موجب شــده بود که گــوگل ناقض

تحریم هاى دولت آمریکا علیه ایران باشــد. پیش 
از  این در ماه اوت شــرکت اپل نیــز اقدام به حذف 
نرم افزارهــاى ایرانى از فروشــگاه اینترنتى نرم 

افزارهاى خود کرده بود.
گوگل پلى در سال 2013 دسترسى خود براى مصرف 
کنندگان ایرانى را فراهم ساخت. حدود 50 درصد از 
جمعیت 80 میلیون نفرى ایران را جوانان 30 سال به 

پایین تشکیل مى دهند. 

حــدود 48 میلیون اســتفاده کننده تلفــن همراه 
هوشــمند در ایران وجود دارد و این ایران را به یک

 بازار جــذاب براى خدمــات تلفن همــراه بدیل 
مى کند.

حــذف نرم افزارهایــى نظیــر اســنپ از گوگل
 پلى احتماالً  مصرف کنندگان را به ســمت استفاده 
بیشتر از استارت آپ هاى ایرانى اى نظیر کافه بازار 

تشویق خواهد کرد.

حذف 
نرم افزارهاى 
ایرانى از 
گوگل پلى

ک ترین
ت کوچ

ساخ

گابایت
سط گی

هان تو
رافیکى GTX 1080 ج

کارت گ
 

به  تازگى شرکت گیگابایت موفق شده است 
تا کوچک ترین نســخه از کارت گرافیکى 

 GTX 1080 نیرومند انویدیا جى فورس
را تولید و به بازار مصرف عرضه کند.

 وقتــى صحبــت از پردازنده هــاى 
گرافیکى بــه میان مى آید، بســیارى از 

افراد سرى GTX شــرکت انویدیا را به عنوان 
برتریــن نمونه هاى موجــود در بازار به حســاب 

مى آورند.
 در این میان مدل GTX 1080 یکــى از بهترین 
نمونه هــاى این ســرى اســت کــه محبوبیت 
بســیار باالیى در میــان کاربــران دارد ولى یک 
مشکل بزرگ این پردازنده گرافیکى، ابعاد بزرگ 

آن است.
 با وجود این،  شــرکت گیگابایت توانسته است تا 
کوچک ترین نمونه ممکن از این کارت گرافیکى 
را تولید کرده و آن را به بازار عرضه کند تا بتوان از 
این پردازنده در مینى کیس هــاى کامپیوترى نیز 

استفاده کرد.
 GTX 1080 سیستم خنک کننده این نســخه از 

به میــزان 10 ســانتیمتر از 
ســایر مدل هاى این کارت گرافیکى 

کوچک تر بوده و تنها 16/9 سانتی متر اندازه دارد.
 شــایان  ذکــر اســت کــه کارت گرافیکــى

 GTX 1080 داراى حافظه گرافیکى 8 گیگابایتى 
بــوده  و کالك 1607 مگاهرتــزى را به کاربران 
خود ارائه مى کند کــه مى توان این میــزان را به 
کمک اورکالك کردن، به میزان 1733 مگاهرتز

رساند.
 به  این  ترتیب به زودى شاهد عرضه سرى جدیدى 

از مینى کیس هاى کامپیوترى با گرافیک فوق العاده 
نیرومند خواهیم بود که شــاید موجب بهبود کلى 

شرایط بازار کامپیوترهاى خانگى نیز بشوند.
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دادى براى اسکان اضطرارى 
ارسال 400 چادر ام

مسلمانان میانمار

تمرین تیم ملى وزنه بردارى

غبار روبى و 
رنگ آمیزى مزار 
شهدا در مشهد

جشن گردو در شهرستان 
سلسله در لرستان

ى اسب اصیل عرب، 
تمین جشنواره زیبای

عصر چهارشنبه 22 شهریور، هش

 استان البرز برگزار شد.این مسابقه با شرکت 150 رأس 
قهرمانى کشور در

ین دوره از مسابقات
اسب از تمام استان هاى کشور برگزار شد.تیم داورى ا

سب عرب اروپا بوده 
 همگى در زمره داوران رده A و B سازمان ا

شنواره محسوب مى شوند.
مهمانان خارجى این ج

و جزو 

ماهیگیرى خانوادگى در 
بوستان دانشجو رشت

رتن خواب
گاه زنان کا

آسایش

مراسم افتتاحیه 
پنجمین مرحله رالى 
بین المللى خاورمیانه 
(رالى مرك) شامگاه 
چهارشنبه در شیراز 

برگزار شد.

جشنواره بین المللى 

ئاتر خیابانى مریوان
ت
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 بازنگرى در طرح جامع شهرى نجف آباد
3

2

3

2

42

     

مرمت کارخانه تاریخى «نوین»مرمت کارخانه تاریخى «نوین»
 در دستور کار شهردارى شهرضا  در دستور کار شهردارى شهرضا 

3

احکام 30 نفر از 
شهرداران استان 
صادر و ابالغ شد

تأمین زیر ساخت ها و برنامه ریزى براى شهر نطنز
 از ضروریات است

اعطاى 2000 میلیارد تومان تسهیالت بانکى به 
کالنشهرها

3

افزایش 12درصدى کرایه سرویس مدارس

در بیشتر شهرها و شهرســتان ها، وضعیت نابه سامان آسفالت 
خیابان ها و بویژه کوچه هاى فرعى شــهر، موجب ناخرسندى 

شهروندان شده است.
یکى از مهمترین ویژگى  هایى که یک شــهر را از سایر شهرها 
متمایز مى  کند و تاثیر زیادى بر منظر شــهرى دارد، آســفالت 
یکدســت و مناســب خیابان ها اســت اما  زمانى که در بیشتر 
خیابان ها و کوچه ها قدم برمیداریم و یا در حال رانندگى هستیم، 
شاهد آسفالت هاى چهل تکه و وصله شده اى مى باشیم وباید 
مراقب باشــیم تا در چاله نیفتیم و خداى ناکــرده براى خود یا 

اتومبیل اتفاق یا خسارتى رخ ندهد.
نقص فنى در اتومبیل از جمله فرسودگى زود هنگام الستیک، 
شکســتگى کمک فنر ها و تخریب شــدید جلوبندى خودروها 

از جمله دالیلى اســت که به طور مســتقیم به اموال عمومى و 
شخصى شهروندان به دلیل آســفالت نامناسب معابرخسارت 
وارد مى کند. مبحث آسفالت و کیفیت مطلوب خیابان ها یکى از 

شاخصه هاى جدى مدیریت شهرى است.
از این ســر خیابان تا آن ســرش را که نگاه کنى به جاى سطح 
صاف و یکدست فقط پستى و بلندى است که چشم را مى آزارد؛ 
جاهایى  ازآسفالت کنده شده و کمى جلوتر آنقدر آسفالت روى 
قسمتى از خیابان ریخته اند که شبیه دســت انداز بلندى براى 

خودروها شده است.
مردم سال هاست که با این مشکل دست و پنجه نرم مى کنند، 
اما گویى داســتان  چاله هاى کوچه و خیابان ها تمامى ندارد و 
همچنان با قدرت و به عنوان یک معضل شهرى سرجاى خود 

باقى مانده است.
یکى از عوامل خراب شدن آسفالت خیابان ها، استفاده نکردن 
از آسفالت با کیفیت باال و استاندارد است. به طورى که آسفالت 
کمتر از دو سال عمر در بسیارى از معابر داریم، در حالى که باید 
حداقل 15 سال عمر کند. گران شدن قیر و استاندارد نبودن این 
محصول در کشــور و بى تعهدى برخى آسفالت سازان، شرایط 
را به شکلى درآورده که هیچ تضمینى براى آسفالت نمى توان 

ارائه کرد.
اکنون در دنیا آسفالت با ضخامت دو ســانتى متر براى معابر و 
خیابان ها تولید مى شود، اما در کشــور ما در برخى خیابان ها 
بدون تراشیده شدن آسفالت قبلى و بدون زیرسازى سه یا چهار 
بار روکش آسفالت شده و این کار از نظر مهندسى از هیچ اصل و 

دستور معقولى پیروى نمى کند.
مى توان بزرگترین مشــکل آســفالت خیابان ها و معابر را نیز 
نداشتن شناسنامه عنوان کرد و باید مشخص کرد خیابانى که 10 
بار آسفالت شده دلیلش چه بوده و اشکال آن در چیست. در حالى 
که خیابان باید از نظر گرمســیرى و سردسیرى، نوع روسازى، 
زهکشى زیر وضعیت بستر آن و هر نوع اقدامى که روى آن انجام 

شده، شناسنامه داشته باشد. 
تأسیسات شهرى، پاشیدن شــن و نمک،کنده کارى و حفارى 
وقت و بى وقت شرکت هاى آب، برق، گاز و مخابرات از دیگر 

عوامل تخریب آسفالت خیابان هاست.
متاسفانه یکى از نقایص شهرى ما این روزها و شاید درست تر 
در دو دهه اخیر، عبور تأسیسات شهرى آب و برق و گاز و تلفن 

از زیر خاك است و این نقیصه موجب شــده هیچ آسفالت تازه 
اى بیش از سه یا چهار ماه دوام نیاور،د چون به هر حال یکى از 
چهار شرکت خدمات رسان فوق به دلیلى نیاز پیدا مى کند تا به 
تأسیسات زیر خاك دست پیدا کند.از سوى دیگر، نبود هماهنگى 
میان این شرکت ها و شهردارى ها در حفارى خیابان ها زمان 
ترمیم آن را افزایش داده و مشکلى بر مشکالت آسفالت خیابان 

ها افزوده است.
امیدواریم مبحث آسفالت و کیفیت مطلوب معابر و خیابانها را که 
مى توان یکى از شاخصه هاى جدى مدیریت شهرى دانست،  
مســئوالن پرتالش شــهردارى و شوراى شــهرهاى استان 
اصفهان بیشتر به آن توجه کرده تا بیش از این شاهد نارضایتى و 

ناخرسندى شهروندان شهرهاى استان نباشیم.

نارضایتى مردم از آسفالت هاى نامناسب معابر
اندر حکایت مثنوى هفتاد  َمن آسفالت معابر شهرى

معاون شهرسازى شهردارى نجف آباد خبر داد؛

بهره بردارى از 
بزرگترین میدان میوه و تره بار 

غرب اصفهان

نصب چراغ راهنمایى 3زمانه 
در چهارراه ها ى 

شاهین شهر
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عضو سابق شوراى شهر نطنز در مراسم تودیع و معارفه 
شهردار این شهر، ضمن تشــکر از تالش هاى شهردار 
سابق نطنز گفت: مهمترین دالیل پیشرفت هر شهرى 
شوراى پویا و فعال است و وجود مردم پویا و فعال نیز از 

دیگر عناصر پیشرفت هر شهر به شمار مى آیند.
عباس کوچه فاره با بیان این که شــهردار سابق موفق 
شــد سیســتم ادارى خود را به روز کند، افزود: شــهر 
نطنز باید با کمک مســئوالن و شــهردار از خمودگى 
خارج و تالش شــود تا درحدود 300 هــزار مهاجرى 
که در طول 30 ســال از این شــهر خارج شــده اند، با
 فعالیت هاى مختلف و ابتکار عمل مسئوالن به این شهر 

برگردند.

 بدهى فعلى شهردارى نطنز کمتر از زمانى 
است که شهردارى را تحویل گرفتم

شهردار ســابق نطنز نیز در این مراســم با قدردانى از 
همراهى مردم و مســئوالن در طول چهار سال گذشته 
با مجموعه شــهردارى، اظهار داشــت: بــا توجه به 
برنامه هاى اجرا شده شهردارى در چهار سال گذشته، 
موفقیت نســبى در رســیدن به اهداف حاصل شد و به 
خصوص در زمینه ارتباط و تعامل شــهردارى با مردم، 

عملکرد خوبى برجاى ماند.
محســن تجویدى در خصوص افزایــش درآمدهاى 
شــهردارى در این ســال ها افزود: بودجه ســال 92 
شــهردارى نطنز 28 میلیارد ریال بود که در سال آخر 
فعالیت به 84 میلیارد ریال رســید، ضمن اینکه بدهى 
فعلى شهردارى نطنز کمتر از زمانى است که شهردارى 

را تحویل گرفتم.
وى تاکید کرد: تحقق سه برابرى این بودجه نسبت به 
سال 92 به خاطر تالش و فعالیت هاى گسترده اى بود 
که صورت گرفت، درحالى که بسیارى از شهردارى ها 
در شــهرهاى مختلف به خاطر مشکالت زیاد نتوانسته 

بودند بودجه مورد نظر خود را محقق کنند.

شهردار ســابق نطنز گفت: یکى از مهمترین مشکالت 
شهر در اوایل خدمت، اصالح طرح جامع و طرح تدقیق 
محدوده شــهر نطنز بود و از مهمترین کارهاى صورت 
گرفته توســط شــهردارى، اصالح همین طرح جامع 

شهرى بود.
وى خاطر نشــان کرد: 11 هزار متر زمین به مجموعه 
شهردارى در زمین دوشنبه بازار، 9 هزار متر مربع زمین 

مرکز معاینه فنى، بیش از دو هزار مترمربع در شــهرك 
مسکونى و 55 هزار متر در شهرك منتظرى به محدوده 

شهر برگشت و براى آن کاربرى تعریف شد.

شهردار جدید جلوى ضربه رانت خواران 
به اموال و دارایى هاى شهردارى را بگیرد

رئیس شوراى شهر نطنز نیز با تشــکر از زحمات شورا 

و شهردار ســابق، از «پیراینده» شــهردار جدید نطنز 
خواســت پیگیر فعالیت هاى شهردار ســابق و امانت 
دار مردم باشــد و تالش کند کوچکترین خدشه اى به 
اموال و دارایى هاى شــهر از طریق رانت خواران وارد

 نشود.
محمد آقا مرادى، برنامه ریزى براى شــهر و تامین زیر 
ساخت ها را با توجه به موقعیت شهر نطنز از ضروریات 

دانست و از مسئوالن استانى و نماینده شهر نطنز خواست 
در راه تامین 10 ناوگان حمل و نقل شــهرى براى این 

شهر تالش کند.
وى خاطرنشان کرد: یکى از مشکالت شهردارى نطنز، 
نبود درآمد پایدار است که برنامه ریزى براى تحقق این 

مهم ضرورى است.

نطنز به عنوان الگوى طرح توسعه شهرى 
در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 

مطرح است
نماینده مردم شهرستان هاى نطنز و قمصر در مجلس 
شوراى اســالمى با بیان اینکه مردم نطنز فعالیت هاى 
شهردار ســابق را هرگز فراموش نخواهند کرد، افزود: 
شهردار جدید از جوانان خوش فکر، فعال و مورد اعتماد 
است و از آنجایى که شهردارى هاى کوچک مشکالتى 
در خصــوص تامین منابــع مالى دارنــد و کار را براى 
شهرداران سخت مى کند، شهردار جدید نیز باید تالش 
کند تا این مشــکل در نطنز به روش هاى مختلف حل 

شود.
مرتضى صفارى نطنزى از مسئوالن شهر نطنز خواست 
دوستانه و مسئوالنه به یارى هم بشتابند و تالش کنند تا 
با توجه به الگو بودن شهر نطنز در ابعاد مختلف تاریخى، 
فرهنگــى، طبیعت و حیات وحش … بتوانند شــهرى 

موفق، شاداب و زنده بسازند.
وى تصریح کرد: شــهر نطنز در طرح الگوى توســعه 
شــهرى در مجمع تشــخیص مصلحت مطرح بوده و 
به  عنوان الگو مورد توجه قرار گرفته اســت و ما باید با 
اســتفاده از این موضوع، هم خود در مســیر پیشرفت 
این شــهر تالش کنیم و هم از امکانات کشورى بهره 

ببریم.
در پایان از زحمات محســن تجویدى، شهردار سابق 
نطنز قدردانى و على پیراینده به عنوان شــهردار جدید 

نطنز معرفى شد.

روابط عمومى شــهردارى گلپایگان رئــوس اقدامات و 
فعالیتهاى انجام شده توسط این شهردارى در ماه گذشته را 

تشریح کرد. بر اساس این گزارش،
ادامه سنگ فرش و پیاده رو ســازى خیابان شهید قرنى، 
حفربیش از 10حلقه چاه جاذب در معابر سطح شهر، ادامه  
عملیات بهسازى کف فرش پارك شهر  و ادامه جدولگذارى  
و زیرسازى شهرك شهردارى وخیابان آبشار  از جمله این 
اقدامات است. همچنین ساخت و احداث المان میدان قاضى 
زاهدى لکه گیرى وترمیم ترانشــه هاى سطح شهر ادامه 
عملیات احداث میدان 9 دى از دیگر اقدامات انجام شده در 

مرداد ماه سال جارى در گلپایگان بوده است.

شهردارى گلپایگان اعالم کرد:آغاز عملیات جدولگذارى 
سایت تخمیر شــرکت بازیافت، نظافت روزانه خیابان ها، 
معابر ومحالت سطح شهر، جمع آورى، حمل وانتقال بیش 
از 900 تن زباله و  انجام 45 مــورد عملیات ایمنى و آتش 
نشانى از دیگر فعالیت هاى این شهردارى در پنجمین ماه 

سال جارى بوده است.
همچنین ساخت ســرویس عمومى و نمازخانه در پارك 
شادى شهرك الوند، اجراى تاسیسات آبیارى تحت فشار 
پارك شادى، اجراى تاسیسات روشــنایى پارك شادى و 
بهره بردارى از خزانه گلخانه پارك بانوان گلپایگان از موارد 

دیگرى است که توسط این شهردارى انجام شده است.

معاون هماهنگــى امور عمرانــى اســتاندارى اصفهان 
گفت: با تصمیم شوراهاى اسالمى شــهرها، 30 درصد از 
شهرداران شــهرهاى استان اصفهان در ســمت خود ابقا

 شدند.
محمد على طرفه اظهار داشت:از مجموع 107 شهر استان 
اصفهان، تاکنون حکم 70 شهردار ابالغ شده است و حکم 
سایر شهرداران هم ظرف چند روز آینده به آنها ابالغ خواهد 

شد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان افزود: 
در استان اصفهان، چهار شــهر با جمعیت باالى 200 هزار 
نفر وجود دارد که باید حکم شهرداران این چهار شهر توسط 

وزارت کشور تأیید شــود که پیش بینى مى شود به زودى 
انجام شود.

وى با اشاره به مشکالت بودجه اى در شهردارى ها گفت: 
یکى از معضالتى که شــهردارى ها با آن دست به گریبان 
هستند، مشکالت بودجه اى است که در حال حاضر 80 درصد 
از اعتبارات شهردارى ها از طریق دریافت عوارض و مالیات بر 

ارزش افزوده در هر شهر به دست مى آید.
طرفه یادآور شد: طى چهار سال گذشته بودجه شهردارى 
نطنز تقریبا چهار برابر شده اســت که این میزان نسبت به 
سایر شهرهاى استان اصفهان رشد مطلوب و قابل قبولى 

داشته است.

اهم فعالیتهاى  شهردارى 
گلپایگان در ماه گذشته

30 درصد شهرداران استان در 
سمت خود ابقا شدند

انتخاب شهردار «ایمانشهر» 
امیرحســین رئیسى، رئیس شــوراى اسالمى شهر 
ایمانشهر گفت: شوراى اســالمى شهر ایمانشهر به 
اتفاق آرا،« عباس الهیارى» را به عنوان شهردار این 

شهر برگزید.

شهردار نایین ابقا شد
هیئت رئیسه پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر 
نایین، اردشیر عسگرى سوادجانى را به عنوان شهردار 

این شهر انتخاب و وى را در این سمت ابقا کردند.

شهردار زرین شهر انتخاب شد
میثم محمدى به عنوان شــهردار جدید زرین شهر 

انتخاب شد.
اعضاى پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر زرین 
شهر «میثم محمدى» را به اتفاق آرا به عنوان شهردار 

این شهر انتخاب کردند. 
محمدى متولد 1357 در شهرستان نجف آباد است 
و پیش از این به عنوان شهردار سده لنجان و مسئول 

واحد عمران شهردارى زرین شهر فعالیت مى کرد.

معرفى سرپرست 
سازمان فرهنگى- ورزشى 

شهردارى کاشان 
آیین معارفــه «مهدى رضــوى زاده» بــه عنوان 
سرپرست جدید سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 

کاشان برگزار شد.
مهدى رضوى زاده، سرپرست جدید سازمان فرهنگى 
ورزشى شهردارى کاشــان گفت: سازمان فرهنگى 
ورزشى شهردارى کاشان جزو یکى از سازمان هاى

 پرســابقه در حــوزه فعالیت خویش اســت که در 
زمان تأســیس یکى از دو یا سه ســازمان در میان 
شهردارى هاى کشور با کارکرد فرهنگى محسوب 

مى شود.

شهردار میمه مدیر نمونه  شد
در نشست شــوراى ادارى شهرســتان برخوار، طى 
حکمى از ســوى فرماندار شهرستان شاهین شهر و 
میمه ، محســن صدرالدین کرمى، شهردار میمه به 
عنوان مدیر موفق شهرستان در سال 1396 برگزیده 

شد .
این دومین سالى است که شهردار میمه بعنوان مدیر 

نمونه در شهرستان برخوار انتخاب مى شود .

مجموعه فرهنگى ورزشى 
9 دى هرند به بهره بردارى 

نزدیک شد
 در مســیر تکمیل مجموعه فرهنگى ورزشى 9 دى 
شهداى هرند، عملیات زیر سازى این سالن به همت 

شهردارى هرندانجام شد.
بدین ترتیب به زودى شــاهد افتتاح و استفاده از این 
مجموعه که با همکارى شهردارى و سپاه ساخته شده 

است، خواهیم بود.

آسفالت خیابان جمشید 
سمیرم

عملیات آسفالت خیابان جمشید واقع در بلوار شهید 
قائم مقامى سمیرم انجام شد.

شهردارى ســمیرم جهت رفاه حال  شــهروندان، 
عملیات زیر سازى وآسفالت خیابان جمشید که  چند 

سالى خاکى بود را انجام داد.

خط کشى بلوار نماز علویجه
شــهردارى علویجه اقدام به خط کشــى بلوارنماز ، 
میدان شهدا و قســمت هایى از بلوارشهید بهشتى 

این شهر کرد.

روى خط

معاون امور شهردارى هاى کشور گفت: دولت دو هزار 
میلیارد تومان تسهیالت بانکى ارزان قیمت در اختیار 
کالنشــهرها قرار داده و بیش از 50 هزار تاکسى و دو 
هزار واگن مترو براى نوســازى نــاوگان حمل و نقل 

شهرى وارد کرده است 
هیربــد معصومى با اشــاره به مشــکالت موجود در 
شــهرهاى کوچک، گفــت: بر اســاس اعتبارى که 
امســال در اختیار ســازمان شــهردارى ها و وزارت 
کشــور اســت مى توان بر حســب اولویت بندى در 
زمینه انجام تعــدادى از پروژه هــاى عمرانى کمک 

کرد.
معاون شــهردارى هــاى ســازمان شــهردارى و 
دهیارى هاى کشور اظهار داشت: همه شهرهاى کشور 
مد نظر ما قرار دارد و شــهرهاى شرق اصفهان از این 

قائده مستثنى نیست.
وى از ایجاد کمیسیون خاص شهرها خبر داد و افزود: 
متاسفانه شهردارى ها نتوانستند از وجود این کمیسیون 
استفاده کنند؛ در صورتى که کمیسیون به عنوان یک 

فرصت مطلوب به شمار مى رود.

معصومى تاکید کرد: توسعه متوازن در استان ها یکى 
از عوامل مهمى است که وزارت کشور دنبال مى کند و 
در این رابطه کمک هاى نسبتا خوبى به شهردارى ها 

داده شده است.
وى با اشــاره به اینکه کمک هاى ما پــروژه محور 

است، تصریح کرد: کمک ســازمان به شهردارى ها 
براى بودجه جارى نیست، بلکه بر اساس پروژه هاى

عمرانى-اقتصــادى و بــه صــورت بالعــوض 
و وام با ســود کــم در اختیار شــهردارى هــا قرار 

مى گیرد. 

نایب رئیس شوراى اسالمى زرین شهر گفت:شهر 
خوب، یافتنى نیســت؛ ساختنى اســت و ساختِن 
شــهر، به دســت خوِد مردم انجام مى شود و یکى 
از مهم ترین عوامل پیشــرفت و توســعه شهرى،

 مشــارکت هاى مردمى در فعالیت هاى شــوراى 
اسالمى شهر و شهردارى است.

سودابه باقرى ادامه داد: باید توجه داشت هنگامى 
که شهروندان در جریان مفاد جلسات شوراى شهر 
قرار گیرند و مباحث آن و الزاماتى که شــهردارى 
باید به آنها جامه عمل بپوشاند، اطالع رسانى شود و 

سپس اقدامات روزانه شهردارى به صورت شفاف در 
معرض دیدگان اعضاى شوراى شهر و افکار عمومى 
قرار گیرد، آن گاه مردم خود اقدامات شوراى شهر و 
شــهردارى را رصد کرده و بر عملکرد آنها نظارت 

خواهند داشت.
وى با اشاره به اینکه شــوراى اسالمى زرین شهر 
باید به شوراى شــهر شیشــه اى در حوزه اطالع 
رســانى مبدل شــود، خاطرنشــان کرد: کارهاى 
شوراى اســالمى شهر زرین شــهر سبب دلگرمى 
مردم مى شود و این موضوع دلیل ایجاد تعصب بر 

انعکاس خوب اخبار مربوط به شوراى اسالمى شهر 
براى آگاه شدن تمامى شــهروندان از این اقدامات

است.
وى بر لزوم تقویت بخش ارتباط با مردم و شهروندان 
تاکید کرد و گفت: از ابتداى آغاز بکار شوراى پنجم 
باید تالش کرد ارتباط گسترده و وسیع شوراى شهر 
با شهروندان تقویت شود اما امروز شوراى اسالمى 
زرین شهر با نبود روابط عمومى مستقل روبه رو است 
و این در حالى است که روابط عمومى باید بیشترین 

پاسخ ها در این زمینه را به شهروندان بدهد.

دومین دوره چهار روزه آموزشى آتش نشان داوطلب 
در شهر مبارکه برگزار شد.

کیومرث مختار، مدیرعامل ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى مبارکه گفت: در برگزارى 
این دوره آموزشى360 داوطلب عالقه مند در طول 
دو دوره جداگانه چهار روزه، آمــوزش هاى الزم را 

فرا گرفتند.
وى با بیان اینکه به منظور افزایش آگاهى، دانش و 
فرهنگ ایمنى در ســطح خانواده ها، سازمان آتش 

نشــانى شــهردارى مبارکه، آموزش آتش نشــان 
داوطلــب را در برنامه هــاى کارى خود قــرار داده 
اســت، افزود: در این دوره داوطلبیــن در رده هاى 
سنى مختلف باالى 15 ســال آموزش هاى الزم را 

فرا گرفتند.
 مختارى بیان داشت: مهمترین وظیفه آتش نشانان 
داوطلب این است که آموزش هاى ارائه شده در این 
کالس ها را به مردم منتقل کنند تا فرهنگ ایمنى در 

بین شهروندان نیز گسترش یابد.

رسول موسویان، معاون فنى و عمرانى شهردارى شاهین شــهر گفت: چراغ راهنمایى سه زمانه در چهارراه ها 
و سه راه هاى پرخطر از جمله چهار راه پرستار محله گلدیس، ســه راه صیاد شیرازى محله خانه کارگر و سه راه 
مدرس خیابان آیت ا...طالقانى شاهین شهر توسط واحد ترافیک معاونت فنى و عمرانى شهردارى نصب گردید.

وى افزود: نصب چراغ راهنمایى سه زمانه در شاهین شهر توســط حوزه فنى و عمرانى شهردارى شاهین شهر 
پس از بررسى موارد ترافیکى و 
بازدیدهاى کارشناســى توسط 
پلیس راهور شهر و مطرح شدن 
موضوع در کمیسیون ترافیک 
شهردارى و نیز تأیید در شوراى 
ترافیــک شهرســتان انجــام 

مى شود.
موســویان خاطر نشــان کرد: 
هزینــه نصــب چــراغ هاى 
راهنمایى ســه زمانه توســط 
شــهردارى پرداخت مى شود 
و در حدود یــک میلیارد و 300 

میلیون ریال است.
معاون فنى و عمرانى شهردارى شاهین شــهر تصریح کرد: با نصب چراغ راهنمایى سه زمانه، در عبور و مرور 

حمل و نقل شهرى تسریع و تسهیل به وجود مى آید.

تأمین زیر ساخت ها و برنامه ریزى براى شهر نطنز
 از ضروریات است

اعطاى 2000 میلیارد تومان تسهیالت بانکى به کالنشهرها

کمک به شهردارى ها پروژه محور است

شوراى شهر زرین شهر باید به شوراى شیشه اى مبدل شود

برگزارى دوره «آتش نشان داوطلب»  در مبارکه 

نصب چراغ راهنمایى 3زمانه در چهارراه ها ى 
شاهین شهر

در جلسه معارفه شهردار جدید نطنز مطرح شد:
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 معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: نرخ 
کرایه سرویس مدارس در شهر اصفهان در سال تحصیلى 
سال جارى نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 12 درصد 

افزایش مى یابد.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه با بازگشایى مدارس در مهر 
ماه حجم ترافیک شهر اصفهان بین 20 تا 25 درصد افزایش 
مى یابد، اظهار داشت: از این رو سعى داریم سیستم حمل و 
نقل عمومى را براى استفاده بهتر دانش آموزان و دانشجویان 
تقویت کنیم. وى با اشاره به اینکه ستاد مهر در دو سال گذشته 
در شــهر اصفهان موفقیت هاى خوبى را در حوزه ترافیک 
داشته است، تصریح کرد: با همکارى خوب پلیس راهور در 

ایام بازگشایى مدارس و به ویژه نخستین روزها، شاهد کنترل 
ترافیک خواهیم بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان در ادامه با 
اشاره به اینکه در ســال تحصیلى جارى هشت هزار و 500 
خودرو وظیفه جابه جایى دانش آموزان اصفهان را برعهده 
دارند، افزود: این تعداد خودرو درحدود 70 هزار دانش آموز را 
جابه جا مى کنند. وى با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته قرار است پرداخت هزینه سرویس هاى مدارس 
به صورت آنالین انجام شــود، افزود: نرخ کرایه سرویس 
مدارس شــهر اصفهان با تصویب شــوراى اسالمى شهر

 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش مى یابد.

اســتاندار اصفهان اعالم کرد: تاکنون احــکام 30 نفر از 
مجموع 103 شهردارمعرفى شده از سوى شوراهاى اسالمى 
شهرهاى استان اصفهان پس از تایید صالحیت هاى الزم، 

صادر و ابالغ شده است.
رســول زرگر پور تصریح کرد: صدور حکم شــهرداران 
شهرهاى زیر 200 هزار نفر جمعیت به عهده استاندار است 
و حکم شهرداران شهرهاى باالتر از این تعداد توسط وزیر 

کشور صادر مى شود.
وى در خصوص انتصاب شــهرداران چهار شــهر باالى 
200 هزار جمعیت این اســتان شامل شهرهاى اصفهان، 
کاشان، نجف آباد و خمینى شهر تصریح کرد: طبق قانون، 

حکم شهرداران این چهار شهر توسط وزیر کشور صادر و 
ابالغ مى شود.

استاندار خاطرنشان کرد: استاندارى اصفهان از زمان تحویل 
مدارك کامل شهرداران منتخب شهرهاى زیر 200 هزار 
نفر جمعیت استان، هر روز بین 15 تا 20 حکم پس از احراز 
شرایط فردى و شغلى افراد براى شهرداران صادر مى کند. 
وى با بیان اینکه وزیر کشور و استاندار مکلف هستند ظرف 
10 روز پس از تحویل مدارك کامل شهرداران منتخب از 
سوى شوراى اسالمى شهر به دبیرخانه استاندارى و یا وزارت 
کشور، به بررسى و احراز شرایط فردى و شغلى فرد منتخب 

پرداخته و در صورت تایید، اقدام به صدور حکم کنند.

احکام 30 نفر از شهرداران 
استان صادر و ابالغ شد

افزایش 12درصدى کرایه 
سرویس مدارس 

«ابوالقاسم فاضل» شهردار 
بهارستان شد

رئیس شوراى اسالمى شهر بهارستان گفت: شوراى 
اسالمى شــهر بهارســتان از میان گزینه ها «سید 
ابوالقاســم فاضل» را به عنوان شــهردار این شهر 

انتخاب کرد.
مجتبى محبى اظهارداشت: شــوراى اسالمى شهر 
بهارستان با توجه به مسائلى که در انتخابات این شورا 

به وجود آمده بود، کار خود را با کمى تأخیر آغاز کرد.
 وى گفت: از حدود 60 کاندیداى شهردارى بهارستان، 
پس از پاالیش و بررسى شرایط عمومى آنها همچون 
ُحسن مدیریت، ســابقه مدیریت شهرى و شناخت 
شهردارى، نهایتًا شوراى اســالمى شهر بهارستان 
«سید ابوالقاسم فاضل» را به عنوان شهردار این شهر 

انتخاب کرد.
وى تصریح کرد: براســاس قوانین موجود، شوراى 
اسالمى شهر بهارستان درصدد آماده سازى مدارکى 
همچون گواهى عدم سوءپیشینه، مدرك تحصیلى و 
دیگر مدارك شناسایى تا به اســتاندار اصفهان ارائه 
دهد تا پس از مهلت 10 روزه و بررسى مدارك پاسخ 

نهایى را به این شورا ارائه دهند.
محبى بیان داشت: سید ابوالقاسم فاضل تحصیل کرده 
رشته مهندسى عمران دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
شهرکرد است، وى مشــاور معاون استاندار لرستان، 
فرماندار ویــژه بروجــرد، عضو نظام مهندســى، 
معاون دانشــگاه هنر بروجرد و مشاور شرکت هاى 

سرمایه گذارى مختلف بوده است.

بهره بردارى از نخستین 
زورخانه ورزش باستانى 

در گلشن 
سرپرست شــهردارى گلشــن از افتتاح نخستین 
زورخانه ورزش باستانى وسنتى در این شهر خبرداد.

روح ا... محمودى اظهار داشــت: ایــن زورخانه در 
مکانى به مســاحت 240 مترمربع دایر شــده که 
امیدواریم در سال هاى آینده مکانى مناسب تر براى 

احداث ساختمان درنظر گرفته شود.
100 میلیون ریال عنوان  وى هزینه اجراى طرح را
کرد و افزود: مــکان فعلى در یکى از ســالن هاى 

حسینیه ابوالفضل(ع) گلشن است.
سرپرست شهردارى گلشــن با اشاره به فعالیت 50 
باستانى کار در این شــهر، خاطرنشان کرد: گلشن 
عالوه بر اینکه به عنوان یک برند در زمینه ساخت 
گلخانه هاى پالستیکى در کشور شناخته شده، در 
رشته هاى مختلف ورزشى نیز حائز رتبه هاى برتر 
بوده و در ورزش هاى قهرمانى باســتانى نیز زبانزد 

استان است.

تغییر نام یکى از خیابان هاى 
نطنز به نام «شهید حججى»

مصطفى سودایى سرپرست شهردارى نطنز اظهار 
داشت: با شهادت شهید مدافع حرم محسن حججى، 
شهردارى نطنز مصمم شد یکى از معابر اصلى این 

شهر را به نام این شهید واالمقام تغییر نام دهد.
وى افزود: طى مکاتبه اى موضوع به شوراى اسالمى 
شهر منعکس شد که پس از تأیید شورا و نیز تصویب 
شوراى نامگذارى شهرستان، مراحل ساخت تابلو و 

نصب آن آغاز مى شود.

پرداخت سود مضاعف از 
قراردادهاى شهردارى 

حذف شود
عضو شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان باتاکید 
بر حساســیت زیاد جامعه بر مســئ له ربا گفت: ربع 
مرکب (پرداخت سود مضاعف) نباید در هیچ یک از 

قراردادهاى شهردارى با بانک هاى کشور ذکر شود.
کوروش خسروى اظهارداشت: نظر به حرمت اعالم 
شده توسط همه مراجع در خصوص ربع مرکب، این 
مورد نباید در هیچ قراردادى بین شهردارى اصفهان 
و هرکدام از بانک هاى کشور ذکر شود ولو اینکه در 
عمل چنین عملى(پرداخت سود مضاعف) اتفاق نیافتد 

ذکر چنین بندى در قراردادها پذیرفتنى نیست.

روى خط

معاون شهرســازى شــهردارى نجف آباد گفت: طرح 
بازنگرى جامع شــهرى طى نامه رســمى استاندارى 
اصفهان به شهردارى ابالغ شده که با توجه به مشکالت 
ناشــى از عدم ابالغ به موقع طرح مذکــور، امیدواریم 
بــه زودى با انعقــاد طرح تفصیلى شــهر، شــاهد رفع 
معضالت شهرى و شهرســازى در کنار توسعه شهرى 

باشیم.
محمــد ابراهیم احمدى افزود: طى ســه ماه نخســت 
ســال جارى میزان صدور پروانه ســاختمانى نزدیک 
بــه 29 درصــد افزایــش داشــته و از نظر مســاحت 
زیربنا هم شــاهد رشــد 31 درصدى در این خصوص 
نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته 

هستیم.

کاهش 62درصدى گواهى تسویه حساب
احمدى در بخش دیگرى از ســخنان خود با اشــاره به 
افزایش 21 و 25درصدى صدور گواهى پایان کار و عدم 
خالف در همین بازه زمانى بیان داشت: در همین مدت، 
صدور گواهى تسویه حساب جهت ساختمان هاى داراى 

تخلف ساختمانى، 62 درصد کاهش داشته است.
وى با اشــاره به اهتمام شــهردارى در خصوص احیاى 
بافت هاى فرســوده ادامه داد: از 178 پروانه ساختمانى 
صادره شده در بهار امسال، 54 فقره پروانه در زمین هاى 

داراى ساختمان قدیمى و بافت فرسوده صادر شده است.

کاهش 40درصدى ورودى ماده100
معاون شهرسازى شهردارى با تشریح بخشى از اقدامات 

شهردارى در راستاى جلوگیرى از ساخت و سازهاى بدون 
پروانه بیان داشت: به دنبال مجموعه اى از اقدامات، در سه 
ماهه نخست سال جارى تعداد پرونده هاى مطرح شده 
در کمیسیون ماده 100 نزدیک به 40درصد در مقایسه با 

مدت زمان مشابه سال قبل کاهش داشته است.
احمدى از تشکیل کارگروه تخصصى شهرسازى و بررسى 
طرح ها به عنوان دیگر فعالیت این معاونت خبر داد و افزود: 
طى همین بازه زمانى، بیــش از 320 پرونده در کارگروه 

مورد بررسى کارشناسى قرار گرفته اند.
وى اعالم کرد: از 22 پرونده مطرح شــده در کمیسیون 
ماده5، با 21 فقره موافقت شــده که این میزان افزایش 
83 درصدى را نسبت به ســه ماه نخست سال 95 نشان 

مى دهد.

 بازنگرى در طرح جامع شهرى 
نجف آباد

معاون شهرسازى شهردارى نجف آباد خبر داد؛

با انعقاد طرح تفصیلى شهر، شاهد رفع معضالت شهرى و شهرسازى هستیم

شهردار شهرضا گفت: باتوجه به موقعیت مکانى مناسب 
کارخانه تاریخى «نوین» شــهرضا و استقبال بى نظیر 
مردم از برنامه هاى برگزار شده در آن، مرمت این بناى 
تاریخى در دســتور کار شــهردارى قرار مى گیرد تا در 

برنامه هاى آینده نیز از آن استفاده شود.
رحیم جافرى، تاریخ هنر در شهرضا را یکى از مهمترین 
بخش هاى تاریخ کشور برشــمرد و افزود: وجود بیش 
از 200 رشته هنرى که اســاتید آن آثار شاخصى ارائه 
کرده اند، گــواه این مدعاســت که شــهرضا از جمله 

مهمترین مراکز هنرى ایران محسوب مى شود.
شــهردار شــهرضا همچنین با اشــاره به انتخاب این 
شهرستان به عنوان «شهر سفال ایران»، این انتخاب 

را نشانه قدمت این رشــته هنرى در شهرضا و برترى 
هنرمندان آن برشمرد و اظهارداشت: سفال، قدمتى به 
اندازه تاریخ بشر دارد اما در شهرضا رنگ و لعاب و شیوه 

آن در قالبى خاص و منحصر بفرد ارائه شده است.
جافــرى در بخش دیگرى از ســخنان خــود، با بیان 
این مطلب که در ســال گذشــته هزینه هــاى زیادى 
بــراى مرمــت و بازســازى کارخانه تاریخــى نوین 
انجام شــد، اظهارداشــت: باتوجه به موقعیت مکانى 
مناسب کارخانه تاریخى «نوین» شــهرضا و استقبال 
بى نظیر مــردم از برنامه هــاى برگزار شــده در آن، 
مرمت این بناى تاریخى در دســتور کار شهردارى قرار

 مى گیرد. 

مرمت کارخانه تاریخى «نوین» در دستور کار
 شهردارى شهرضا 

شــهردار بادرود گفت: دو پروژه عمرانى شــهرى با اعتبار دو میلیارد و 600 میلیون ریال در شــهر بادرود به 
بهره بردارى رسید.

مجید صفارى افزود: نخستین پروژه آسفالت بلوار دانشــگاه آزاد بادرود براى تسهیل رفت  و آمد دانشجویان 
بود که طول مســیر و همچنیــن رمپ هاى 
ورودى و خروجــى آن جمعًا یک کیلومتر 
آســفالت ریزى شــد و البته قبل از آن، در 
حدود 15 هزار متر زیرسازى براى این بلوار 
انجام شد و یک میلیارد و 600 میلیون ریال 

اعتبار براى این پروژه هزینه گردید.
وى دومین پروژه را رفوژ میانى خیابان امام 
خمینى(ره) بادرود عنــوان و تصریح کرد: 
این رفوژ به  منظور جلوگیرى از تصادفات 
شهرى ساخته شد و براى جدول گذارى، 
روشــنایى، تأسیســات بــرق، آبیــارى 
تحت فشــار و فضاى ســبز آن مبلغ یک 

میلیارد ریال از اعتبارات داخلى هزینه شد.
وى در خصوص ادامه رفوژ میانى خیابان امام خمینى(ره) از بانک کشاورزى تا میدان معلم گفت: بعد از دهه 
اول ماه محرم ادامه این پروژه انجام خواهد شد و همچنین در صورت تأمین قیر مورد نیاز و به  منظور سهولت 
تردد زائران و مجاوران امامزاده آقا على عباس(ع) روکش آسفالت بلوار حرم از میدان امام خمینى(ره) تا میدان 

شاهزاده محمد انجام خواهد شد. 

جلسه اى با حضور اعضاى شوراى اسالمى شهر نطنز و مدیر امور برق شهرستان نطنز در خصوص رفع برخى 
مشکالت برق شهرى نطنز برگزار شد.

  در این جلسه اعضاى شوراى شهر با اشاره به 
اینکه درختان و فضاى سبز نطنز که یکى 
از سرمایه هاى ملى و گردشگرى محسوب 
مى شوند و قطع شــاخه سبز درختانى که 
کابل هاى فشــار قوى از روى آنها عبور 
کرده را، موجب از بین رفتن فضاى ســبز 

و برهم زدن منظر شهرى عنوان کردند.
همچنینیکى از مهمترین مشــکالتى که 
توسط شــورا مطرح شــد، فضاى سبز و 
درختان واقع درخیابان هاى سرشــک و 
مزرعه خطیر، بلوار شهید مصطفى خمینى و 
برخى از نقاط شهر بود که اداره برق هرساله 
جهت آزاد سازى سیم هاى برق، شاخه هاى 
جوان درختان را قطع و از رشــد درختان جلوگیرى مى کرد که از اداره برق خواسته شد نسبت به تعویض این 

سیم ها و کابلى شدن آن اقدام و از قطع درختان جلوگیرى کنند.

رئیس شوراى شهر آران و بیدگل گفت: برخالف سنت مرسوم از عملکرد شوراى گذشته خرده گیرى نمى کنیم 
و به دنبال تقویت نقطه قوت و پوشــش ضعف ها خواهیم بود. عبدالرحیم مفیدى درباره معیارها و چگونگى 
انتخاب شهردار جدید آران و بیدگل بیان کرد: با توجه به ویژگى هاى شهردار، رایزنى هاى گسترده اى انجام و 
گزینه هاى بسیارى بررسى شد که در نهایت 
از 10 گزینه، دو نفر انتخاب و پس از جلسه 
ارائه برنامه ها، شوراى شهر با اکثریت آراء 
«رضا رمضانى» را براى سمت شهردارى 

آران و بیدگل انتخاب کرد.
مفیدى زمزمه هاى تاثیرپذیرى شــوراى 
شــهر از فشــارهاى بیرونى در انتخاب 
شهردار را نادرســت خواند و اضافه کرد: 
اســتقالل و وام دار نبودن بــه گروه ها و 
جریان ها از ویژگى هــاى اعضاى پنجم 
شوراى شهر بوده و شــهردار نیز با شیوه 
مرسوم و پس از مصاحبه و بررسى برنامه ها 
که در نوبت آخر میــان دو گزینه نهایى به 

بیش از هشت ساعت جلسه انجامید انتخاب شد.
 وى مبنا و اولویت شوراى پنجم شهر آران و بیدگل را اســتفاده از ظرفیت  و توانایى هاى اعضا براى اجراى 
برنامه ها دانست و خاطرنشان کرد: برخالف سنت مرسوم از عملکرد شوراى گذشته خرده گیرى نمى کنیم و 

به دنبال تقویت نقطه قوت و پوشش ضعف ها خواهیم بود. 

شهردار بادرود خبر داد

افتتاح2 پروژه شهرى در بادرود 
با اعتبارى2/6 میلیاردى

درخواست شوراى شهر نطنز براى
 کابلى شدن سیم هاى برق 

 به عملکرد شوراى قبل خرده نمى گیریم
رئیس شوراى شهر آران و بیدگل:

 سرپرست منطقه 5 شهردارى کاشان گفت:دو آزاد سازى 
در کاشان به ارزش سه میلیارد ریال انجام شد. عباسعلى 
هادیان اظهارداشت: این آزاد سازى ها به متراژ 250متر 
مربع بوده و براى آن ســه میلیارد ریــال اعتبار صرف 

شده است.
وى با تاکید بر اهمیت آزاد سازى گفت: بازگشایى معابر 
و تعریض خیابان ها از اهداف آزاد ســازى است و این 
عمل موجب کم شــدن بار ترافیکى و تسهیل در رفت 

و آمد مى شود.
سرپرست منطقه5 شــهردارى کاشــان تصریح کرد: 
آزاد ســازى یک باب مغازه در بلوار شــهید اردهال به 
متراژ 40متــر مربع و یک منزل مســکونى با 210متر 
مربع، در مجموع ســه میلیــارد ریال  اعتبــار به خود 

اختصاص دادند.

به منظور ارتقاى سالمت شــهر هرند و سالمت و رفاه 
حال شهروندان، نظافت محیط شــهرى با شستشوى 
جداول و تابلوهاى سطح شهر توسط کارگران شهردارى 

هرند در حال انجام است.
طراوت و پاکیزگى شهر اثر زیادى در ایجاد روحیه شاد 
و مثبت شهروندان هرندى دارد که شهردارى هرند در 
پایان تابستان و در آستانه سال جدید تحصیلى این مهم 

را پیگیرى مى کند.

انجام 2 آزادسازى 
در منطقه5 کاشان

شستشوى جداول و 
تابلوهاى شهرى هرند 
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قرآن فرماندهى بازدارنده و ساکتى گویا، و حجت خدا بر مخلوقات 
است. خداوند پیمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته و آنان 
را در گرو دستوراتش قرار داده است.نورانیت قرآن را تمام  و دین 
خود را به وسیله آن کامل فرمود و پیامبرش را هنگامى از جهان برد 
که از تبلیغ احکام قرآن فراغت یافته بود، پس خدا را آنگونه بزرگ 

موال على (ع)بشمارید که خود بیان داشته است.

شـهردار و اعضـاى هیئـت رئیسـه دوره پنجـم شـوراى شـهر شـاپورآباد انتخـاب 
شدند.

شوراى اسالمى دوره پنجم شهر شاپورآباد از بین گزینه هاى نامزدى شهردارى شاپورآباد، در 
نهایت «فرید شریعت زاده» را به عنوان شهردار آینده شاپورآباد برگزیدند.

مسئول روابط عمومى شهردارى شاپورآباد به سـوابق اجرایى شهردار منتخب اشاره کرد و 
آن ها را شامل: سه دوره شهردار و دهیار سین، یک دوره شهردار منطقه صنعتى دولت آباد و 

مدیریت دهکده ساحلى چادگان عنوان کرد.
رئیس شوراى اسالمى شهر شاپورآباد در دوره پنجم نیز در ادامه اظهارداشت: طى رأى گیرى 
که در محل شورا برگزار شد، اعضاى هیئت رئیسـه اولین سال شوراى اسالمى دوره پنجم 

شهر شاپورآباد انتخاب شدند.
حسـین گل آقایى افزود: طى رأى گیرى انجام شـده، بنده به عنوان رئیس شـورا، فریدون 
احمدى نایب رئیس و حسن زین العابدینى به عنوان خزانه دار شوراى اسالمى شهر شاپورآباد 

انتخاب شدند.
وى ادامه داد: حسین رستمى و محمدعلى ابوطالبى به عنوان منشى اول و دوم شوراى شهر 

شاپورآباد انتخاب شدند و محقق سرپرست شهردارى شاپورآباد شد. 

رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور در ابالغیه اى به شهرداران سراسر کشور 
بر ساماندهى و حفظ اسناد و سوابق شهردارى ها مطابق ضوابط سازمان اسناد و کتابخانه 

ملى جمهورى اسالمى ایران تاکید کرد. 
در ابالغیه هوشنگ خندان دل در این زمینه آمده است:

بـا توجـه بـه ضـرورت سـازماندهى و حفـظ اسـناد و سـوابق شـهردارى هـا،
با پیگیرى هاى به عمل آمده، اولین مجموعه کامل از پیشینه شهردارى هاى کشور از سال 
1335 تا 1382 توسط این سازمان به آرشیو ملى ایران منتقل و به نام سازمان شهردارى ها

 و دهیارى هاى کشور ثبت گردید.
در ادامه آمده: الزم است کلیه شهردارى ها اسناد عادى راکدى که اقدامات ادارى آن پایان 
یافته و مختومه مى باشد را به سـازمان شـهردارى ها و دهیارى هاى کشور اعالم نمایند 
تا هماهنگى هاى بعدى جهت ارزشـیابى، انتقال و یا امحاى اوراق توسط سازمان اسناد و 

کتابخانه ملى ایران صورت پذیرد.

شهرداران شهرهاى سین، دستگرد و خورزوق معرفى و از زحمات شهرداران سابق تقدیر 
شد.

آئیـن تکریـم و معارفه شـهرداران شـهرهاى دسـتگرد، خورزوق و سـین برخـوار برگزار 
شد.

مراسم تکریم سید حسـین حجازى، شـهردار سـابق شـهر خورزوق و معارفه محمدرضا 
احتشـام زاده در سیتى سـنتر خورزوق برگزار و مراسم تکریم حسـینعلى صادقى و معارفه 
سیدمحسـن تجویدى به عنوان شـهردار جدید شـهر دسـتگرد نیز در تاالر نگین بهشت 

دستگرد برگزار شد.
همچنین طى مراسمى در سالن ورزشى پیامبر اعظم (ص) شهر سین،از زحمات ابوالفضل 
توکلى شهردار سـابق شهر سـین تقدیر و طرمه فروشـان طهرانى به عنوان شهردار شهر 

سین معرفى شد.

 سخنگوى شـوراى اسـالمى شـهر گلپایگان گفت: محمد امین جمالى به عنوان شهردار 
گلپایـگان ابقـا شـد و قـرار قضایى صادر شـده بـراى وى در سـال گذشـته نیز لغو شـده 

است.
احمد افتخارى با اشـاره به اینکه اعضاى پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر گلپایگان در 
نخستین جلسه علنى شوراى اسالمى شـهردار را انتخاب کردند، اظهار داشت: جمالى که 
در زمان شوراى چهارم نیز به مدت دو سال شهردار این شهر بود با اکثریت آرا در این دوره 

نیز به عنوان شهردار معرفى شد.
وى همچنیـن در خصـوص آخریـن وضعیـت پرونده شـهردار گلپایـگان در شـهردارى 
بهارسـتان نیـز ابـراز داشـت: قـرار قضایـى کـه بـراى وى در سـال گذشـته صـادر 
شـده بود،  لغـو و وثیقـه تعیین شـده بـراى وى نیـز به نصـف مبلـغ تعیین شـده کاهش 

یافت.
سخنگوى شـوراى اسالمى شـهر گلپایگان با اشاره به اینکه طى یک سـال گذشته هنوز 
دادگاهى براى بررسـى پرونده شهردار سـابق بهارستان و شـهردار گلپایگان صادر نشده 
اسـت، تصریح کرد: این پرونده هنوز باز است و احتمال مى رود که شـهردار گلپایگان در 

این پرونده تبرئه شود.

طبق رأى گیرى اعضاى شوراى اسالمى شهر کمشچه در دوره پنجم، اعضاى هیئت رئیسه 
این شورا انتخاب شدند.

طى راى گیرى که در محل شورا برگزار شد، اعضاى هیئت رئیسه اولین سال شوراى اسالمى 
شهر کمشچه انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش،احمد جعفرى به عنوان رئیس شوراى اسالمى شهر کمشچه، محمود 
جعفرى نائب رئیس شـورا و رحیم جعفرى به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند و محمود 

آقابابایى منشى شورا شد.
همچنین نماینده معرفى شـده شـوراى اسـالمى شـهر کمشـچه به شـوراى شهرسـتان 
نیـز اکبر جعفـرى اسـت.  همچنین سـید جـواد لقمانـى به عنـوان شـهردار کمشـچه ابقا 

شد.

تاکید سازمان شهردارى ها بر حفظ 
اسناد و سوابق بلدیه ها

شهردار و هیئت رئیسه شوراى شهر 
شاپورآباد معرفى شدند

معارفه شهرداران سین، دستگرد 
و خورزوق 

لغو قرار قضایى شهردار گلپایگان

شهردار سابق کمشچه ابقا شد

بهره بردارى از بزرگترین 
میدان میوه و تره بار غرب اصفهان

میدان میــوه و تــره بهــار، بزرگ ترین میــدان میوه و 
تره بار غرب اســتان اصفهان در نجف آباد با حضور وزیر 
جهادکشاورزى، اســتاندار اصفهان و جمعى از مسئوالن 

استانى و شهرستانى افتتاح شد.
شهردار نجف آباد در این مراســم گفت: براى راه اندازى 
میدان میوه تره بار بهــار آزادى نجف آبــاد در زمینى به 
مســاحت 62هزار مترمربع و زیربناى 27هزار مترمربع، 

650میلیارد ریال هزینه شده است.
مسعود منتظرى افزود: این میدان مجهز به 71غرفه میوه، 
سالن اجتماعات، نمازخانه، بانک، رســتوران و باسکول 

است.
■■■

استاندار اصفهان نیز در این مراسم، با اشاره به خارج شدن 
25 درصد از زمین هاى حاصل خیز اســتان از چرخه تولید 
گفت: هنر مدیریت کشــاورزى استان باعث شده تا حجم 
محصوالت نسبت به قبل از خشکسالى کاهشى نداشته و 
سالیانه در حدود شش میلیون تن محصوالت کشاورزى در 

این استان تولید شود.
رســول زرگرپور در بزرگ ترین میدان میوه و تره بار غرب 
اســتان اصفهان در نجف آباد با تشکر از حضور وزیر جهاد 
کشــاورزى که به عنوان پرتالش ترین و مؤثرترین وزیر 
از نــگاه رهبر معظم انقــالب معرفى شده اســت، افزود: 
آنکه اســتان اصفهان بــه  عنوان یک اســتان صنعتى و 
گردشگرى شناخته شــده و در سایه صنعت و گردشگرى 
قرار گرفته، کشــاورزى بخش مهمى را تشکیل مى دهد 
و یک اســتان تمام عیــار در عرصه کشــاورزى مدرن 

است.
وى با اشــاره به وجود خشکســالى هاى 10 سال اخیر و 
خسارات وارده به بخش کشــاورزى تصریح کرد: استان 

اصفهان در یک منطقه کم بارش قــرار دارد و داراى یک 
ششم متوسط بارش دنیا است که به طور میانگین ساالنه 
شاهد کاهش حدود 25 تا 30 درصدى بارش هستیم که بر 
اثر این خشکسالى ها از حدود 400 هزار هکتار زمین هاى 
حاصلخیز استان، درحدود 100 هزار هکتار از چرخه تولید 

خارج شده است.
زرگرپور درباره افتتاح میدان میــوه و تره بار بهار، نیز بیان 
کرد: این میدان هشتمین میدان بزرگ استان اصفهان است 
که جایگاه وجود چنین میدان هایى در وضعیت هاى بحرانى 

چون شیوع بیمارى هاى گیاهى بسیار مشهود است.
وى با تشــکر و تقدیــر از زحمات شــهردار و شــوراى 
اسالمى شــهر نجف آباد ادامه داد: در ســه سال گذشته 
شــاهد جهش و نهضت ســازندگى در نجف آباد هستیم 
که ســرمایه گذارى هاى عظیمى در این راستا انجام شده 
است و باعث گره گشایى از بسیارى از معضالت این شهر 

شده است.
■■■

وزیر جهاد کشــاورزى هــم در آیین افتتــاح این مرکز، 
درخصوص مشکل کم آبى براى کشاورزان منطقه اصفهان 
گفت: استفاده از کشت هاى مدرن و گلخانه اى اصلى ترین 

راه حل براى مقابله با کم آبى است.
محمود حجتى در مراســم افتتاح میدان میوه و تره بهار، 
بزرگ ترین میدان میوه و تره بار غرب اســتان اصفهان، با 
اشاره به عظمت ساخت و بهره بردارى از چنین پروژه هایى 
اظهارداشــت: با اســتفاده از ظرفیت بى انتهاى انسان در 
کنار اراده، اعتماد به  نفس، مشــارکت و دورى از هرگونه 
تنگ نظرى قادر خواهیم بود بزرگ ترین پروژه ها را نه تنها 
در سطح شهر، استان و کشور ارائه دهیم بلکه قادر خواهیم 
بود در سطح منطقه و بلکه در سطح جهان به موفقیت هاى 

باالیى دست یابیم.
وى درباره مشــکل کم آبى به  خصوص براى کشاورزان 
منطقه اصفهان بیان داشت: استفاده از کشت هاى مدرن 
و گلخانه اى اصلى ترین راه حل براى مقابله با کم آبى و از 
دست ندادن محصوالت کشــاورزى است که در کاشت 
گلخانه اى مثًال در کشــت خیار، هشــت درصد نسبت به 

عرصه، مصرف آب خواهیم داشت.

با توجه به حمایت و درخواســت هاى مردم شهر هرند از 
حمید شهبازى مبنى بر قبول مســئولیت شهردارى این 
شهر و همچنین مذاکرات شوراى هاى اسالمى شهرهاى 
دولت آباد و هرند و درخواست هاى مکرر مسئوالن شهر 
هرند و با توافق پنج نفراز اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
دولت آباد، شهبازى از لیست گزینه هاى تصدى شهردارى 

دولت آباد خارج شد.
ناصــر معینى، ســخنگوى شــوراى اســالمى شــهر 
دولت آباد گفت: پس از بررســى هاى فراوان و با توجه به 
درخواست هاى مردم شهر هرند از حمید شهبازى مبنى بر 
قبول مسئولیت شهردارى این شهر و همچنین مذاکرات 
شــوراى هاى اســالمى شــهرهاى دولت آباد و هرند و 
درخواست مسئوالن شهر هرند، شهبازى که فردى جوان، 
متخصص و با تجربه است، از لیست گزینه هاى تصدى 

شهردارى دولت آباد خارج شد.
وى افزود: شهردار آینده شــهر دولت آباد پس از بررسى 
بیــن گزینه هــاى موجــود و احتماال دعــوت از گزینه 
هاى جدیــد، با دقت و حساســیت باال انتخــاب خواهد 

شد.
وى از مردم دولت آباد خواســت با حمایت همه جانبه از 
نمایندگان خود در شوراى اسالمى شهر،اعضاى شورا را 

در انجام مهم ترین وظیفه قانونى خود یارى کنند.

به گفته منابــع آگاه، برخى افراد در شــهر دولت آباد که 
به دنبال شــهردار بومى براى شــهر دولت آباد هستند با 
مراجعه مکرر به شهردارى هرند باعث استعفاى شهبازى

 شدند.

شهبازى از گزینه هاى کلیددارى دولت آباد خارج شد
بررسى هاى شوراى شهر براى انتخاب شهردار ادامه دارد

عیسى بهمنى، شهردار شــاهین شهر 
مهمتریــن دغدغــه خــود را توجه به 
فعالیــت هــاى فرهنگــى، ترویــج 
ارزش هاى نظام و اخالق عنوان کرد و 
ادامه داد: احترام به ارزش ها و ارتباطات 
انسانى و حفظ شأن و کرامت شهروندان، 
ســرخط برنامــه هــاى شــهردارى
 شاهین شهر است و ارائه آموزش هاى

 الزم در زمینه هاى شهروندى، اخالق 
و اصــول و اعتقــادات بایــد در رأس
 برنامه هاى سازمان فرهنگى، ورزشى 
و تفریحى شهردارى شاهین شهر قرار 

داشته باشد.
وى برنامــه محــور بــودن را الزمــه 
فعالیــت هــاى فرهنگــى دانســت 
ارائــه  کنــار  در  اظهارداشــت:  و 
خدمــات بــه شــهروندان، آمــوزش 
بــه کارکنــان نیز بایــد مدنظــر قرار 

گیرد.
وى ادامه داد:اســتفاده از ظرفیت هاى

 بخــش خصوصــى و توجه ویــژه به 
جوانان شــهر از دیگر مطالبــات من از 
مدیران شــهردارى شــاهین شــهر

 است.

 عبــاس متولى بیدگلى شــهردار ناحیه 
بیدگل انتخاب شد. شــوراى شهر آران 
و بیدگل در اولین گام « عباس متولى»، 
مدیر اسبق میراث فرهنگى شهرستان 
آران و بیدگل را به سمت شهردار ناحیه 

بیدگل انتخاب کردند.
عباس متولى بیدگلــى، متولد 1353، 
مدیر اسبق میراث فرهنگى شهرستان 
آران و بیــدگل، از مدیــران و فعاالن 
شهرستان در حوزه میراث فرهنگى به 

شمار مى آید.
وى در ســوابق اجرایــى خــود، مدیر 
امور فرهنگى آســتان مقدس امامزاده 
هادى (ع)، مســئول روابــط عمومى و 
فرهنگى ارتباطات اداره میراث فرهنگى 
کاشان، مسئول امور ادارى اداره میراث 
فرهنگى نطنز، سرپرســت اداره میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
آران و بیــدگل، مدیر خانــه هنرمندان 
خیریه حضرت امام رضا(ع) و از اعضاى 
موســس انجمن دوســتداران میراث 
فرهنگى ســلیمان صباحى بیدگلى در 

کارنامه کارى خود دارد.
همچنیــن عبــاس متولــى، داراى 
گواهینامه فــوق ممتاز خوشنویســى 
خوشنویســان  انجمــن  ســوى  از 
ایــران مى باشــد کــه از افتخــارات 
ارزشــمند وى در حوزه هنر به شــمار 

مى رود.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى 
فالورجان،  مراســم «شــهیدآبروى 
محله» به یادشهید حجت ا... اله دادیان 

درفالورجان برگزار شد. 
این مراسم در خیابان شریعتى و در منزل 
این شهید با حضور خانواده محترم شهدا 
وهمرزمان شهید، مســئولین و عموم 

مردم برگزار گردید.

احترام به ارزش ها وکرامت 
شهروندان، سرخط برنامه هاى 

شهردارى شاهین شهر

«متولى» شهردار 
ناحیه بیدگل شد

برگزارى مراسم 
« شهیدآبروى محله»

در فالورجان 

براى 
راه اندازى میدان 
میوه تره بار «بهار 

آزادى» نجف آباد 
در زمینى به مساحت 

62هزار مترمربع 
و زیربناى 27هزار 

مترمربع، 650میلیارد 
ریال هزینه شده است 
واین میدان مجهز به 
71غرفه میوه، سالن 
اجتماعات، نمازخانه، 

بانک، رستوران و 
باسکول است


