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تمام ظرفیت پلى اکریل فعال مى شود

فواید خوردن امعا و احشاخاك سرد روى 7000 خودروى معطل در گمرك کاهش 50 درصدي مصرف آب در ذوب آهن ایجاد 626هزار کانال فارسىدر دیدار بحث برانگیز ظریف و تیلرسون چه گذشت؟ سالمتاستاناجتماع اقتصاد
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اقدامات شفاف در
 اجراى مدیریت شهرى 
مردم را خوش بین مى کند

پاالیشگاه 1800میلیاردى
 را 200میلیارد فروختند!

ناگفته هاى
 «تارا»از قتل جوان 

مهابادى 

در دهه 60 از نظام پارلمانى 
پاسخ مثبتى نگرفتیم

من نامدارى 10 سال قبل نیستم؛
تحلیــلم از خوب و بد عوض شـده

11

کمبود ویتامین ها در 
بدن افسردگى مى آورد

عدم احراز صالحیت
 6 شهردار استان

مهاجرت روزانه مهاجرت روزانه 1111 خانوار به قصد سکونت در اصفهان خانوار به قصد سکونت در اصفهان
رئیس شوراي شهر مطرح کردرئیس شوراي شهر مطرح کرد
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جهان نما

4000 پروژه به 
بخش خصوصى 
واگذار شد

7

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه  از واگذارى چهار هزار و 131 

پروژه تملک دارایى سرمایه اى به 
بخش خصوصى خبر داد و گفت: این 

واگذارى یا به صورت فروش به بخش 
خصوصى و یا به صورت عقد قرارداد 

مشارکت عمومى-خصوصى 
موسوم به PPP بوده است.

سخنگوى قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه، 
اخیراً یکى از افرادى که فساد بانکى 

داشت، دستگیر کرد و طبق گزارش بانک 
مرکزى، این فرد با 14 بانک مرتبط بوده 

و تسهیالت گرفته و بیش از 30 هزار 
میلیارد ریال بدهى دارد که حدود 

16 هزار میلیارد آن بدهى
 معوق است.
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متهم
3000 میلیاردى 
دستگیر شد
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سرمربى پرتغالى تیم ملى فوتبال ایران نامزد 
کسب عنوان بهترین سرمربى سال در رده 

ملى شد.
 فدراسیون بین المللى آمار و تاریخ فوتبال 

(IFFHS) نامزدهاى کسب جوایز این 
فدراسیون در بخش هاى مختلف در سال 

2017 را اعالم کرد که در بین آنها نام سرمربى 
پرتغالى تیم ملى ایران هم دیده مى شود. 

IFFHS قرار است ازتاریخ 15نوامبر(24آبان) 
برندگان هر بخش را معرفى کند.

در صورت خریدارى مواد اولیه، همه کارگران به خطوط تولید بازخواهند گشت

ال جى نکسوس 5x5x بهتر است  بهتر است 
یا گلکسى یا گلکسى J7 ProJ7 Pro ؟ ؟

کى روش؛
نامزد بهترین مربى

سال جهان 
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عملکرد مالى شهردارى منظریهعملکرد مالى شهردارى منظریه
 در شش ماهه اول سال  در شش ماهه اول سال 13961396

عملکرد 6 ماهه 96 (ریال)بودجه مصوب سال 96 (ریال)عنوان هزینه
5/300/000/0002/349/784/785برنامه ریزى توسعه شهرى

ــــــــــهدایت و دفع آب هاى سطحى داخل شهرى
7/600/000/00020/544/828/473حمل و نقل بهبود عبور و مرور شهرى

500/000/0007/984/000ایجاد و توسعه تأسیسات حفاظتى شهرى
6/550/000/000853/499/416بهبود محیط شهرى

2/055/000/000359/464/900ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشى، فرهنگى و توریستى
5/700/000/0006/929/416/882ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى

450/000/000164/480/990ایجاد تأسیسات درآمدزا
28/155/000/00031/209/459/446جمع کل

تلخیص جداول عملکرد درآمد و هزینه هاى شهردارى در سال 96
عملکرد 6 ماهه 96 (ریال)عنوانمصوب 96 (ریال)عنوان

21/885/973/794درآمد45/000/000/000پیش بینى بودجه
31/209/459/446هزینه هاى عمرانى28/155/000/000هزینه هاى عمرانى

7/253/196/882هزینه هاى جارى16/845/000/000هزینه هاى جارى (ادارى/ شهرى)

سرفصل درآمدها:

سرفصل هزینه هاى عمرانى:

عملکرد 6 ماهه 96 (ریال)بودجه مصوب سال 96 (ریال)عنوان درآمد
12/570/000/0006/426/978/832درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى

7/010/000/0003/413/597/576درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى
560/000/000169/077/624بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى

110/000/0002/500/000درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى
3/343/000/000400/000/000کمک هاى اعطایى دولت و سازمان هاى دولتى

270/000/00072/625/762اعانات، هدایا و دارایى ها
21/137/000/00011/401/194/000سایر منابع تأمین اعتبار

45/000/000/00021/885/973/794جمع درآمدهاى عمومى شهردارى
سرفصل هزینه هاى جارى (خدمات ادارى و شهرى)

عملکرد 6 ماهه 96 (ریال)بودجه مصوب سال 96 (ریال)عنوان هزینه
9/160/000/0002/873/721/541وظیفه خدمات ادارى
7/685/000/0004/379/475/341وظیفه خدمات شهرى

16/845/000/0007/253/196/882جمع

آگهى مناقصه    آگهى مناقصه     ( نوبت دوم ) ( نوبت دوم )
شهردارى بویین میاندشت درنظر دارد عملیات روکش آسفالت  بلوار امام حسین  (ع)  و آسفالت معابر 
شهرى را با اعتبارى به میزان 5/000/000/000  ریال از محل اعتبارات دولتى از طریق برگزارى  مناقصه  

عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
✅ شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع مناقصه بوده و 
همچنین داراى صالحیت و رتبه بندى الزم ( حداقل پایه 5 ) در فعالیت مذکور بوده و داراى رزومه کارى 

مرتبط و ماشین آالت و امکانات الزم با این موضوع باشند .   
✅  از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با همراه 
داشتن مدارك و رزومه شــرکت تا پایان وقت ادارى روز دو شــنبه مورخ 1396/07/24 به واحد امور 
قرارداد هاى شهردارى بویین میاندشت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى همانروز 

به دبیر خانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند .  
✅ شرکت کنندگان باید مبلغ 250/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى 
به حساب سپرده شهردارى بویین میاندشت به شماره 0107318328000 و یا معادل آن را طى ضمانتنامه 

بانکى ارائه نمایند .
✅  برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 

خواهد شد . 
✅ سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .   

✅  شرکت کنندگان مى بایست منع مداخله کارمندان دولت را رعایت کنند .  
✅  کلیه هزینه هاى آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد .  

✅  کمیسیون در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
✅  به پیشنهادات مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد .   

✅ کلیه پیشنهادات رسیده در روز  سه شنبه مورخ 1396/07/25  توسط اعضاء کمیسیون باز و قرائت  
خواهد شد.  

✅  کلیــه متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره 
تلفن هاى   03157522440   -   03157522250  تماس حاصل فرمایند.

   Shahrdar-bm.ir    همگام با شهردارى بویین میاندشت
@ hamgambashahrdaribouinmiyandasht 
عبدالرضا سپیانى _ شهردار بویین میاندشت
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نماینده تهران درخصوص استناد نمایندگان براى طرح 
موضوع تغییر نظام ریاستى به پارلمانى به سخنرانى دو 
سال پیش مقام رهبرى در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: 
مردم از نظام انتخاباتى ریاســتى استقبال خوبى کردند.
حضرت آقا در کرمانشاه گفتند این هم یکى از احتماالت 
است، نگفتند این حتمى است یا نگفتند باید حتمًا انجام 

شود.
الیاس حضرتى، نماینده تهران در مجلس شوراى اسالمى 
در گفتگو با ایلنا، در خصو ص مسئله مطرح شده از سوى 
برخى نمایندگان براى درخواست از رئیس جمهور جهت 
برگزارى رفراندوم و تبدیل نظام ریاستى به نظام پارلمانى 

گفت: به نظر من این موضوعى است که مناسبتى ندارد، 
چرا که ما یک دوره نظــام پارلمانى را در دهه 60 تجربه 

کردیم و احساس کردیم پاسخ مثبتى نگرفتیم.
وى در ادامه با بیان اینکه مردم از نظام ریاستى استقبال 
خوبى کردند، گفت: در انتخابات قبــل 40 میلیون نفر 
شرکت کردند و صحنه هاى فراموش نشدنى از انسجام  
و همبستگى ملى ایجاد کردند که در دنیا بى نظیر است؛ 
از سویى دیگر در بحث نظام ریاستى و ضعف هاى آن تا 
به حال چیزى نشنیده ایم. افرادى که چنین پیشنهادى را 
مطرح مى کنند باید یک جمع بندى از ضعف هاى نظام 

ریاستى داشته باشند، تا به دنبال نظام پارلمانى باشیم.

ســخنگوى قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه، اخیراً یکى 
از افرادى که فساد بانکى داشــت، دستگیر کرد و طبق 
گزارش بانک مرکــزى، این فرد بــا 14 بانک مرتبط 
بوده و تســهیالت گرفته و بیش از 30 هــزار میلیارد 
ریال بدهى دارد که حدود 16 هــزار میلیارد آن بدهى

 معوق است.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنى اژه اى 
گفت: بانک ها به وظیفه خود در اعطاى تســهیالت و 
اعتبارسنجى عمل نمى کنند و بخشى از منابع بانک ها 
در اختیار عده معــدود و محدود قــرار مى گیرد و پول 
هم در جاى خود صرف نمى شــود و پــول هم بر نمى 

گــردد. معتقدیم در اینجا یک کوتاهــى جدى از ناحیه
 بانک ها وجــود دارد. قوه قضائیه در این راســتا، اخیراً 
یکى از افرادى که فســاد بانکى داشت، دستگیر کرد و 
طبق گزارش بانک مرکزى، این فرد با 14 بانک مرتبط 
بوده و تســهیالت گرفته و بیش از 30 هــزار میلیارد 
ریال بدهى دارد که حدود 16 هــزار میلیارد آن بدهى 

معوق است.
وى ادامه داد: کســى که این مقدار بدهــى دارد، قطعًا 
قدرت، رانت و نفوذ دارد که از 14 بانک تسهیالت گرفته 
است. تســهیالت معوق داشــته و جالب اینکه باز هم 

تسهیالت گرفته است. 

در دهه 60 از نظام پارلمانى 
پاسخ مثبتى نگرفتیم

متهم3000 میلیاردى 
دستگیر شد

روز محاکمه خاورى
 مشخص شد

غالمحسین اســماعیلى، رئیس کل    میزان |
دادگسترى استان تهران گفت: جلسه رسیدگى به پرونده 
محمودرضا خاورى، مدیرعامل سابق بانک ملى در رابطه 
با اتهامات نامبرده روز سه شــنبه 30 آبان ماه در دادگاه 
انقالب اسالمى تهران برگزار خواهد شد. محمودرضا 
خاورى مدیرعامل فرارى بانک ملى ایران یکى از مفسدان 
اقتصادى در جریان پرونده فساد سه هزار میلیاردى بود 

که به کانادا گریخت. 

رقصنده ها در راه عربستان
عربستان سال 2018 میزبان    جام جم آنالین |
گروه رقصى از روسیه خواهد بود. «سرگئى الوروف»، 
وزیر امور خارجه روســیه گفت: به در خواست «ملک 
سلمان»، عربستان سال 2018 میزبان گروه رقص باله 

تئاتر بلشوى روسیه خواهد بود.

جهانگیرى
 در کرمان بازداشت است 

  مهر | غالمحسین اسماعیلى، رئیس دادگسترى 
استان تهران در پاسخ به این ســئوال که آیا بازداشت 
«م.ج» بــرادر معــاون اول رئیس جمهــور مربوط به 
پرونده هاى بانکى و بدهکاران کالن بانکى است، گفت: 
این فرد در کرمان بازداشت است و به همین منظور پرونده 

وى در کرمان تشکیل شده است.
اســحاق جهانگیرى دو روز پیش پس از انتشار خبر در 
صفحه شخصى خود در اینستاگرام نوشت: «اطالع دقیقى 
از دلیل، چگونگى دستگیرى، اتهام، ضابط و شاکى برادرم 
ندارم، البته وى هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتى ندارد. 

مسئله قابل پیش بینى بود و باید صبر کرد.. .»

نامزدى الریجانى غلط است
  انتخاب| کاظــم جاللــى، رئیــس مرکــز 
پژوهش هاى مجلس درباره طرح زودهنگام کاندیداتورى 
برخى مسئوالن از جمله الریجانى در انتخابات ریاست 
جمهورى آینده، بیان کرد: طرح زودهنگام این مسئله 
از سوى برخى افراد غلط است چراکه هنوز تا انتخابات 
بعدى چهار سال دیگر فرصت داریم و معلوم نیست چه 
تحوالت و آرایش هاى سیاسى در کشور شکل مى گیرد. 
جاللى گفت: آقاى الریجانى نه جلسه اى براى انتخابات 
تشکیل داده و نه در این مورد با کسى صحبت کرده است.

برخورد کنیم، انگ مى زنند
والمســلمین  حجت االســالم    تسنیم| 
محمدجعفر منتظرى، دادســتان کل کشور در همایش 
سراسرى پلیس پیشگیرى ناجا گفت: «با هر مهره قوى 
و جریانى که یک مقدار ریشه سیاسى دارد، وقتى برخورد 
مى شود، انگ سیاسى مى زنند. قوه قضائیه وقتى با معاون 
رئیس جمهور سابق برخورد کرد گفتند سیاسى است. با 
نزدیکان رئیس جمهور گذشته برخورد شد، باز هم گفتند 
سیاسى است. با نزدیکان دولت فعلى برخورد مى شود باز 
هم انگ سیاسى زده مى شود. در حالى که اینطور نیست. 
قوه قضائیه در بیان محتویــات پرونده ها منع قانونى و 
اخالقى دارد. اگر همه حرف ها را بیان کنیم، دشــمنان 
هم دسترســى پیدا مى کنند و این چه کارى است که 
آسیب هاى خود را روى میز بگذاریم تا دشمن مطلع شود. 
اسناد و مدارك در همه پرونده هایى که اشاره کلى کردم 
موجود است؛ چه پرونده هاى گذشته و چه پرونده هاى 
اخیر. فکر مى کنند انگ برخورد سیاسى بزنند قوه قضائیه 

عقب مى نشیند در حالى که اینطور نیست.»

24عیار براى خدا
  تسنیم| سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد 
امام خمینى (ع) گفت: کمیته امداد باید 24 عیار و خالص 
براى خدا باشد و همه باید در این نهاد براى رضاى خدا 
کار کنند و بر این اساس نمى خواهیم کمیته امداد بیشتر از 
وزن واقعى و بادکنکى به مخاطبان معرفى شود. امداد باید 
بر اساس عملش معروف شود به همین علت نیازمند عمل 
صالح و خاضعانه در کمیته امداد هستیم تا عمل صالح 

معرف این نهاد به مخاطبان باشد.

توئیتر

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ایران در نظر دارد مسائل 
منطقه را در جایى غیر از میز مذاکره حل کند.

به گزارش مهر، سرلشکر محمدعلى جعفرى فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى در جلسه  شوراى 
راهبردى ســپاه که با موضوع تحلیــل رفتار دولت 
ترامپ تشکیل شــد، با تشــریح اقدامات خصمانه 
آمریکایى ها در ماه هاى اخیر علیه ملت ایران و تأکید 
بر اینکه جمهورى اسالمى اجراى قانون «کاتسا» را 
معادل با خروج یک جانبه آمریکا از برجام مى داند، 
گفت: همانطور که در گذشته نیز اعالم کرده ایم؛ در 
صورتى که قانون تحریم هاى جدید آمریکا اجرا شود 
این کشور باید پایگاه هاى منطقه اى خود تا شعاع 2 
هزار  کیلومترى برد موشک هاى ایران را منتقل کند.

وى افزود: در صورتــى که اخبــار پراکنده موجود 
درخصوص حماقت دولت آمریــکا مبنى بر درنظر 

گرفتن ســپاه به عنوان گروه تروریســتى صحیح 
باشــد، ســپاه نیز ارتش آمریکا را در سراسر جهان 
به ویژه منطقه خاورمیانه، همســنگ داعش درنظر 

خواهد گرفت.
سرلشکر جعفرى با بیان اینکه اگر آمریکایى ها  هدف 
نهایى خود از طرح اینگونه مسائل را مذاکره با ایران 
درباره منطقه قرار داده اند، مسیرى کامًال اشتباه را 
انتخاب کرده اند، تصریح کرد: جمهورى اســالمى 
ایران در نظر دارد مسائل منطقه را در جایى غیر از میز 
مذاکره حل کند، نه حرفى براى مذاکره وجود دارد و 

نه طرفى براى آن.
وى در ارزیابــى رفتــار آمریکایى ها، بــا تأکید بر 
اینکه تحریم هــاى جدید آمریکا شــانس هرگونه 
تعامل را براى همیشــه از بین خواهــد برد، گفت: 
این تحریم هــا تجربه برجــام را براى مــا کامل 
مى کنــد و آن تجربه این اســت کــه گفتگو براى 
آمریکا ابزار فشار و دشمنى اســت نه تعامل یا حل

 مسئله.
فرمانده کل ســپاه در پایان با تأکیــد براینکه رفتار 
آمریــکا با ایران ثابــت کرد کــه نمى توانیم روابط 
خارجى خود را صرفًا براســاس برجام تنظیم کنیم، 
تصریح کــرد: آمریکایى هــا بداننــد، جمهورى 
اســالمى ایران از فرصــت رفتــار احمقانه دولت 
ترامپ با برجام براى ایجاد جهــش در برنامه هاى 
موشــکى، منطقه اى و دفاعى متعارف خود استفاده

 خواهد کرد.

رئیس پلیس آگاهــى نیروى انتظامــى ناگفته هایى از 
پرونده اسیدپاشى هاى ســریالى اصفهان را پس از سه 

سال عنوان کرد.
سردار محمدرضا مقیمى در گفتگو با تسنیم با اشاره به 
موضوع اسیدپاشى اصفهان و نتیجه آخرین پیگیرى هاى 
پلیســى در خصوص این پرونده اظهار داشت: پرونده 
مفتوح است و روى میز من هم هست. اتفاقًا حدوداً هفته 
گذشته بود که دوباره در جلسه اى با حضور رئیس پلیس 
آگاهى اصفهان در دفتر کارم بحث اسیدپاشى را پیگیرى 

و بررسى کردیم. 
وى افزود: در بررسى هاى پلیس تالش هاى زیادى براى 
شناسایى عامل اسیدپاشى هاى اصفهان انجام شد و حتى 
فردى که شباهت هاى بسیارى در این پرونده با عامل 
این جنایت داشت دستگیر شد ولى على رغم اعترافاتى 
هم که داشت، همکاران ما به دلیل عدم همخوانى برخى 
از زوایاى قطعى این پرونده و مســتندات پلیسى با این 
فرد، نتوانســتند بپذیرند که فرد دستگیرشده عامل این 

اسیدپاشى ها باشد.
ســردار مقیمى با بیان اینکه پلیــس آگاهى به محض 
وقوع این اسیدپاشى ها تیمى از کارآگاهان زبده خود را 
به سرپرستى معاون جرائم جنایى پلیس آگاهى نیروى 
انتظامى به اصفهان اعزام کرد، گفت: خاطرم هســت 
که آن زمان من به رئیس وقت جرائــم جنایى آگاهى 
ناجا مأموریــت دادم که به این موضوع رســیدگى کند 
و واحدى از تهران را به اصفهان فرستاده بودیم که این 
واحد در منطقه حضور داشت. همکاران ما تالش زیادى 
براى شناسایى و دستگیرى اســیدپاش اصفهان انجام 
دادند و به یک قدمى دســتگیرى او هم رسیده بودند؛ 
حتى همکاران من موفق شدند مدل جغرافیایى فعالیت 
این فرد را هم شناســایى کنند و در آخرین اقدام وى، 
با توجه به پیش بینى محل حدودى مکان اسیدپاشــى، 
در منطقه حضور داشــتند و در یک قدمــى او بودند و 
از نظر زمانى تنهــا 2 دقیقه با دســتگیرى وى فاصله

 داشتند.
رئیس پلیس آگاهــى ناجا اضافه کــرد: همکاران من 
آن زمان توانستند با توجه به کشــف مدل حرکت فرد 
اسیدپاش، محل و زمان دقیق اسیدپاشى بعدى وى را 
پیش بینى کنند و قطعــًا به محض اقدام بعدى او، موفق 

به دستگیرى عامل اسیدپاشى هاى اصفهان مى شدند.
سردارمقیمى اظهار داشت: این در شرایطى بود که این 
فرد در شرایط زمانى آن موقع به دنبال حساسیت باالیى 

که در رســانه ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه 
مسیرش منصرف شد.

وى در ادامه افزود: برنامه ریزى هایى ما داشتیم و در آن 
جغرافیاى جرم و ســاعت هایى که مجرم کار خودش را 

انجام داده بود، پیک زمانــى و جغرافیاى جرم براى ما 
معلوم بود و پیش بینى ما این بود که دستگیرش مى کنیم 
اما متأسفانه کمى شلوغ شــد و برخى رسانه ها جلوجلو 
حکم اعدام براى مجرم صادر کردند و فضا طورى شد که 

متهم دیگر بیرون نیامد و به عبارتى صحنه را ترك کرد.
رئیس پلیس آگاهى ناجــا تصریح کــرد: مطمئنًا اگر 
فضاى جامعه در شــرایط آن موقع آرام تــر بود و فضا 
به شکلى در رسانه ها پیش نمى رفت که مجرم احساس 

خطر کند، قطعــًا از محل اختفاى خود خارج مى شــد 
و ما قادر به دســتگیرى وى مى شــدیم ولى متأسفانه 
برخى حرف ها که الزم به گفتنشان در آن زمان نبود در 
رسانه ها مطرح شد و مجرم با احساس خطرى که کرد 
از محل اختفاى خود خارج نشد و دست به عمل بعدى

نزد.
ســردار مقیمى بــا تأکید بــر اینکه در صــورت ادامه 
فعالیــت اســیدپاش، پلیــس مى توانســت در اقدام 
بعدى وى، او را پیــش از ارتکاب جرم دســتگیر کند، 
ادامــه داد: متأســفانه فضاى رســانه اى در خصوص 
اسیدپاشــى اصفهان باعث شــد که حتى شرایط براى 
وقوع جرائم مشابه هم در این شهر فراهم شود؛ به عنوان 
مثال در تحقیقات به عمل آمده مشــخص شد فردى 
که در همان زمان اقدام به آتــش زدن منازل برخى از 
شــهروندان اصفهانى کرده بود و یا با چاقو از پشت سر 
تعدادى از زنان اصفهــان را مجروح مى کرد اصًال اهل 
شــهر اصفهان نبود و پیش از هر کدام از این جنایت ها 
با اتوبوس از یکى از استان هاى دیگر به شهر اصفهان 
مى آمد و پــس از ارتکاب جرم از شــهر اصفهان خارج

 مى شد.
رئیس پلیــس آگاهى نیــروى انتظامــى در پایان در 
پاســخ به این ســئوال که چطور على رغــم تمام این 
اقدامات پلیس نتوانســت هیچ ســرنخ یا تصویرى از 
عامــل ایــن اسیدپاشــى ها بــه دســت آورد، گفت: 
متأســفانه مکان هایى که این فرد براى اقدامات خود 
انتخاب کرده بود به دوربین هــاى ثبت تصاویر مجهز 
نبودند و هیــچ دوربینى هم در نزدیکــى این مکان ها 
وجود نداشــت تا تصاویــر آنها به شناســایى این فرد 

کمک کند.
به گزارش تســنیم، مهرماه ســال 93 اولین گزارش از 
اسیدپاشــى در اصفهان منتشر شــد که پس از انتشار 
اولین گزارش، تعداد این جنایت هاى ســریالى به چهار 
مورد رســید و انتشــار اخبار این اسیدپاشى ها موجى از 
نگرانى و التهاب را در جامعه به وجود آورد که متأسفانه 
على رغم تالش هاى بســیارى که از ســوى پلیس و 
سایر دســتگاه ها براى شناســایى مرتکبین این جرائم 
انجام شد، عامل این اسیدپاشــى ها هیچگاه شناسایى 
و دستگیر نشــد؛ این در حالى اســت که به گفته پلیس 
هنوز این پرونده بســته نشــده اســت و تالش براى 
شناسایى و دســتگیرى متهم اصلى این پرونده ادامه 

دارد.

رئیس پلیس آگاهى ناجا بعد از 3 سال تشریح کرد؛

ناگفته هاى پرونده اسیدپاشى اصفهان

«ســالمت بینایى ســهیال جورکش، یکى از آسیب 
دیدگان حادثه اسیدپاشــى اصفهان در حال بهبودى 
است»؛ این خبرى اســت که او اعالم اما تأکید کرد 
که با وجود بازگشت بخشى از بینایى چشم چپ، هنوز 
نمى توان به طور قطعى تأیید کرد که این بینایى ثابت 

مى ماند.
به گزارش ایســنا، ســهیال جورکش درباره آخرین 
وضعیت درمان چشــم چپ خود مى گوید: هشت ماه 
است که در بوستون آمریکا اقامت داریم و در این مدت 

با جراحى که براى اولین بار مجوز آن از طرف اف. دى. 
اى آمریکا صادر شد، توانستم قسمتى از بینایى چشم 
چپم را به دست آورم. بعد از عمل جراحى اول، چشمم 
خونریزى کرد و مجبور شدم عمل دیگرى انجام دهم. 
پزشکان از اینکه مى توانند این جراحى را روى بیماران 
دیگر نیز انجام دهند بسیار خوشحال هستند، اما با توجه 
به اینکه این جراحى براى اولین بار اســت که انجام 
مى شود نتیجه آن قابل پیش بینى نیست و چشمى که 

جراحى شده نیاز به مراقبت هاى زیادى دارد.

وى ادامه مى دهد: هنوز در حال گذراندن دوره درمان 
هستم و پزشک زمان بازگشــتم به ایران را مشخص 
نکرده است. دید من فعًال باید تثبیت شود و از عینک 
اســتفاده کنم البته تا امروز به جز جراحى روى چشم 
چپ، هیچ اقدامى براى جراحى زیبایى انجام نشــده 
اســت. من اولین نفرى بودم که این جراحى را انجام 
دادم و در عیــن حال باید معاینات بــه صورت مداوم 

انجام شود.

بخشى از بینایى سهیال جورکش بازگشت

روز شنبه مجله آمریکایى «نیویورکر» خبرى را به روایت 
گزارشگر خود منتشر کرد و ادعا کرد که در نشست وزراى 
خارجه 1+5 و ایران در حاشــیه نشســت مجمع عمومى 
سازمان ملل درگیرى لفظى شــدیدى میان محمد جواد 
ظریف، وزیر خارجه کشــورمان و «رکس تیلرســون»، 
وزیر خارجه آمریکا به وجود آمد. روایتى که یک منبع آگاه 

جزئیاتى درست تر و مهمترى از آن را بیان کرده است.
این مجله آمریکایــى گزارش داد که در ایــن دیدار وزیر 
خارجه آمریکا اظهارات و اتهامات تنــدى علیه ایران در 
حضور ظریف بیان کرد. نیویورکر ادعا کرد: رکس تیلرسون 
در جلســه وزراى خارجه 1+5 و ایران(در حاشیه نشست 
مجمع عمومى ســازمان ملل در نیویورك) ابتدا اجازه داد 
وزراى شش کشور از جمله محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران صحبت کنند؛ ظریف در سخنانش با عصبانیت درباره 
تحریم هاى آمریــکا اعتراض کرد. وزیــر خارجه آمریکا 
سپس به آرامى سخنانى به شــدت انتقادى و تند «درباره 
رژیــم انقالبى(ایران)» مطرح کــرد و گفت:«هیچکس 
نمى تواند مستنداً ادعا کند که ایران به صورت مثبتى به صلح 
و امنیت منطقه کمک کرده است». او ادامه داد که برداشتن 

تحریم ها که بر اساس مفاد برجام الزم است، سبب تشدید 
رفتار غیرقابل قبول ایران شده است.

تیلرسون، یک بار دیگر هم اعتراض ظریف مبنى بر اینکه 
رفع تحریم ها با سرعت کافى انجام نشده است را رد کرد و 
گفت: «روابط آمریکا-ایران در دوره معاصر تقریباً 40 ساله 
شده و از دل یک انقالب بیرون آمد و سفارت ما در محاصره 
قرار گرفت و با ما به نحو بسیار بدى رفتار شد». تیلرسون 
در ادامه افزود که «روابط(آمریکا-ایران) با خشونت علیه ما 

تعریف شده است».

این گزارش و روایت نیویورکر از نشست وزراى خارجه 5+1 
و ایران بود که روز شنبه منتشر شد.

در همین زمینه، یک منبع آگاه در گفتگو با تابناك اظهار 
داشت:  «جلسه اى که میان ایران و گروه 1+5 در حاشیه 
نشست مجمع عمومى سازمان ملل برگزار شد؛ با درخواست 
و ابتکار عمل آمریکا تشکیل نشد و مدیر جلسه نیز تیلرسون 
نبوده است و به همین دلیل آمریکایى ها در این جلسه در 
موضع ضعف قرار داشتند؛ به طورى که کامًال تحت تأثیر 
اتفاق نظر اعضا و اظهارات وزیرخارجه کشورمان در مورد 

برجام قرار داشتند.»
این منبع آگاه افزود؛ روایت منتشــر شــده توسط مجله 
آمریکایــى نیویورکر در موضع درســت بیان نشــده و

 مى توان آن را وارونه سازى واقعیت دانست و بیش از هر 
چیز تالشى بوده تا انفعال وزیر خارجه آمریکا در این نشست 
را پوشش دهد.این منبع ادامه داد در حالى که دکتر ظریف 
در این جلسه با قاطعیت مواضع جمهورى اسالمى را بیان 
کرد، وقتى نوبت به تیلرسون رسید وى صرفاً چند عبارت که 
براى او روى برگه کاغذى نوشته بودند را خواند و سکوت 

کرد!

پاسخ فرمانده کل سپاه به اظهارات ترامپ:
گزارش نیویورکر و پاسخ یک مقام آگاه به این گزارش

ایران در نظر دارد
  مسائل منطقه را در جایى غیر از میز مذاکره حل کند

در دیدار بحث برانگیز ظریف و تیلرسون چه گذشت؟

نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس شــوراى اسالمى 
با هشدار نســبت به مفاســد نحوه واگذارى پاالیشگاه 
کرمانشاه گفت: پاالیشــگاهى را که  هزار و800 میلیارد 

تومان قیمت داشته به 10 درصد قیمت واگذار کرده اند.
به گزارش مهر، عبدالرضا مصرى، نماینده مردم کرمانشاه 
در مجلس در جلســه علنى دیروز و در دفاع از تقاضاى 
تحقیق و تفحص از نحوه واگذارى پاالیشگاه کرمانشاه 
به بخش خصوصى اظهار داشــت: پاالیشگاه کرمانشاه 
بر اساس اصل 44 قانون اساســى بابت دیون دولت به 

بانک هاى خصوصى به قیمت هزار و800 میلیارد تومان 
واگذار شــده بود  اما پس از این، یک عده در ســازمان 
خصوصى ســازى این پاالیشــگاه را از مالکان خلع ید 
کرده اند و آن را مجدداً به 10 درصد قیمت اصلى به فرد  
دیگرى واگذار کرده اند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس تصریح کرد: فســاد از آنجا شروع شده است که 
پاالیشــگاه هزار و800میلیارد تومانى را به قیمت 200 
میلیارد تومان واگذار کرده انــد و اتفاقًا معاون اول رئیس 
جمهور هم به دفترش دســتور داده است این موضوع را 

بررسى کنند.مصرى خاطرنشان کرد: قانون سیاست هاى 
کلى اصل 44 قانون اساســى مى گوید کــه خریدار باید 
اهلیت داشته باشــد و بدهى بانکى هم نداشته باشد، اما 
در این مورد پاالیشــگاه را به فردى واگذار کرده اند که 
فقط در عمرش به ماشینش بنزین زده است و از پاالیش 
چیزى نمى داند، عــالوه بر آن بدهى بانکى ســنگینى 
دارد که از طریق زد و بند با اســتاندار کرمانشاه، معوقات 
بانکى این فرد را قسط بندى کرده اند و پاالیشگاه را به او 

داده اند.

پاالیشگاه 1800میلیاردى را 200میلیارد فروختند!
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جانشین معاون بهداشت، امداد و درمان نیروى انتظامى 
گفت: بیمارى افســران دلیلى براى منــع ارتقاى درجه 

آنها ، نیست.
سردار ســعید مؤذن زاده اظهار داشــت: بررسى پرونده 
پزشکى نیروهاى پلیس هر چهار سال یکبار انجام مى 
شود و تمامى آزمایش ها از نیروهاى پلیس براى سنجش 
سالمت آنها گرفته مى شود. این آزمایش ها جامع بوده و 
تمامى نیروها و فرماندهان را شامل مى شود. وى در مورد 
اینکه آیا نیروهاى بیمار، ترفیع درجه دریافت مى کنند یا 
خیر، گفت: بیمارى، مانع ترفیع درجه نیروهاى پلیس نمى 
شود. فرد استحقاق دریافت درجه را داشته باشد، مى تواند 

درجه خود را از فرماندهانش دریافت کند. ممکن اســت 
فرمانده اى به بیمارى دیابت یا بیمارى دیگرى طى چهار 

سال مبتال شود و این امر مانع ارتقاى درجه نیست.
ســردار مؤذن زاده در مورد اقدامات انجام شــده براى 
کاهش وزن پلیس هاى چاق گفــت: در تمامى مراکز 
درمانى نیروى انتظامى متخصــص تغذیه حضور دارد 
و مأموران پلیس مى توانند براى دریافت برنامه غذایى 
کاهش وزن به آنها مراجعه کنند. البته هیچ الزامى در الغر 
شدن مأموران پلیس که اضافه وزن دارند، وجود ندارد و 
این افراد مى توانند با دریافت رژیم غذایى از متخصص، 

وزن خود را کاهش دهند.

دبیر مرکز تحقیقات سالمت سالمندان پژوهشگاه علوم 
غدد و متابولیسم دانشــگاه علوم پزشکى تهران با بیان 
اینکه ایرانیان در سالمندى به طور متوسط به 2/5 تا سه 
بیمارى مبتال هستند، بر ضرورت اتخاذ تدابیر الزم براى 

ترویج سالمندى همراه با سالمتى تأکید کرد. 
فرشاد شریفى افزود: این در حالى است که در کشورهاى 
غربى رقم بسیار پایین تر اســت، به گونه اى که به طور 
متوسط هر ســالمند به کمتر از یک بیمارى مبتالست. 
وى با اشاره به اینکه ســالمندان ایرانى حدود 12سال 
ناسالم هستند، توضیح داد: امید به زندگى در ایران بیش 
از 75 سال اما امید به زندگى سالم حدود 63 سال است 

که این دو متغیر نشان مى دهد سالمندان حدود 12 سال 
ناسالم هستند.

شریفى ادامه داد: در کشورهاى پیشرفته فاصله این دو 
متغیر به هم نزدیک اســت و به همین دلیل، مسئوالن 
حوزه بهداشــت و درمان باید اقدامات جدى ترى براى 
کم شــدن این فاصله و ســالم زندگى کردن سالمندان 

به عمل آورند.
دبیر مرکز تحقیقات سالمت ســالمندان اظهار داشت : 
هرچند امید به زندگى در ایران در ســال هاى گذشته به 
خوبى افزایش یافته اما با کشورهاى توسعه یافته اختالف 

فاحش دارد.

سالمندان ایرانى 
گرفتار چند بیمارى هستند؟

الزامى براى الغر شدن 
پلیس هاى چاق نیست

آمار عجیب طالق در کرمان
آمار از افزایش میزان طالق در کرمان حکایت دارد به 
طورى که طبق اعالم مسئوالن از هر چهار و نیم ازدواج 
یک مورد به جدایى ختم مى شـود. اکثر این طالق ها 
نیز ازدواج هایى بوده که کمتر از پنج سال از آنها گذشته 
اسـت. اما جالب این اسـت کمترین میـزان طالق در 
شهرستان هاى سنتى استان ثبت شده و آمار «ریگان» 
در این خصوص جالب تر اسـت. در چهار مـاه ابتدایى 
سـال جارى در کنار افزایش ازدواج در ریگان که یکى 
از سنتى ترین شهرستان هاى استان کرمان محسوب 
مى شود شاهد کاهش 36 درصدى طالق هستیم. در 
همین مدت آمار نشان مى دهد هر 62 دقیقه یک پرونده 

طالق در استان کرمان تشکیل شده است.

واردات شیر به کشور تکذیب شد!
مدیر کل شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: باغ وحش ارم براى واردات یک جفت شـیر به 
ایران تقاضایى نداشـته و این خبر مربوط به دوسـال 
گذشته است. على تیمورى گفت: هر باغ وحشى که 
داراى مجوز از سـازمان حفاظت محیط زیست باشد 
اگر جایگاه مناسبى براى نگهدارى گربه سانان بزرگ 
مثل شیر،پلنگ و ببر داشته باشـد مى تواند با هزینه 

خود وارد کشور کند.

دستگیرى 40 آتش افروز
فرمانـده یـگان حفاظت سـازمان جنگل ها بـا بیان 
اینکه امسال تعداد و سـطح حریق در کشور کاهش 
داشته است، گفت:  حدود 40 نفر از افرادى که به طور 
عمدى یا سـهوى اقدام بـه ایجاد حریـق در مراتع و 
جنگل هـا کرده بودند دسـتگیر شـده و تحت پیگرد 
قضائى قرار گرفته اند. سرهنگ قاسم سبزعلى افزود: 
برخى از ایـن پیگردهاى قضائى و دسـتگیرى ها در 
استان هاى خوزسـتان، ایالم و کرمانشاه انجام شده 
اسـت، تصریح کرد: اگر عمدى در ایـن قضایا محرز 
شـود طبق قانون، فرد متهم به مجـازات و پرداخت 

جریمه محکوم مى شود. 

جریمه براى فرسوده بودن
رئیس پلیس راهور ناجـا درباره منع تردد خودروهاى 
فرسـوده در شـهرهاى بـزرگ گفـت: بنابـر مصوبه 
هیئت وزیران تردد خودروهاى فرسـوده در هشـت 
شهر ممنوع شده و از امسـال نیز اجرایى شده است و 
خودروهاى فرسـوده در صورت تردد جریمه خواهند 
شد. سردار تقى مهرى خاطر نشـان کرد: در حقیقت 
اگر خودروى فرسوده در این هشـت شهر که شامل 
اصفهان، شـیراز، اهواز، اراك، کرج، تبریز، مشـهد و 

تهران است، تردد کند مشمول جریمه خواهد شد.

10 اسم منتخب والدین 
براى فرزندان

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور پر منتخب ترین 
اسـامى نوزادان در شـش ماهه اول امسـال توسـط 
خانواده هـا را اعالم کـرد. سـیف ا... ابوترابـى اظهار 
داشـت: ده اسـم منتخب پسـرانه و دخترانه از سوى 
والدین براى نوزادانشـان در شـش ماهه اول سـال 
96 به ترتیـب براى نوزادان پسـر امیرعلـى، محمد، 
علـى، امیرحسـین، ابوالفضل، حسـین، محمدطاها، 
امیرعباس، محمدحسین و محمدرضا و براى نوزادان 
دختر فاطمه، زهرا، حلما، یسـنا، زینب، نازنین زهرا، 

رها، آوا، باران و ریحانه اعالم شده است.

موزه عروسک ها راه اندازى شد
عروسـکخانه «ماه گنج» به عنوان محلى براى عروسک هاى 
بومى بیـش از ده اسـتان به عنـوان نخسـتین گالرى 
عروسک هاى بومى ایران در تهران افتتاح شد. پوپک 
عظیم پور از دست اندرکاران افتتاح این مرکز با اشاره به 
اینکه عروسک ها اسم هاى مختلفى در مناطق کشور 
دارند مى گوید: به طـور عمده آنها با اسـم هایى مانند 
دوتوك؛ دوهتولـوك؛ دوختولـوك، گلیـن و عاروس 
هستند. عروسک ها گاهى شاد ، گاهى غمگین هستند 

و در کل احواالت سازنده را منعکس مى کنند.

چرك نویس

«ایرانیــان مقیم خــارج در صورت ترغیــب و جذب 
گردشگران براى سفر به ایران، مشوق هایى دریافت 

مى کنند.»
«تور اپراتورهاى مجازى»، طرح تازه معاون گردشگرى 
سازمان میراث فرهنگى اســت که در جریان آن قرار 
است از ایرانى هاى مقیم خارج که جمعیت آنها حدود 
پنج میلیون نفر شناسایى شده، براى جذب گردشگر  به 

کشور کمک گرفته شود.
محمد محب خدایى در توضیح جزئیات این طرح به ایسنا 
گفت: درحال حاضر ایرانى هاى زیادى در خارج از کشور 
زندگى مى کنند، حتى شمارى از آنها دانشجو هستند که 
احتماًال براى گذران زندگى خود به شغل و درآمد نیاز 
دارند؛ ما مى توانیم با ایجاد یک شبکه تبلیغاتى و جذب 
گردشگر از طریق ایرانى هاى مقیم خارج، محصوالت 
گردشگرى خود را معرفى کنیم و به ازاى آن، عامالن 

جذب را تشویق کنیم.
او درباره اینکه طرح «تور اپراتورهاى مجازى» فعًال در 
حد یک ایده است یا با بخش هاى دیگر هم مطرح شده، 
اظهار داشت: ما این طرح را با وزارت خارجه به واسطه 
ارتباط هایى که با ایرانیان مقیم خارج از کشور دارد مطرح 
کرده ایم، با برخى شرکت هاى هواپیمایى هم براى ارائه 
مشوق ها مذاکراتى داشته ایم که توافق هایى شده است، 
اما در این مرحله نمى توان با قطعیت درباره نوع مشوق ها 

صحبت کرد. هرچند آن شرکت ها از این طرح استقبال 
کرده اند، چــون به هر حال مشــترى هاى خود را پیدا 

مى کنند و از این راه منتفع مى شوند.
محب خدایى، مصداقى در این راســتا آورد و گفت: ما 
براساس داده هاى برخى از ایرانیان مقیم آلمان به این 
نتیجه رسیدیم، هزینه عمل پارکینسون در آن کشور 
سنگین اســت، درحالى که با کمترین هزینه در ایران 
مى توانند همین عمل را انجام دهند، در نتیجه چنین 
محصولى را در اختیار بازار آلمــان مى گذاریم تا از آن 

طریق، جذب گردشگر درمانى داشته باشیم.
وى ادامه داد: ما قبًال ایده مشــابهى را در جزیره کیش 
اجرا کردیم که موفق بود، مثًال در تعطیالت نوروز هر 
کسى بلیت ارزان مى خواست اطالعاتش را به سازمان 
منطقه آزاد مى فرســتاد و با هزینه مطلوب بلیت پرواز 
براى متقاضى صادر مى شد. با این کار دیگر آژانس ها 
نمى توانستند فروش بلیت و تغییر قیمت ها را به دقیقه 90 
موکول کنند. اجراى این طرح، سفرهاى هوایى کیش را 

تا 25 درصد رشد داد.
محب خدایى خاطرنشان کرد: تا کمتر از ده روز دیگر 
شبکه مجازى که ایرانیان مقیم همانند یک تور اپراتور 
مى توانند به آن دسترسى داشته باشند  و اطالعات مربوط 
به سایر کشورها را براى تولید محتواى تبلیغاتى در اختیار 

سازمان بگذارند، راه اندازى خواهد شد.

گزارش منتشر شــده از رصد فعالیت کاربران ایرانى در 
تلگرام، نشان مى دهد که اکنون بیش از 626 هزار کانال 
فارسى به ثبت رسیده است و روزانه دو هزار کانال در این 

شبکه موبایلى ایجاد مى شود.
مرکز ملى فضاى مجازى با نمایش آمارى از داده هاى 
شبکه موبایلى پیام رسان تلگرام، رفتار کاربران ایرانى را 
در بازه هاى زمانى مختلف بر مبناى ساعت، روز و هفته 

رصد مى کند.
براســاس آخرین آمار منتشرشــده که تا پایان روز 15 
مهرماه امسال برآورد شده است، تعداد کانال هاى فارسى 
در شبکه تلگرام به 626 هزار و 539 کانال رسیده و ظرف 
مدت ده روز، بالغ بر ده هــزار کانال به تعداد کانال هاى 
فارسى ایجاد شده در تلگرام، افزوده شده است. به نحوى 

که در روز 5 مهرماه امسال، تعداد کانال هاى ایجاد شده 
616 هزار و 76 کانال اعالم شده بود.

در همین حال برآورد مى شــود که روزانه بالغ بر دوهزار 
کانال به تعداد کانال هاى فارسى تلگرام افزوده مى شود 
و از تعداد کانال هاى ایجاد شده، حدود 235 هزار و 109 

کانال به روزرسانى شده است.
بررسى انتشار روزانه مطالب در شبکه تلگرام نیز نشان 
مى دهد که در عرض یک ســاعت و در پیک ترافیک 
(ساعت22) نزدیک به 241 هزار مطلب در کانال هاى 
تلگرامى منتشر شــده اســت و کمترین میزان انتشار 
مطلب نیز به ســاعت 4 بامداد با 17 هزار و 192 مطلب 
بازمى گردد. این درحالى اســت که در ساعت 23 حدود 

215 هزار مطلب در کانال هاى فارسى منتشر مى شود.

آخریــن برآوردهــا حاکى از آن اســت کــه در عرض 
24 ســاعت، دومیلیون و 952 هــزار و 737 مطلب در 
کانال هاى فارسى منتشــر شــده که در مقایسه با ده 
روز اخیر، افزایش بالغ بر صدهزار مطلب را نشان مى دهد.
از سوى دیگر، متوســط تعداد مطالب بر کانال نیز نشان

 مى دهد که هر کانــال در یک روز حــدود 13 مطلب 
منتشــر مى کند. در این میان متوسط بازدید هر مطلب 

716 بار است.
همچنین تعداد کل بازدیدهاى کانال هاى تلگرام در یک 
روز یک میلیارد و 872 میلیون و 346 هزار بار عنوان شد 
و این درحالى است که اواســط هفته گذشته، تعداد کل 
بازدیدهاى کانال هاى تلگرامى از مرز دو  میلیارد بازدید 

هم گذشته بود.

به خالف تصور عمومى که تاریخ ســاکنان اولیه ایران 
را حدود هفت یا حداکثر ده هزار ســال مى دانند، تاریخ 
نخستین ســاکنان ایران به صدها هزار سال پیش و به 
عصر ســنگ بازمى گردد و این به معناى آن اســت که 
قدمت تمدن و یکجانشینى و قدمت وجود انسان در ایران 

متفاوت هستند.

معاون امور فرهنگى موزه ملى و سردبیر مجله بین المللى 
باستان شناســى ایران بر این موضــوع تأکید کرد که 
تاریخ ده هزار سال در واقع تاریخ یکجانشینى و تشکیل 
نخستین روستاها در ایران است. اما بسیار پیش تر از این 
تاریخ بشــر در ایران حضور داشته و مدارك آن به شکل 
ابزارهاى ساده سنگى و بقایاى شکار و اجاق در غارها و 
پناهگاه هاى صخره اى و همچنین اردوگاه هاى واقع در 

محیط بازیافت شده است.
فریدون بیگلرى ادامه داد: به این ترتیب قدمت تمدن و 
یکجانشــینى در ایران و قدمت وجود انسان در ایران دو 
مقوله متفاوت هستند که یکى با روستانشینى، شهرنشینى 
و تشــکیل تمدن هاى بزرگى چون عیالم و هخامنشى 
مترادف است و دیگرى شامل بیش از یک میلیون سال 
پیشینه زندگى گروه هاى شکارگر و گردآورى است که 

به صورت کوچرو در نقاط مختلف ایران مى زیستند.
وى افزود: طبق پژوهش هاى اخیر، نخستین بار انسان 
در فاصله بین یک تا دو میلیون سال پیش در غرب آسیا 
مى زیسته است. یافته هاى باستان شناسى از این ساکنان 
اولیه که شامل سنگواره انسان و دست ساخته هاى سنگى 
آنهاست در منطقه قفقاز یافت شده و نزدیک به دو میلیون 

سال قدمت دارد.
بیگلرى ادامه داد: با توجه بــه همجوارى فالت ایران و 
منطقه قفقاز، نخستین موج مهاجران اولیه که در حدود دو 
میلیون  سال پیش وارد غرب آسیا شدند، عالوه بر قفقاز 
به  احتمال زیاد در ایران نیز ســاکن شدند. اما با توجه به 
اینکه ابزارهاى ســنگى باقیمانده از این انسان ها اغلب 
خارج از مکان هاى اولیه ســکونت یافت شده است، در 
نتیجه امکان تاریخ گذارى آنها به شیوه مطلق وجود ندارد.

این باستان شــناس و موزه دار افــزود: کهن ترین آثار 
باقیمانده از این انســان هاى اولیه در ایران که تاکنون 
به روش آزمایشگاهى سالیابى شده مربوط به غارى به نام 

«دربند رشى» در رودبار گیالن است.
بیگلرى تصریح کــرد:  تاریخ گذارى به روش ســرى 
اورانیوم چند دندان یافت شده همراه با ابزارهاى سنگى 
ساخت دست انسان از این غار نشان مى دهد که در حدود 
200 تا 250 هزار سال پیش مسکن انسان هاى شکارگر 

و گردآور دوره پارینه سنگى قدیم بوده است.
غار «دربند رشى» در فهرســت آثار ملى کشور به ثبت 
رسیده و کهن ترین غار با آثار ســکونت انسان در ایران 

است.

مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى مسافربرى با اشاره به 
دو برابر شدن نرخ بلیت اتوبوس در ایام اربعین گفت: با توجه 
به شرایط خاصى که در سفرهاى اربعین وجود دارد، نرخ بلیت 
اتوبوس هاى مسافربرى به مقصد مرزهاى مشترك با عراق 

افزایش مى یابد.
احمدرضا عامرى در خصوص شرایط حرکت اتوبوس ها به 
سمت کربال در ایام اربعین گفت: با توجه به اینکه در طول 
روزهاى اربعین برنامه مســافرتى خاصى برقرار اســت و 
اتوبوس ها باید به شکل یک سر خالى مسافران را به سمت 
عراق برده و سپس به شــهرهاى مختلف بازگردانند باید 
طورى برنامه ریزى شــود که راننده ها با زیان جدى مواجه 
نشــوند.وى در این باره ادامه داد: همانند ســال هاى پیش 
پیشنهادى ارائه شده تا قیمت بلیت اتوبوس ها در ایام خاص 

دو برابر شود و پس از پایان یافتن سفرهاى اربعین نرخ ها به 
حالت عادى باز مى گردد که این نــرخ از 9 آبان ماه اعمال 

خواهد شد. 
عامرى در توضیح شرایط رانندگان در این ایام تصریح کرد: 
یکى از اصلى ترین مسائلى که در طول این ایام براى اتحادیه 
اهمیت جدى دارد بحث مربوط به مجرب بودن راننده ها و 
مناسب بودن خودروهاى مورد اســتفاده در این ایام است.

 با توجه به اینکه حفظ ایمنى مسافران اصلى ترین دغدغه در 
مدیریت سفرهاى اربعین به حساب مى آید تالش ما همواره 
استفاده از راننده هاى باتجربه فعال در اتحادیه و جاده هاى 

بین شهرى است.
 مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى مسافربرى اظهار 
داشت: البته در حال حاضر هیچ صحبتى در این زمینه مطرح 

نشده و ترجیح اتحادیه بر استفاده از راننده ها و ناوگانى است 
که تجربه باال در سفرهاى بین جاده اى دارند.

آمارهاى جالب درباره این روزهاى ایرانى ها در فضاى مجازى

ایجاد 626هزار کانال فارسى خودکشى به سبک ایرانى!
باورش سخت است در برخى از کشــورهاى جهان جنگ است. باورش سخت    عصر ایران|
است در برخى از کشورهاى جهان علیه انسانیت عملیات تروریستى انجام مى شود اما ایران بیشترین 
کشته روزانه را دارد. ایرانى که نه درگیر جنگ است نه درگیر ترور و عملیات تروریستى. ایران امروز 
یکى از امن ترین کشورهاى جهان در دل منطقه ناامن خاورمیانه است. در این کشور امن اما روزانه 

43 نفر تنها و تنها در حوادث رانندگى جان مى دهند.
این آمارى است که رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى کشور ارائه داده است. آمار فاجعه بار است. مرگ 
43 نفر در یک روز به علت تصادف، یعنى کشته شــدن 301 ایرانى در یک هفته، هزار و 290 نفر در 
یک ماه و 15 هزار و 695 نفر در یکسال. این آمار باالتر از تمام جنگ ها و خونریزى هاى جهانى است. 

معلوم نیست ما ایرانى ها با خود چه مى کنیم.
مرگ در رانندگى در ایران تبدیل به یک بحران اساسى شده است. شوخى نیست، روزانه در سراسر 
کشور 43 نفر به دلیل تصادف کشته مى شــوند. حدود 70 درصد این تصادف ها عامل انسانى دارد. 
معلوم نیست این فرمان خودرو چه رازى در خود دارد که وقتى به دست ایرانى ها مى چسبد تبدیل به 

شیطانى مى شود که انسان را به مرگ نزدیک مى کند.
بســیارى از ما مى دانیم که پراید و خیلى دیگر از خودروهاى موجود در بازار چندان امن نیستند. این 
معنا را مى دانیم اما فرمان به دست مى گیریم، پا را روى گاز مى گذاریم و دل به جاده و اتوبان مى زنیم. 
سرعت باال، خواب آلودگى، سبقت غیر مجاز و... عامالن اصلى مرگ و میر در تصادف هاست. همه 
ما مى دانیم اینها عامل تصادف است اما سرعت مى رویم، سبقت غیر مجاز مى گیرم و وقتى خواب در 

حال بردن ماست، همچنان رانندگى مى کنیم.
کسانى که مى خواهند بمیرند خودکشى مى کنند یعنى مى دانند که بعد از عمل خودکشى دیگر نفس 
نخواهند کشید. در رانندگى هم همین است کسانى که در جاده هاى ایران سرعت مى روند مى دانند 
حادثه هر لحظه در کمین آنهاست اما باز مى روند و مى روند تا جایى که آمار مرگ در تصادف مى شود 

43 نفر در روز.
باید فکرى کرد. تمام جامعه از مردم و دستگاه هاى مســئول باید دست به کار شوند تا بحران مرگ 

در رانندگى به نقطه پایان خود برسد. نباید به همین سادگى در تصادف، مردم به کام مرگ بروند.

ترفند «تبلیغات ویروسى» براى جذب گردشگر به کشور

تاریخ ساکنان اولیه ایران، 10هزار سال نیست؛ صدها هزار سال است

بلیت اتوبوس در ایام اربعین 2 برابر مى شود
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معدوم کردن 620 کیلوگرم 
گوشت در تاسوعا و عاشورا

در بازرسـى ناظـران دامپزشـکى از دام هـاى 
قربانـى تاسـوعا و عاشـوراى حسـینى بیـش از 
620 کیلوگـرم گوشـت غیـر بهداشـتى معـدوم 

شد.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومى و مواد غذایى 
اداره کل دامپزشکى اسـتان اصفهان گفت:  ناظران 
بهداشتى و شرعى دامپزشـکى بر ذبح بیش از چهار 
هـزار و 705 رأس انواع دام در تاسـوعا و عاشـوراى 

حسینى نظارت کردند.
عبدالرضا مرادى افزود: دراین بازرسـى ها 19 الشه 
دام شامل 622 کیلوگرم گوشـت به دلیل مشکالت 
بهداشتى و انگلى و حدود هزار و 440 قطعه کبد، ریه 

و کلیه معدوم شد.
وى گفت: همچنین  137 الشـه بـا اصالح موضعى 

اجازه مصرف داده شد.

فراخوان نخستین جشنواره 
تئاتر روح ا... 

فراخوان نخستین جشنواره تئاتر روح ا... در اصفهان 
منتشر شد.

بنابر اعـالم دبیرخانه این جشـنواره، عالقـه مندان  
تـا 15 آبـان  مـى تواننـد آثـار خـود را شـامل تئاتر 
صحنـه اى، خیابانى و نمایشـنامه خوانى به نشـانى 

اینترنتى   imam-khomeini-isf.ir بفرستند.
هنرمندان عالوه بر پرداختن مسـتقیم به شخصیت 
امام خمینى (ره) همچنین  مى توانند آثارى با موضوع 
هاى مرتبط با اندیشـه ها و آثار آن بزرگـوار از جمله 
امام خمینى(ره) و بیدارى اسالمى، امام(ره) و تقریب 
مذاهب و اقلیت هاى دینى، سـبک زندگـى، روحیه 
شاعرانه و عواطف خانوادگى، آزادگى، آزادى، صلح، 
اندیشه هاى حکومتى، مردم ساالرى، ساده زیستى، 
اعتدال، اخـالق، کرامت انسـانى، عدالـت، عبادت، 
دفاع مقـدس و انقالب اسـالمى بـه این جشـنواره 

ارسال کنند.

عدم احراز صالحیت
 6 شهردار استان

استاندار اصفهان گفت: بیش از 570 نفر در پنجمین 
دوره شوراهاى شهر استان حضور دارند و توانسته اند 
تاکنون 107 شهردار را انتخاب کنند ولى در خصوص 
شش شـهر نیز صالحیت شـهرداران منتخب تأیید 
نشـده و با اصرار شـوراى برخى شـهرها بر انتخاب 
اول خود، موضـوع به شـوراى حل اختالف اسـتان 

ارجاع شده است.
رسـول زرگرپـور اظهـار داشـت: قانـون مسـائلى 
همچون مدرك تحصیلى، تجربه و تخصص را براى 
شهرداران در نظر گرفته که فرد انتخاب شده توسط 
برخى شـوراهاى شـهر، فاقد این حداقل ها شناخته 

شده است. 

آغازپیش ثبت نام نمایشگاه 
کامپیوتر و اتوماسیون ادارى 
پیـش ثبـت نـام بیسـت و سـومین نمایشـگاه 
کامپیوتـر و اتوماسـیون ادارى (اتـوکام 2017) 
آغـاز شـده اسـت و تـا 27 مهـر مـاه ادامـه خواهـد

داشت.
ایـن نمایشـگاه از تاریـخ 30 آبـان تـا 4 آذر سـال 
جارى در محل نمایشـگاه هـاى بین المللى اسـتان 
اصفهـان واقـع در پـل شهرسـتان برگـزار خواهـد 

شد.
نمایشـگاه اتـوکام در طـول سـالیان گذشـته 
همـواره به عنـوان نمـاد پویایـى و نـوآورى فعاالن 
حـوزه فنـاورى اطالعـات و ارتباطـات، یکـى 
از نمایشـگاه هـاى پـر مخاطـب و مـورد توجـه 
عالقـه منـدان و متخصصـان ایـن حـوزه بـوده 

است. 
در نمایشـگاه امسـال، با هدف نظم بخشـى هر چه 
بهتر بـه اختصاص غرفه هـا، ثبت نام شـرکت ها در 
سـه مرحله پیش ثبت نام، ثبت نام و جانمایى نهایى 

انجام خواهد شد.   

معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره) 
اســتان اصفهان گفت: پرداخت تســهیالت اشــتغال به 
مددجویان اصفهانى در شش  ماهه نخست امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد داشته است.
بهرام سوادکوهى با  اشــاره به رویکرد این نهاد در ایجاد 
اشــتغال پایدار اظهار داشــت: 24 میلیارد و 328 میلیون 
تومان تسهیالت اشتغالزایى به مددجویان تحت حمایت 
در شش  ماهه نخست ســال 96 پرداخت  شده است. وى 
بیان کرد: هزار و 579 مورد تسهیالت اشتغال به مددجویان 
تحت حمایت در زمینه صنایع دستى، خدمات، دامپرورى و 
کشاورزى پرداخت شده که بیش از هشت میلیارد تومان از 

تســهیالت اعطایى از محل صندوق قرض الحسنه امداد 
والیت و بیش از 15میلیارد تومان نیز از منابع قرض الحسنه 
بانک ها بوده اســت. معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته 
امداد استان اصفهان گفت: طرح هاى ایجاد شده در بخش 
کشاورزى 53 مورد، دامپرورى 451 مورد، شیالت سه مورد، 
صنایع دستى 248 مورد، فعالیت هاى صنعتى و معدنى 338 

مورد و خدمات 486 مورد بوده است.
ســوادکوهى خاطرنشان کرد: مشــاوره، استعداد سنجى، 
آموزش هاى تخصصى، اعطاى تسهیالت بانکى و نظارت 
مســتمر بر اجراى طرح هاى خودکفایى از جمله اقدامات 

کمیته امداد براى کمک به توانمندسازى افراد است.

کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت:  23 واحد تولید محصوالت ویژه کشاورزى 

در حال حاضر در اصفهان فعالیت مى کند.
مصطفى صیاد نصیرى با اشــاره به روند تولید و مصرف 
محصوالت کشــاورزى ســالم، اظهار داشــت: تولید 
محصوالت ویژه یعنى محصوالتى که با کمترین میزان 
سموم و در حد مجاز تولید مى شود، در حال افزایش است.

وى بیان داشت: اســتقبال مردمى از محصوالت ویژه 
افزایش یافته است و سطح آگاهى مردم و فرهنگسازى 
در حــوزه اســتفاده از ایــن محصــوالت بــاال رفته

 است.

کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان تصریح کرد: در سال گذشته، 75 هزار و 400 ُتن 
انواع محصوالت کشاورزى ویژه در سطح 25 هزار و 430 
هکتار از اراضى استان اصفهان و تحت نظارت هاى ویژه 

کلینیک هاى گیاه پزشکى تولید شد.
وى بیان داشــت: از این میزان 18 هزار هکتار به تولید 
محصوالت زراعى، شش هزار هکتار به تولید محصوالت 
باغى و 116 هکتار به تولیدات گلخانه اى اختصاص یافت 
که دو هزار تن از این محصوالت با اســتفاده از مبارزه 
بیولوژیک و مابقى با اســتفاده از روش مدیریت تلفیقى 

تولید شدند.

رشد 13 درصدى پرداخت 
تسهیالت اشتغال به مددجویان 

فعالیت 23 واحد تولید 
محصوالت ویژه کشاورزى

فریز اسپرم و تخمک روشى نوین براى بارورى بیماران 
سرطان سینه و پروستات است.

مسئول آزمایشــگاه مرکز بارورى و نابارورى و رئیس 
پژوهشــکده زیســت فناورى اصفهان گفــت: در این 
روش پیش از آغاز شــیمى درمانى،  اســپرم، تخمک و 
تخمدان بیماران سرطان ســینه و پروستات فریز و پس 
از بهبودى کامل به بدن بیمــار منتقل و موجب بارورى 

مى شود.
مهدى نصر اصفهانى با بیان اینکه تا کنون600 مرد  و 15 
زن، اسپرم و تخمک خود را در مرکز بارورى و نابارورى 
اصفهان فریز کرده اند، افزود: در این روش مى توان براى 

سالیان سال اسپرم ها و تخمک ها را نگهدارى کرد.
وى سرطان سینه و پروستات را از شایع ترین سرطان ها 
در کشور دانست و گفت: از هر 15 زن یک نفر به سرطان 
ســینه مبتالســت  و 33 درصد مردان هم به سرطان 

پروستات مبتال هستند.

همزمان با سراســر کشــور در 200 مهد کودك مناطق 
روستایى و کم برخوردار استان اصفهان طرح تأمین یک 

وعده غذاى گرم آغاز شد. 
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان گفت: این طرح به 
منظور تسهیل در رشــد و تکامل کودك، ترویج الگوى 
فرهنگ مناسب تغذیه در 150مهدکودك روستایى و 50 

مهد حاشیه شهرهاى استان اجرا مى شود.
سعید صادقى مدت زمان اجراى این طرح را 120روز اعالم 
کرد و افزود: پیش بینى مى شود امسال هزار و 300کودك 
زیر  شش سال استان  از این طرح استفاده کنند. وى با اشاره 
به اینکه اعتبار اجراى این طرح 17میلیارد ریال اســت، 
گفت: این طرح با ســرانه دوهزارتومان براى هر نفر در 

مهد هاى کودك اجرا مى شود.
صادقى اظهار داشت: در ابتدا و پایان اجراى طرح غذاى 
گرم  به منظور ارزیابى عملکرد این طرح شــاخص هاى 

رشد کودکان شامل قد و وزن ارزیابى مى شود. 

 نیمه نخست امسال بیش از 16 هزار و 825 مترمربع طرح 
عمرانى با مشــارکت خّیران در 15 بقعه وموقوفه اســتان 
اصفهان اجرا شده است.  معاون بهره ورى واقتصادى اداره 
کل اوقاف وامورخیریه استان اصفهان گفت: براى اجراى 
این طرح ها بیش از 127 میلیارد و 550 میلیون ریال هزینه 
شده است. امیر حسین اسماعیلى پور افزود: تزیین بقعه عالمه 
مجلســى اصفهان، احداث مجتمع تجارى، خدماتى مدح 
خوان اصفهانى، نازك کارى رواق امام خامنه اى امامزاده 
شاهرضا(ع)، ساخت سه واحد تجارى موقوفه حکیم فرزانه 
شهرضا، نماکارى، گچ کارى وکاشیکارى وتزیینات رواق 
امامزاده سلطان سید على(ع) نایین ازجمله این طرح هاى 
عمرانى در بقاع متبرکه وموقوفه هاى استان اصفهان است. 
وى  گفت: اکنون 126هزار مترمربع طرح عمرانى هم در 77 
امامزاده 25 شهرســتان با اعتبار 380 میلیارد ریال وکمک 
خّیران در دست اجراســت که تا پایان سال، 20 درصد این 

طرح ها به بهره بردارى مى رسد.

دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزى اســتان اصفهان 
گفت: انتصاب مدیران غیر بومى براى اصفهان تاکنون 

بزرگ ترین آسیب ها را به استان وارد کردند.
اسفندیار امینى اظهار داشت: از 16 تا 17 سال پیش شاهد 
سر کار گذاشتن مدیران غیر بومى در پست هاى مختلف 
در اصفهان بودیم و از همان زمان شاهد افتادن اصفهان 

در سراشیبى بودیم.
وى بیان داشت: همچنین با ورود اولین استاندار غیر بومى 

به اصفهان، شاهد خشک شدن زاینده رود بودیم.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى اصفهان تصریح کرد: 

طى یک دوره زمانى، اصفهان 13 وزیر و 16 اســتاندار 
داشت و این در حالى بود که اصفهانى ها هر جا مدیریت 

کردند شاهد پیشرفت آن حوزه بودیم.
وى با بیان اینکه تــا زمانى که اصفهان را مســئوالن 
بومى اداره مى کردند با هیچ مشــکلى مواجه نبودیم. نه 
خشکسالى داشتیم و نه کشاورزى با این وضعیت مواجه 
بود، افزود: انتخاب مدیــران بومى براى اصفهان باعث 

نجات این شهر و استان خواهد شد.
امینى ادامــه داد: انتصــاب مدیران غیــر اصفهانى در 
تمامى ادارات و ســازمان ها رخنه کرده اســت و چون 

آشــنا به اصفهان نیســتند تا زمانى که حوزه عملیاتى 
خود را بشناســند، مــدت مدیریــت آنها تمام شــده

است.
وى با اشــاره به اینکه ما نســبت به انتصــاب مدیران 
غیر بومــى در اصفهــان گالیه داریم و پــاى تغییر هر 
مدیرى که ســبب ضعف حوزه کشاورزى و عامل تداوم 
خشکســالى زاینده رود شــود، مى ایســتیم، گفت: در 
حال حاضر تنها کشاورزان هســتند که پاى حرف خود 
ایســتاده اند و مدیران تنها در کالم، حامى کشــاورزان

بودند.

مدیران غیر بومى ،بزرگ ترین
 آسیب را به اصفهان زده اند

نصف جهان  رئیس شوراى اسالمى شهرضا گفت: یکى 
از دردســرهاى اخیر در حوزه مدیریت شهرى، موضوع 
نبود شبکه فاضالب در شهرضاســت به طورى که تنها

 30 درصد شهر داراى شبکه فاضالب است.
مهدى صالح پور در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان 
با اشاره به مشکالتى که این موضوع پیش آورده است، 
تصریح کرد: وجود شــبکه فاضالب شــهرى عالوه بر 
برآورده ساختن نیازهاى موجود در شهر که شامل آبیارى 
و کشــاورزى است، به بهداشت و ســالمت عمومى نیز 

کمک مى کند. 
وى بیان کرد: دومین وظیفه شــوراى شهر در سال هاى 
اخیر که بســیار به آن توجه شده اســت بعد از انتخاب 
شهردار، بررسى و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایى هاى 
اجتماعــى، فرهنگى، اقتصــادى، عمرانى، آموزشــى، 

بهداشتى و رفاهى است.
رئیس شوراى اسالمى شهرضا با اشاره به معضل بزرگ
 بیکارى اظهار داشــت: بیــکارى در کل کشــور ابعاد 
گسترده اى پیدا کرده اســت و مختص به شهر ما نیست 
و باید آسیب شناسى شود. رفع این معضل که گریبانگیر 
قشر بسیارى از جوانان شده است نیاز به همت جمعى و 

اساسى دارد که در شهرضا نیز ما با آن مواجهیم.
صالح پــور در بخشــى از ســخنان خود بــه اقدامات و 
برنامه هاى آینده در شهرضا اشاره کرد و گفت: ما در حوزه 
بهداشت و درمان نیاز به امکانات بیشترى داریم زیرا در 
شاهراه اصلى شمال و جنوب قرار گرفتیم که اگر تصادف 
و یا مشکلى براى مردم اطراف شهرضا رخ دهد همه به 

شهر ما مراجعه مى کنند. 
وى درخصوص کمبود آب و چاره اندیشى براى بهبود این 

وضعیت که از دیگر اولویت هاى مدیریت شهرى است، 
عنوان کرد: سه ســال پیاپى در فصل تابستان با کمبود 
آب مواجه هستیم و براى مبارزه با این معضل تصمیم به 
احداث چند چاه عمیق در شهرضا و برخورد با پروژه هاى 
حفر چاه هاى غیرمجاز که موجب کاهش سطح آب هاى 

زیرزمینى شده است، خواهیم داشت.
صالح پور بیان کرد: حفظ محیط زیســت امروزه معضل 
بزرگى اســت که با توجه به کمبود فضاى ســبز و عدم 
تفکیک پســماندها باید این مهم بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد و با همگامى بین مردم و مســئولین و رســانه ها 

مى توان آن را مدیریت کرد. 
وى گفت: مدیریت شــهرى اگر بخواهد موفق باشــد 
سرمایه آن مردم هستند و باید با توجه به اقدامات شفاف 

در مدیریت شهرى،  آنها را خوش بین کرد.

اقدامات شفاف در اجراى مدیریت شهرى، مردم را خوش بین مى کند

فریز اسپرم و تخمک 
بیماران سرطانى در اصفهان 

آغاز طرح یک وعده 
غذاى گرم در روستا ها

اجراى 16 هزار متر مربع 
طرح عمرانى در بقاع متبرکه

رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامــل بانک صنعت 
و معدن گفت: این بانــک 48 هزار میلیــارد ریال 
تسهیالت در شش ماه نخست امسال به واحدهاى 

صنعتى و تولیدى در کشور پرداخت کرد.
على اشــرف افخمى در حاشــیه همایش مدیران 
بانک صنعت و معدن سراسر کشور در کاشان افزود: 
ده هــزار و 500 میلیارد ریال از این تســهیالت در 
اختیــار 900 واحد صنعتى کوچک و متوســط قرار 

گرفته است.
وى با بیان اینکه بخشــى از این تسهیالت از محل 
صندوق توســعه ملى تأمین شده اســت، افزود: در 
مجموع این تسهیالت نسبت به مدت مشابه پارسال 
10 درصد رشد داشته اما مانند ســال هاى گذشته 
روند پرداخت این تسهیالت در نیمه دوم سال رو به 

افزایش خواهد بود.
وى خاطرنشــان کرد: با پرداخت این تســهیالت، 
افزون بر تثبیت شغل ها، شــش هزار و 750 شغل 

جدید نیز به طور مستقیم در کشور ایجاد شده است.
مدیرعامل بانک صنعت و معــدن همچنین گفت: 
این بانک 1/5 میلیارد دالر ظرف ســه سال گذشته 
در نیروگاه هاى گازى کشور سرمایه گذارى کرده که 
تاکنون افزون بر سه هزار مگاوات آن به شبکه برق 

کشور متصل شده است.
رئیس هیئت مدیره بانــک صنعت و معدن یادآورى 
کرد: بــا کمک منابــع مالى این بانــک هم اکنون 
دو نیــروگاه خورشــیدى 10 مگاواتى هــر کدام با 
ســرمایه گذارى 14 میلیون دالر در دست ساخت 

است.

رئیس شوراى اسالمى شهر نیک آباد گفت: با توجه به 
بارش کم باران در شهر نیک آباد که از مناطق خشک 
و کم آب استان محسوب مى شود و عمده آب آن از 
طریق ســفره هاى آب زیرزمینى تأمین مى شود، در 
فصل گرم سال تسلط خشکى بر منطقه باعث بروز 

مشکالت زیادى براى کشاورزان منطقه مى گردد.
ابراهیم کریمیان اظهار داشــت: در سال هاى دور، 
شــهر ما داراى 25 رشــته قنات بوده و شغل اصلى 
مردم کشاورزى محسوب مى شد ولى امروزه با توجه 
به کمبود شدید آب و بارندگى ناچیز، اکثر جوانان به 
شغل هاى کاذب مانند دوره گردى و خرید و فروش 

اقالم ضایعاتى مى پردازند.
وى افــزود: با تمامــى این مشــکالت مى توانم با 
قاطعیت عنوان کنم درآمد رو به بهبودترى نســبت 

به سایر شهرها داریم. 
کریمیان درخصوص معضالت اجتماعى بیان کرد: 
مشکالت و اختالف بین زوج هاى جوان در نیک آباد 
به علت متناسب نبودن ســن ازدواج و عدم مشاوره 
گرفتن از متخصصین اســت که این موضوع باعث 
شده از هر ده پرونده مراجعه به شوراى حل اختالف، 
هفت پرونده به طالق کشیده شــود و این موضوع 

بسیار نگران کننده است.

رئیس شوراى اسالمى شهر نیک آباد درباره توسعه 
حوزه درمان و بهداشت اظهار داشت: نزدیک به 18 
خانه بهداشت در سراسر کشور به نام بنیاد 15 خرداد 
تأسیس شده اســت که یکى از آنها بیمارستان صد 
تختخوابى در ورودى شهر نیک آباد به نام بیمارستان 
امام خمینى (ره) با 25 سال قدمت است که به همت 
آیت ا... شیخ حسن صانعى که خود از اهالى نیک آباد و 
سرپرست بنیاد 15 خرداد مى باشد، احداث شده است.
وى به کمبودهاى مختلف و اقدام براى توسعه هرچه 
بیشتر عمرانى و شهرســازى نیک آباد اشاره کرد و 
گفت: ما فرهنگستان و مکان تفریحى مانند سینما 
نداریم و فضاى سبز در نیک آباد کم است و در همین 
خصوص با توجه به اینکه دو نفر از اعضاى شورا در 
رشته عمران و شهرســازى تخصص دارند توجه ما 
به توســعه شــهرى ویژه خواهد بود و اولویت ما در 
جدولکشى، توسعه معابر، ساختمان سازى و توسعه 

فضاى سبز خواهد بود.
کریمیان در پایان با اشاره به نظارت بیشتر شهردارى 
به پروژه هاى عمرانى تأکید کرد: نظارت بر ساخت 
و سازها از لحاظ استحکام و مهندسى حائز اهمیت 
اســت و باید احیاى بافت هاى فرســوده با سرعت 

انجام شود .

مدیر کل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان از آغاز برنامه هاى هفته ملى و روز 

جهانى کودك در استان اصفهان خبر داد.
مهدى قربانى اظهارداشــت: برنامه هاى هفته ملى 
کودك در اســتان اصفهان با افتتاح نمایشــگاه در 
مجتمع کانون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان 

استان اصفهان افتتاح شد.
وى افزود: در افتتاحیه این نمایشــگاه که با عنوان 
«خیمه ها و قصه ها» و همزمان با ایام ماه محرم برپا 
شــده، برنامه هاى آیینى و سوگوارى توسط اعضاى 
مراکز کانون برگزار مى شود و در نمایشگاه هفته ملى 
کودك امســال خیمه هاى متنوع فرهنگى، هنرى، 
ادبى و علمى با حال و هواى ایام محرم و متناسب با 

ایام عزادارى سرور و ساالر شهیدان برپا شده است.
مدیر کل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان گفت: روایت داستان هایى از زندگى 
امام حسین(ع)، معرفى وقایع قبل از عاشورا از غدیر تا 
کربال، معرفى شهداى کودك و نوجوان کربال، خطبه 

حضرت زینب(س) و معرفى شــخصیت شــهداى 
مدافع حرم از جمله برنامه هایى است که در قالب تئاتر 
کاغذى و سیار، قصه گویى و دیگر فعالیت هاى هنرى 
و فرهنگى براى کودکان و نوجوانان برگزار مى شود.

وى ادامه داد: اعضــاى مراکــز فرهنگى- هنرى 
کانون، دانش آمــوزان و خانواده ها از بازدیدکنندگان 
این نمایشگاه هســتند که تا 20 مهرماه در دو نوبت 
صبــح و بعدازظهــر در مجتمع فرهنگــى- هنرى 
کانون در بوســتان کودك(جنب پل فلزى) میزبان 

عالقه مندان است.
قربانى خاطرنشــان کرد: همزمان با هفته ملى و روز 
جهانى کــودك، ویژه برنامه اى با حضــور 300 نفر 
از کودکان اصفهانى از ســاعت 9 تا 11 روز دوشنبه 
17 مهرماه(امــروز) در تاالر ادب اصفهــان برگزار 
خواهد شد که شــامل برنامه هایى همچون تقدیر از 
فرزندان شهداى مدافع حرم، اجراى سرود مدافعین 
حرم، دکلمه خوانى، اجراى سرود، برگزارى مسابقه و 

قصه گویى است. 

پرداخت48 هزارمیلیارد ریال تسهیالت 
توسط بانک صنعت و معدن 

آمار طالق در نیک آباد نگران کننده است

آغاز برنامه هاى هفته کودك در استان 

آزاده بیگى
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افزایش صادرات 
مصنوعات سنگ و سیمان

ارزش صـادرات مصنوعـات سـنگ و سـیمان از 
استان اصفهان به خارج از کشـور 73درصد افزایش 

یافت.
مدیر کل گمرك استان اصفهان گفت: نیمه نخست 
امسال 190 هزارتن مصنوعات سنگ، گچ، سیمان، 
آجر و بلوك هاى سـیمانى به ارزش 38 میلیون دالر 

به خارج ازکشور صادر شده است.
اسـدا... احمدى ونهرى وزن ایـن محصوالت صادر 
شـده از ایـن اسـتان را 58 درصـد بیشـتر از مـدت 
مشـابه پارسـال بیان کرد و افزود: عراق وافغانستان 
کشـورهاى هـدف صـادرات ایـن مصنوعـات

 است.

جیره بندى آب در روستاى 
قمیشلو همچنان ادامه دارد

دهیار روسـتاى قمیشـلو گفت: با وجـود اتصال چاه 
جدید براى تأمین آب آشـامیدنى روسـتاى قمیشلو، 
متأسـفانه در این روسـتا هنوز جیره بندى آب حاکم 

است.
محمودرضا داتلى بگى از اصالح شبکه هاى فرسوده 
آب در این روسـتا خبـرداد و افـزود: ایـن عملیات با 
همـکارى اداره آبفار و بـا هزینه هفت میلیـارد ریال 

انجام شده است.

آغاز برداشت بِه 
از باغ هاى استان 

برداشت بِه از دو هزار و 273هکتار از باغ هاى استان 
اصفهان آغاز شد.

مدیر امور باغبانى سـازمان جهادکشـاورزى اسـتان 
اصفهـان گفت:407هکتار از وسـعت این بـاغ ها در 
مرحله باردهى اسـت و پیش بینى مى شـود تا پایان 
مهـر 27هزار ُتـن از این محصـول باغى بـا افزایش 
23درصدى در مقایسه با پارسـال از باغ هاى استان 

برداشت شود.
احمدرضا رئیس زاده، عملکرد این محصول باغى را 
در هر هکتار 14ُتن و 500کیلوگرم بیان کرد و افزود: 
نطنز، فالورجان، کاشـان، تیران و کرون، شـهرضا، 
اردسـتان، شـاهین شـهر، میمـه و گلپایـگان عمده 

تولیدکنندگان به استان اصفهان هستند.

یک شنبه ها ارزان تر 
از  «آکواریوم» بازدید کنید

مدیرطرح سـاماندهى نـاژوان گفـت: روزهاى یک 
شـنبه هـر هفتـه بـراى بازدیـد از آکواریوم نـاژوان 
تخفیف ویژه اى براى خانواده ها در نظر گرفته شده

 است.
حسـن شـفیعى اظهارداشـت: این مجموعه شـامل

 33 آکواریوم 5 تا 10 مترى است و به صورت دنیاى 
35 مترى زیرآب، حجم  هزار و 80 مترمکعب آب را در 
خود جاى داده و شهروندان مى توانند در کنار و باالى 
سـر خود زیباترین و کمیاب تریـن گونه هاى دریایى 

را ببینند و بودن در فضاى اقیانوس را تجربه کنند.
وى با اشـاره به اینکه تخفیف ویژه اى بـراى بازدید 
از آکواریوم نـاژوان در روزهاى یک شـنبه هر هفته 
پیش بینى شـده اسـت، ادامـه داد: در همین راسـتا 
بلیت آکواریوم براى بزرگسـاالن 15 هـزار تومان و 
براى خردسـاالن 12 هزار تومان در نظر گرفته شده 

است.

تأسیس دانشگاه 
علمى_کاربردى تربیت بدنى

باشـگاه ذوب آهن براى راه اندازى دانشگاه علمى-
کاربردى ورزش اعالم آمادگى کرد.

این باشـگاه درخواسـت خـود را مبنى بـر برگزارى 
دوره هـاى کاردانـى در رشـته هاى مربیگـرى پایـه 
فوتبال، هندبال، والیبال و بسکتبال ارائه کرده است 
و بر اسـاس رایزنى هاى صورت گرفته،  این رشته ها 
از ترم بهمن به مجموعه رشته هاى دانشگاه علمى- 

کاربردى ذوب آهن افزوده مى شود.

خبر

رئیس شوراي شــهر اصفهان گفت: روزانه 11 خانوار به 
قصد سکونت از شهرها و استان هاى همجوار به اصفهان 

مراجعه مى کنند.
فتح ا... معیــن افزود:یکى از مشــکالت مــا در محور 
شــمالى جنوبى اصفهان (از ترمینــال کاوه تا ترمینال 
صفه) خط یــک قطار شــهرى بــود کــه امیدواریم 
موانع آن برداشــته شــود و ایســتگاه ها ســاماندهى

شود.
رئیس شوراي شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه قطار 
شــهرى با هزار نفر مســافر در روز کار خود را آغاز کرده 
و در هفته گذشــته روزانه تا 25 هزار نفر بــا آ ن جا به جا 

شده اند، خاطر نشان کرد: این امید را داریم که تا پایان سال 
جارى خط یک قطار شهرى اصفهان مورد بهره بردارى

قرار گیرد.
وي با بیان اینکه براساس مرکز آمار شهردارى اصفهان 
وسعت شهر اصفهان نیم درصد از استان اصفهان است 
که 64 درصد آن در حریم و 36 درصد آن محدوده قانونى 
شهر اســت، اظهار داشــت: روزانه 28 هزار نفر با هزار و 
740 سرویس حمل و نقل از شهرهاى همجوار اصفهان 
وارد این شهرشــده و روزانه 11 خانوار به قصد سکونت 
از شــهرها و اســتان هاى همجوار به اصفهان مراجعه 

مى کنند.

امداد رسانى به مصدومان حوادث رانندگى در جاده هاى 
استان اصفهان در نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل افزایش 30 درصدى را نشان مى دهد که نشان 
دهنده افزایش تصادف هاى خودرویى در این منطقه است. 
مدیر کل حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفــت: تعــداد مأموریت هاى انجــام شــده اورژانس 
پیش بیمارستانى اســتان اصفهان در شش ماهه نخست 
امسال نســبت به مدت مشابه ســال قبل با افزایش 26 

درصدى مواجه بود. 
غفور راستین  اظهار داشــت: فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان در شش ماهه نخست امسال در 104 هزار و 874 

مأموریت، به مصدومان و بیماران اورژانسى امدادرسانى کرد 
که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 26 درصد 
افزایش داشته است.وى افزود: از مجموع مأموریت هاى 
انجام شده 34 هزار و 458 مورد تصادفى و 70 هزار و 416 

مورد غیرتصادفى بود.
راستین تصریح کرد: در این مدت از مجموع امدادرسانى به 
مصدومان حوادث رانندگى 26 هزار و 563 حادثه در مناطق 
شهرى و هفت هزار و 895 مورد در مناطق جاده اى استان 
بود که براساس این آمار، امدادرسانى به حوادث رانندگى 
در جاده ها در مقایسه با شش ماهه سال گذشته با 30 درصد 

افزایش مواجه بوده است.

افزایش 30 درصدى
امداد رسانى به حوادث جاده اى 

مهاجرت روزانه 11 خانوار 
به قصد سکونت در اصفهان

رئیس انجمن صنفى تولیدکنندگان و فروشندگان کفش 
اصفهان با بیان اینکه اقداماتى که براى خروج از رکود انجام 
مى شود تأثیر کوتاه مدت ندارد، گفت: خروج صنعت داخلى 

از رکود نیازمند پرداخت تسهیالت ارزان قیمت است.
مهدى حسینى بهشــتیان افزود: سختگیرى بانک ها در 
پرداخت تسهیالت براى مبارزه با مفاسد اقتصادى است 
اما در واقع باید گفت تسهیالتى که داده مى شود نیز چندان 

براى تولیدکنندگان مناسب نیست، تولیدکننده و صنعتگر 
داخلى نیازمند تسهیالت ارزان قیمت براى راه اندازى واحد 

تولیدى هستند.
وى گفت: رکود همچنان در بازار کفش داخلى وجود دارد 
و برغم همه صحبت ها مبنى بر تالش براى بهبود اوضاع، 

اما همچنان شرایط مساعد نشده است.
حسینى بهشتیان با بیان اینکه اقداماتى که براى خروج از 

رکود انجام مى شود تأثیر کوتاه مدت ندارد، اظهار داشت: 
شاید مسئوالن به دنبال انجام اقدامات زیرساختى هستند 
اما صنایع نیازمند وام هاى زودبازده هســتند تا مشکالت 

کنونى خود را به سرعت برطرف کنند.
وى تصریح کرد: اقدامات دیربازده براى صنعتگرانى که 
بازار کار آنها در رکود است مناسب نیست و به همین دلیل 

وضعیت بازار چندان تغییرى نکرده است.

 مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: افزایش کّمى 
تولید و افزایش کیفیت محصوالت تولیدى را باید در کنار 
هم پیش برد زیرا بى توجهى بــه کیفیت، برغم افزایش 
تولید به شدت بر سودآورى شرکت تأثیر خواهد گذاشت.

بهرام سبحانى با اشــاره به موفقیت هاى کسب شده در 
زمینه تولید 118 ذوب و سایر دستاوردهاى این شرکت 
اظهار داشت: دستیابى به رکوردهاى جدید با ارزش بوده 
و افزایش کّمــى تولید بدون افزایــش کیفى و کاهش 

ضایعات مفهومى ندارد.
وى افــزود: افزایش کّمــى تولید و افزایــش کیفیت 
محصوالت تولیــدى را باید در کنار هــم پیش برد زیرا 
بى توجهى به کیفیت، برغم افزایش تولید به شــدت بر 

سودآورى شرکت تأثیر خواهد گذاشت.

در راستاي همکاري مشترك فنی و حرفه اي استان و 
شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه اصفهان 
و همچنین ارتقاى مهارت تکنیســین ها و اپراتورهاي 
ایستگاه سوخت رسانی CNG، کارگاه آموزشی کاربران 
عمومی سوخت رسانی CNG با اعتبار ده میلیارد ریال در 

مرکز شهید بهشتی اصفهان راه اندازي شد.
ابوطالب جاللــی، مدیر کل آموزش فنــی و حرفه اي 
استان اصفهان بیان داشت: با توجه به رشد روزافزون و 
فراگیرشدن صنعت CNG در کشور، تقاضاى گسترده 
اى را به منظور اجراى آمــوزش هاى مورد نیاز وتربیت 
نیروى انسانى ماهر در بخش هاى مختلف این صنعت 
از جمله بهره بــردارى، تعمیر و نگهــدارى جایگاه ها 

داشتیم.

نمایش «خرگوش سفید با چشــمان قرمز» با حمایت 
خانه تئاتر حوزه هنرى استان اصفهان در سالن نمایش 
اصفهان در تاالر استاد فرشچیان به روى صحنه مى رود.
نمایش «خرگوش سفید با چشمان قرمز» به کارگردانى 
مهدى فوالدگر و به نویسندگى رضا گشتاسب از امروز 
تا 27 مهرماه از ســاعت 19 به مدت 11 شــب به اجرا 

درمى آید.
فوالدگر،کارگردان این نمایش ضمن بیان داستان کلى 
این نمایش گفت: این نمایش داستان مادر شهیدى است 
که نمى تواند شهادت پسرش را باورکند و در خواب و رؤیا 
به دنبال پسرش مى رود تا اینکه خودش براى پیدا کردن 
پسرش رهسپار مناطق جنگى مى شود و درنهایت دراین 

راه به شهادت مى رسد.

صنعتگران، نیازمند تسهیالت ارزان قیمت هستند

بحران آب از حدود 15 سال قبل آغاز شده و طی این 
مدت اقدامات بسیاري  براي کاهش مصرف آن  انجام 
شده است.  در نتیجه صرفه جویی زیادي  در مصرف 
آب کارخانه ایجاد شده  که نمودار مصرف آب کارخانه 
طی 15 سال گذشــته نشــان دهنده این موضوع

 است.
اســماعیلی، مدیر آبرسانی شرکت ســهامى ذوب 
آهن اصفهان گفت: با وجــود راه اندازي پروژه هایى 
نظیر طرح ســبا (مصرف بــاالى چهارمیلیون متر 
مکعب در ســال)، کــوره بلند3، نیــرو گاه هاربین، 
آگلوماشــین4 و باترى کک ســازى 3 و ایســتگاه 
ریخته گري 5 ، همچنان مصرف آب کمتر از گذشته 

است.
وى ادامــه داد: با توجه به افزایــش تولید کارخانه و 

راه اندازى پروژه هاى فوق، در 15 ســال گذشــته 
درحدود 50 در صد در مصرف آب صرفه جویى شده 

است. 
اسماعیلی اقدامات انجام شده جهت کاهش مصرف 
آب را، اجراي خط لوله از تصفیه خانه شــیمیایی تا 
نیروگاه حرارتی براي بــاال بردن کیفیت آب ورودي 
به نیروگاه، اســتفاده از درین ســیکل هاي گردشی 
تمیز بــراي تغذیه ســیکل هــاي کثیف،تعویض 
لوله هاي فرسوده در سطح کارخانه، بستن لوله آب 
موقت(قدیمی) به دلیل فرســودگی زیاد، استفاده از 
آب چاه و پساب هاى تصفیه شده اماکن صنعتى براي 
فضاي ســبز و حذف آب خام مصرفی فضاي سبز  و 
بازسازي برج هاي خنک کننده به طور مستمر عنوان 

کرد. 

رئیس شوراى اسالمى شهر اصغرآباد بیان کرد: یکى 
از مهمترین اهداف شوراى شــهر اصغرآباد استفاده 
از خرد جمعى و توان فکرى شــهروندان است که با 
توجه به وجود بیش از 300 دانش آموخته با مدارك 
فوق دیپلم تا فوق تخصص در رشــته هاى مختلف 
علمى در شــهر اصغرآباد تصمیم داریم با تشــکیل 
کمیته ها و کارگروه هاى گوناگون این مهم را محقق 

سازیم.
اسماعیل جارى گفت: با محقق شدن کارگروه ها و 
استفاده از خرد جمعى افراد نخبه، موجبات پیشرفت 
شــهر در همه زمینه هــا فراهم مى شــود و عالوه 
بر آن با اســتفاده از حمایت اقشــار متعدد مردم و 
همچنین تشکیل شورایاران، از تمام ظرفیت ها بهره 

مى بریم. 
وى تصریح کرد: توجه به زیرســاخت هاى شهرى 
مانند ســوله ها و مجموعه هاى ورزشــى، آموزشى 
و علمى و تشــویق بــه مشــارکت هاى مردمى در 
موارد فوق، اصالح معابر و آســفالت، سالم ســازى 
راه هاى اصلــى و فرعى، ســاماندهى ورودى هاى 
شــهر، پیگیرى اعتبــارات مورد نیــاز درخصوص 
احداث پارك کوهستانى در شــمال  شهر که مورد 
نیاز اهالى شهرســتان خمینى شــهر و شــهرهاى 
اطراف آن اســت و نیز یافتــن راهکارهایى براى 
رســیدن به درآمد پایدار و کمتر کردن آسیب هاى 
اجتماعى همچون اســترس، طالق و کم حوصلگى 
از اولویت هــاى مدیریــت شــهرى در اصغرآباد

 است.

رئیس اتحادیه پوشاك اصفهان گفت: تمام پوشاك 
موجود در بازار، خارجى نیستند، بلکه تولیدات داخلى 
با مارك خارجى، به مشتریانى که متقاضى پوشاك 

خارجى هستند، ارائه مى شود.
ابراهیم خطابخش با بیان اینکه واردات براى تولیدات 
داخلى مشکل ایجاد کرده است، اظهارداشت: پوشاك 
تولیدى استان اصفهان، از نظر کیفیت، بهتر از پوشاك 
خارجى است اما تولیدکنندگان همین پوشاك داخلى 
را با مارك هاى خارجى مورد تقاضاى مشــترى به 

مردم ارائه مى کنند.
وى افــزود: اگــر پوشــاك داخلى برندســازى و 

شناسنامه اى  شوند، مشــکالت تولیدکنندگان کمتر 
خواهد شد. 

رئیس اتحادیه پوشــاك اصفهان افزود: در اصفهان 
جلســاتى برگــزار و آمار تولیــد کننــدگان، تعداد 
ماشــین آالت و کارگران این بخــش جمع آورى و 
براى دولت ارسال شــده اســت. امیدواریم، بعد از 
بررســى این آمــار و اطالعات، دولت از این قشــر 
حمایت کند، اگر تولید کنندگان زبده در بخش تولید 
حمایت شــوند، مى تــوان با کاالى قاچــاق رقابت 
کرد و مشکل قاچاق پوشــاك را به مرور زمان رفع

کرد.

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان 
گفت: 600 میلیون متر مکعب آب زاینده رود براى 
کشــت پاییزه امســال کشــاورزان اصفهانى باید 

تخصیص یابد.
اسفندیار امینى اظهار داشت: در صورتى که امسال 
نیز همچون سال هاى پیش کمتر از مقدار تعیین شده 
آب براى کشت پاییزه تخصیص دهند، کشاورزان با 

مشکل روبه رو خواهند شد.
وى تصریح کرد: همه ســاله کشــاورزان بخشى 

از کســرى آب را از محل جیره بنــدى آب تأمین 
مى کردند ولى امســال دیگر چاه ها هم آب ندارد تا 

کشاورزان به آن تکیه کنند.
وى گفت: ســال گذشــته سهم کشــاورزان از سد 
زاینده رود 900 میلیون متر مکعــب بود ولى 526 
میلیون متر مکعب آب به کشــاورزان دادند که تمام 
این آب هم به کشاورزان نرســید و قبل از رسیدن 
بــه زمین هــاى کشــاورزى در باال دســت پمپاژ 

مى شد.

کاهش 50 درصدي مصرف آب در ذوب آهن 

استفاده از خرد جمعى
 در دستور کار مدیریت شهرى اصغرآباد

ارائه پوشاك تولیدى اصفهان
 با مارك هاى خارجى در بازار 

تخصیص600 میلیون متر مکعب آب براى کشت پاییزه  

آزاده بیگى

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
در ارتباط با وضعیت فعلى پلى اکریل و تأخیر در پرداخت 
تســهیالت 20 میلیارد تومانى به این شرکت گفت: این 
تسهیالت را مى بایست دولت تأمین کند و به پلى اکریل 
پرداخت شــود و پرداخت آن ربطى به سازمان صنعت و 

معدن ندارد.
اســرافیل احمدیه اظهار داشــت: امیدواریم که این 20 
میلیارد تومان تسهیالت به زودى به پلى اکریل تخصیص 
داده شــود. وى، زمان دقیقى براى پرداخت تسهیالت 

پیش بینى نکرد و افزود: شــاید امروز و شــاید فردا این 
نقدینگى به پلى اکریل وارد شود.

احمدیه با بیان اینکه بخشــى از کارگران به پلى اکریل 
بازگشته اند و بازگشت بقیه کارگران هیچ ربطى به پرداخت 
تسهیالت ندارد، اذعان داشت: راه اندازى بخش اکریلیک 
و بازگشت کارگران این واحد، ربطى به پرداخت تسهیالت 

ندارد و به خرید و فراهم آوردن مواد اولیه بستگى دارد.
این مقام مسئول اضافه کرد: مواد اولیه اکریلیک وارداتى 
اســت و به دنبال یک کارگزار مناســب براى خریدارى 

این مواد هســتیم و در صورت خریدارى مواد اولیه، همه 
کارگران به خطوط تولید بازخواهند گشت.

احمدیه تصریح کرد: ظرف 45 روز آینده این مشکل حل و 
مواد اولیه اکریلیک به پلى اکریل وارد خواهد کرد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
تصریح کرد: تســهیالت وعده داده شده، هیچ ربطى به 
راه اندازى 100درصدى خطوط تولید ندارد و فقط براى 
تسهیل روند در نظر گرفته شده که قرار است به مصارف 

خرده ریز و پرداخت مطالبات کارگران برسد.

تمام ظرفیت پلـى اکریل 
فعال مى شود

بازگشت کارگران ربطى به پرداخت تسهیالت ندارد

در صورت خریدارى مواد اولیه، همه کارگران به خطوط تولید بازخواهند گشت

افزایش کّمى تولید فوالد مبارکه 
با افزایش کیفیت محصوالت

راه اندازى کارگاه  CNG در 
مرکز فنی و حرفه اي شهید بهشتی 

از امروز؛ نمایش
«خرگوش سفید با چشمان قرمز» 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع صالح 
قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007001896 مورخ 96/05/21 ناصرقلى حسن پور فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 71,86 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

علیرضا رستگاراصفهانى.
2 - راى شماره 139660302007002256 مورخ 96/06/12 علیرحم علیخانى گله فرزند اسداله 
نسبت به 38628,21 سهم مشاع از 63954,41 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مشجرو مزروعى 
مساحت 63954,41 مترمربع پالك شــماره 447 اصلى واقع در اشترجان بخش 9 ثبت اصفهان 

که متقاضى خود مالک رسمى است.
3 - راى شماره 139660302007002258 مورخ 96/06/12 ارسالن اسدالهى فرزند عباسعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 103,20 مترمربع پالك شماره 24 اصلى 

واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
4 - راى شماره 139660302007002259 مورخ 96/06/12 محمد قدیرى قهدریجانى فرزند 
حسینعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 173 مترمربع پالك شماره 853 و 854 
فرعى از 387 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
5 - راى شــماره 139660302007002260 مــورخ 96/06/12 حمیدرضــا مهدیوند فرزند 
میرزاعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140,33 مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى امیرقلى دهقان 

کلیشادى.
6 - راى شماره 139660302007002261 مورخ 96/06/12 مرتضى شاهزمانى سیچانى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 34,65 مترمربع پالك شماره 59 فرعى 
از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمد رهنما حسن آبادى.
7 – راى شماره 139660302007002262 مورخ 96/06/12 شــهین فتحى قلعه میرى فرزند 
مرتضى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140,59 مترمربع پالك شماره 683 فرعى 
از 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن رهنما فالورجانى.
8 - راى شــماره 139660302007002263 مورخ 96/06/13 محمد قائد امینى فرزند بهمن 
نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 35,33 مترمربع پالك شــماره 19 اصلى واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمدرضا جعفرى.
9 - راى شــماره 139660302007002264 مورخ 96/06/13 مهدى خدادادى پاوائى فرزند 
عباسقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126,32 مترمربع پالك شماره 497 اصلى 

واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى اکبرى.
10 - راى شــماره 139660302007002265 مــورخ 96/06/13 حیــدر غضنفــرى فرزند 
محمداسماعیل نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 201,15 مترمربع پالك 
شــماره 28 فرعى از 667 اصلى واقع در خیابان نیروگاه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
11 - راى شماره 139660302007002340 مورخ 96/06/19 حسینعلى نصر اصفهانى فرزند 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36,10 مترمربع پالك شماره 282 فرعى از 

یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
12 - راى شماره 139660302007002344 مورخ 96/06/19 ناصر حسن پور سودرجانى فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 117,17 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 
21 اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن حسن پور سودرجانى.
13 - راى شــماره 139660302007002348 مورخ 96/06/19 اکبر نیکان فرزند غالمعباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142,04 مترمربع پالك شماره 
413 اصلى واقع در ششــدربلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى رحیم کروندى.
14 – راى شماره 139660302007002349 مورخ 96/06/19 افسانه حیدرى بنى فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142,04 مترمربع پالك شماره 
413 اصلى واقع در ششــدربلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى رحیم کروندى.
15 - راى شــماره 139660302007002351 مورخ 96/06/19 محمد جمالى فرزند قربانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149,56 مترمربع پالك شماره 5 اصلى واقع در 

شهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خسرو صادقى.
16 - راى شماره 139660302007002353 مورخ 96/06/20 غالمحسین هادیان قهدریجانى 
فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299,35 مترمربع پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

قربانعلى هادیان.
17 - راى شماره 139660302007002354 مورخ 96/06/20 غالمحسین هادیان قهدریجانى 
فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248,48 مترمربع پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

قربانعلى هادیان.
18 - راى شماره 139660302007002355 مورخ 96/06/20 زیور نظرى فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130,15 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود نیکان.
19 - راى شــماره 139660302007002356 مورخ 96/06/20 مجید ترکى هرچگانى فرزند 
عباسعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,10 مترمربع پالك 
شماره 491 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
20 - راى شماره 139660302007002357 مورخ 96/06/20 مرضیه فرهنگ سهلوانى فرزند 
رمضانعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,10 مترمربع پالك 
شماره 491 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
21 - راى شماره 139660302007002257 مورخ 96/06/12 اسفندیارآزاد على آبادى فرزند 
تقى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169,26 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع 
در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مونس آغا خیرى.

22 - راى شــماره 139660302007002400 مورخ 96/06/26 عفت رهنما فالورجانى فرزند 
على نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 175 مترمربع پالك شماره 
411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن زجاجى.
23 - راى شماره 139660302007002402 مورخ 96/06/26 کریم بهمنى فرزند خداکرم نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 175 مترمربع پالك شماره 411 اصلى 
واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن زجاجى.

24 - راى شماره 139660302007002406 مورخ 96/06/26 موسســه دارالقرآن نورالهدى 
کلیشاد نسبت به ششــدانگ قطعه زمین محصور و بناى احداثى به مساحت 2855,67 مترمربع 
پالك شماره 2 فرعى از 21 اصلى واقع در کلیشاد و سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
25 - راى شــماره 139660302007002407 مورخ 96/06/26 غالمرضا شفیعى فرزند کریم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226,44 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 21 اصلى 
واقع در ســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى مرتضى 

کریمى.
26 - راى شماره 139660302007002408 مورخ 96/06/26 پریســا خسروى بابادى فرزند 
لهراسب نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179,83 مترمربع پالك شماره 434 اصلى 
واقع در کارویه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمد حسن 

رشیدى.
27 - راى شماره 139660302007002409 مورخ 96/06/27 یوسف عباسى کرافشانى فرزند 
امامقلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 284 مترمربع پالك شماره 538 اصلى 
واقع در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى قلى عباسى 

کرافشانى.
28 - راى شــماره 139660302007002410 مورخ 96/06/27 باقر قاســمى شرودانى فرزند 
یداله نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه ساز به مساحت 59,60 مترمربع پالك شماره 4 
فرعى از 411 اصلى واقع در شــرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى یداله قاسمى شرودانى.
29 - راى شــماره 139660302007002411 مورخ 96/06/27 منصوردرى فرزند على جان 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 77,58 مترمربع پالك شــماره 14 اصلى واقع در 

موسیان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدر رهنما.
30 - راى شماره 139660302007002413 مورخ 96/06/27 محمدرضا اسماعیلى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ و مغازه هاى متصله به مساحت 507,48 مترمربع پالك شماره 
6 فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

31 - راى شــماره 139660302007002414 مورخ 96/06/27 داریوش هادیان فرزند حسن 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205,45 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع 
در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسنعلى هادیان.
32 - راى شماره 139660302007002415 مورخ 96/06/27 نصراله قربانى شرودانى فرزند 
حمزه على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 269,85 مترمربع پالك شماره 415 
اصلى واقع در کروج بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى حمزه 

على قربانى شرودانى.
33 - راى شــماره 139660302007002416 مورخ 96/06/27 صفرعلــى رهنما فالورجانى 
فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 114,70 مترمربع پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى اکبر 

شفیعى فالورجانى.
34 - راى شــماره 139660302007002417 مــورخ 96/06/27 محمدمــراد موگوئى فرزند 
عابدین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 202,31 مترمربع پالك شماره 411 اصلى 
واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى 

قهدریجانى.
35 - راى شماره 139660302007002418 مورخ 96/06/27 رضا رهنما یزدآبادى فرزند هادى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,41 مترمربع پالك شماره 4 اصلى واقع در یزدآباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس قاسمى.
36 - راى شــماره 139660302007002419 مورخ 96/06/27 مهتاب سلیمیان ریزى فرزند 
جواد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 128 مترمربع 
پالك شماره 22 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
37 - راى شماره 139660302007002420 مورخ 96/06/27 بابک ضیایى چمگردانى فرزند 
محمدتقى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 128 مترمربع 
پالك شماره 22 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
38 - راى شماره 139660302007002421 مورخ 96/06/27 بهروز کاویان فرزند وجیهه اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 202,88 مترمربع پالك شماره 470 فرعى 

از 23 اصلى واقع در حسن آباد  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
39 - راى شــماره2378 13966030200700   مورخ  1396/6/21  آقاى /خانم   ســید حمید 
قریشى ورنوسفادرانى   فرزند  سید حبیب ا... نســبت به ششدانگ   یکباب  مغازه           به مساحت   
53,80مترمربع پالك شماره     فرعى از19    اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه  حسنعلى شیر على فرزند عباس
40- راى شماره2375 13966030200700   مورخ  1396/6/21  آقاى /خانم  گلى جان  احمدى    
فرزند ولى  محمد  نسبت به ششدانگ   یکباب خانه       به مساحت  51,82 مترمربع پالك شماره  

8   فرعى از  21 اصلى واقع درسودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد حسن پور
 41- راى شماره139660302007002374   مورخ 21 /1396/6  آقاى /خانم   گلى جان احمدى   
فرزند  ولى  محمد نسبت به ششــدانگ   یکباب خانه    به مساحت  48,10مترمربع پالك شماره     

فرعى از  19  اصلى واقع در  کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خدارحم هدایت
 42- راى شماره2373 13966030200700   مورخ 21 /1396/6  آقاى /خانم   گلى جان احمدى   
فرزند ولى  محمد  نسبت به ششدانگ   یکباب مغازه      به مساحت 36,85  مترمربع پالك شماره     

فرعى از 19   اصلى واقع در  کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  على هدایت
43- راى شماره2371 13966030200700   مورخ 21 /1396/6  آقاى /خانم گلى جان احمدى     
فرزند ولى  محمد  نســبت به ششدانگ   یکباب مغازه            به مســاحت  17,08 مترمربع پالك 

شماره     فرعى از 19   اصلى واقع درکلیشاد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  على هدایت
 44- راى شماره2004 13966030200700   مورخ 21 /1396/6  آقاى /خانم   علیرحم  علیخانى 
گله   فرزند  اسداهللا  نســبت به ششدانگ   یک قطعه باغ به مســاحت3900,10   مترمربع پالك 
شماره     فرعى از   447 اصلى واقع دراشترجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  پروانه انصارى 

جابرى و سیروس انصارى  جابرى و خود متقاضى 
 45- راى شــماره0395 13966030200700   مورخ 21 /1396/6  آقــاى /خانم محمدرضا 
محمدى     فرزند   على نسبت به ششدانگ   یکباب خانه            به مساحت173,40   مترمربع پالك 
شــماره     فرعى از 430   اصلى واقع در مینادشــت  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  شعبانعلى 

محمدى 
46- راى شماره3052 13966030200700   مورخ 21 /1396/6  آقاى /خانم  على نصر اصفهانى    
فرزند   رحیم نسبت به ششدانگ   یکباب خانه     به مساحت217,28   مترمربع پالك شماره    530 

فرعى از1    اصلى واقع در  کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حاج حسن نصر
47- راى شــماره1074 13966030200700   مورخ 18 /1396/3  آقــاى /خانم  مهناز خان 
محمدى خشوئى    فرزند    چراغعلى نسبت به ششــدانگ   یکباب ساختمان     به مساحت24,24 
مترمربع پالك شماره   28  فرعى از  667  اصلى واقع در  بلوارشفق بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه خود   متقاضى 
 48- راى شماره1245 13966030200700   مورخ 30 /1396/3  آقاى /خانم   داریوش امانى   
فرزند   محمدمراد نسبت به ششدانگ   یکباب خانه            به مساحت92,67   مترمربع پالك شماره     
فرعى از 15   اصلى واقع در  فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحسین اله دادیان

49- راى شــماره0225 13966030200700   مورخ 24 /1396/1  آقاى /خانم    اســماعیل 
صادقى هاردنگى  فرزند  نجفقلى  نســبت به 1,5 دانگ مشــاع از ششــدانگ   یکباب خانه    به 
مساحت 176,35  مترمربع پالك شــماره    29 فرعى از 667   اصلى واقع دربلوارشفق   بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  متقاضى
 50-راى شماره0224 13966030200700   مورخ 24 /1396/1  آقاى /خانم    مهدى فروزانى 
سیچانى  فرزند  غالمرضا  نســبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ   یکباب خانه            به مساحت 
176,35  مترمربع پالك شــماره    29 فرعــى از 667   اصلى واقع دربلوارشــفق   بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه  متقاضى
51- راى شــماره0222 13966030200700   مورخ 24 /1396/1  آقــاى /خانم    محمدرضا 
نصیرى  فرزند  نجفقلى  نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششــدانگ   یکباب خانه            به مساحت 
176,35  مترمربع پالك شــماره    29 فرعــى از 667   اصلى واقع دربلوارشــفق   بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه خود  متقاضى
52- راى شماره2006 13966030200700   مورخ 26 /1396/5  آقاى /خانم   صفدر ممبینى 
گوداژدر    فرزندعلى محمد    نسبت به ششدانگ   یکباب خانه            به مساحت119,09  مترمربع 
پالك شــماره 7    فرعى از 24   اصلى واقع در باغ ابریشــم  بخش 9 ثبــت اصفهان مالک اولیه  

مرتضى دهخدا
 53- راى شماره1957 13966030200700   مورخ 24 /1396/5  آقاى /خانم  قاسمعلى دهقان 
کلیشادى  فرزند شکراله  نسبت به ششــدانگ   یکباب خانه            به مساحت  271,23   مترمربع 
پالك شــماره    فرعى از19 اصلى واقع در  کلیشــاد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه شکراله 

دهقان
54- راى شــماره1986 13966030200700   مورخ 24 /1396/5  آقــاى /خانم  احمد وحید 
دستجردى  فرزند  محمد نسبت به ششدانگ   یکباب ساختمان            به مساحت  1502   مترمربع 
پالك شــماره    فرعى از538 اصلــى واقع در  کرافشــان   بخش 9 ثبت اصفهــان مالک اولیه 

عبدالعظیم عباسى
55- راى شــماره1984 13966030200700   مورخ 24 /1396/5  آقاى /خانم    کریم توکلى 
گارماسه فرزندامراله  نسبت به ششدانگ   یکباب خانه            به مساحت  220,77   مترمربع پالك 
شماره    فرعى از413 اصلى واقع در  ششدر بلندى   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه على کیانى
56- راى شــماره2005 13966030200700   مورخ 26 /1396/5  آقــاى /خانم   رویا ضیائى 
 زرد خشویه  فرزند قاسم  نسبت به ششــدانگ   یکباب خانه            به مساحت    178,20مترمربع 
پالك شماره    فرعى از408 اصلى واقع در کوپان گارماســه    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه 

رضا توکلى گارماسه
 57-راى شــماره2393 13966030200700   مورخ 96/06/23  آقاى /خانم   ســید روزعلى 
موسوى فرزند سید على ضامن  نسبت به ششدانگ   یکباب خانه            به مساحت    184,90متر 
مربع  پالك شماره    فرعى از538 اصلى واقع در کرافشــان    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  

عبدالحسین بزرگزاد
58- راى شماره2372 13966030200700   مورخ 21 /1396/06  آقاى /خانم   علیرضا ایزدى 
گارماسه فرزند حسین نسبت به ششدانگ   یکباب خانه        به مساحت   199,50 متر مربع  پالك 

شماره    فرعى از405 اصلى واقع در گارماسه    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضى 
59-راى شماره0223 13966030200700   مورخ 24 /1396/1  آقاى /خانم    حمیدرضا زینلى 
فرزند محمدعلى ثانى  نســبت به 1,5 دانگ مشاع از ششــدانگ   یکباب خانه            به مساحت 
176,35  مترمربع پالك شــماره    29 فرعــى از 667   اصلى واقع دربلوارشــفق   بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه خود  متقاضى
60-راى شــماره 139660302007001960مورخ 1396/05/24آقاى/خانم صدیقه محمدى 
پالرتى فرزند خیراله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 455,30متر مربع  پالك شماره   

فرعى از 537 اصلى واقع در پالرت بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه براتعلى محمدى 
 61- راى شماره 139660302007002427-1396/06/27آقاى /خانم حسنعلى کاظمى نور 
الدین وند فرزند محمد على نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  115,90 مترمربع پالك 
شماره  فرعى از 413 اصلى واقع در ششــدربلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه 

ابوالفتح قاسمى 
62 - راى شــماره 139660302007002412 مورخ 96/06/27 رحمت اله شیرزادى گارماسه 
فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 217 مترمربع پالك شماره 405 اصلى 
واقع در گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین یزدانى.
63-راى شــماره2440 13966030200700   مــورخ 28 /1396/06  آقاى /خانم    یوســف 
هاشــمیان فرزند یداله  نسبت به ششــدانگ   یکباب خانه            به مســاحت 243,10  مترمربع 
پالك شماره   138 فرعى از 53   اصلى واقع درشهرك قدس   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه 

خود  متقاضى
راى اصالحى: راى شماره 139660302007002425 مورخ 96/06/27 عبدالرضا هادیان قلعه 
میرى فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197,05 مترمربع پالك شماره 
405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

نووزعلى یزدانى.
راى اصالحــى: راى شــماره 139660302007002426 مورخ 96/06/27 احمد ســلیمانى 
گشنیزجانى فرزند سید حسین نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 204,68 مترمربع 
پالك شــماره 187 فرعى از 23 اصلى واقع در حســن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 
خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى دهخدا حســن آبادى. تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یک 
شنبه مـورخ 1396/07/02 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دو شنبه مورخ 1396/07/17 م الف: 597 

پورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان /6/806
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960661 خواهان فرهاد طالب نژاد دادخواســتى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت جواد کریمى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخ 96/9/20 ساعت 4/5 عصر 
تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21736 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /383/ 7
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960814 خواهان مهدى فروغ پور دادخواســتى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت جعفر رضامند چالشــترى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى روز دوشنبه مورخه 
96/8/29 ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شــعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 
8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 9 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21741 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/384 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106805300787 شــماره پرونده: 9609986805301008 شماره 
بایگانى شعبه: 961008 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمد دوروشى فرزند رضا به نشانى 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/09/04 شنبه ساعت 09:30 محل حضور: اصفهان، کنارگذر 
اتوبان شــهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع شــماره سه شوراى حل 
اختالف در خصوص دعوى حسن قانونى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگ ى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 21757 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

7/385/
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960509 خواهان حمید جمشیدیان دادخواســتى مبنى بر مطالبه 
34/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت على دودمان تقدیم نموده است، وقت 
رسیدگى براى مورخ 96/9/11 ساعت 5:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى آتشگاه، مجتمع شماره دو 
شوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21768 شعبه 25 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) /386 /7
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960345 خواهان علیرضا فاتحى پیکانى دادخواستى مبنى بر مطالبه 
به طرفیت محمدرضا زارع- عزیز مشکینى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز یکشنبه 
مورخ 96/8/27 ســاعت 16:30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21711 شعبه 39 

حق وقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/387
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960329 خواهان امیرحســین صراف دادخواستى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت سیدعلى مشتاقیون تقدیم نموده است، وقت رسیدگى براى مورخ 96/8/24 ساعت 18:00 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم  حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21773 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو) /7/388
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350607708 شــماره پرونده: 9609980350600338 شماره 
بایگانى شعبه: 960407 خواهان آقاى حسین رمضانى مهرآورانى دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى احمد کریمى علویجه فرزند خسرو به خواســته بطال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980350600338 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/10/09 ســاعت09:30 تعیین که حسب دستور دا دگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 

21687 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/389
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106836505447 شــماره پرونده: 9609986836500399 شماره 
بایگانى شــعبه: 960460 خواهان خانم گلى رحیمى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى روح 
اله کریمى به خواســته تنفیذ طالق مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986836500399 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1396/09/08 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى به منظور استماع شهادت شهود خواهان در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- میرفندرسکى 
(خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 203  م الف: 

21676 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /7/390
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواســت: 9610460351300027  شــماره پرونده: 9609980351300651 شماره 
بایگانى شعبه: 960749 خواهان آقاى کیوان بلورى ورنوســفادرانى فرزند علیرضا دادخواستى 
به طرفیت خوانده احمد توکلى فرزند مرتضى به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارات دادرسى 
و مطالبه خســارات تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و 
به کالسه 960749 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/9/7 و ســاعت 10 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 21698 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /7/391
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100361706678 شــماره پرونده: 9609980361700681 شماره 
بایگانى شعبه: 960761 خواهان آقاى مج ید یوسفى کجانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 
کامران جوانشیر به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 28 عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ 
باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و 
به کالسه 960761ح/28 ثبت گردیده که در جریان دادرسى وقت رسیدگى به تاریخ 1396/9/27 
ساعت 10:00 تعیین گردیده لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده ظرف یک هفته پس از 
تاریخ نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در تاریخ و زمان فوق در شــعبه حاضر گردند. بدیهى است در 
صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیرى خواهد شد. م الف: 21712 شعبه 28 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/7/392
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100361706652 شــماره پرونده: 9409986796100678 شماره 
بایگانى شعبه: 950987 خواهان سعید شهیدى دادخواستى به طرفیت خواندگان زهرا فاضلى 
فرزند جعفر و راحله السادات شاه چراغى فرزند سید اکبر و لیالالسادات شاه چراغى فرزند سید 
اکبر و سید علیرضا شاه چراغى فرزند سید اکبر و سید محمد شاه چراغى فرزند سید اکبر، محمود 
شاه چراغى فرزند تاج و ناصر شــاه چراغى فرزند تاج و حســین فاضلى فرزند جعفر و مرتضى 
فاضلى فرزند جعفر و طیبه محمدى فرزند حسین و زهره فاضلى فرزند جعفر به خواسته ابطال 
وکالتنامه تنظیمى فى مابین مرحوم سید اکبر شــاه چراغى و اکبر واثقى و ابطال سند مالکیت 
رسمى شماره 4784 مو رخ 1390/12/9 در دفترخانه اســناد رسمى 170 کرج و الزام به انتقال 
ســند رســمى آپارتمان مطروحه به پالك ثبتى 19-4839/39 تقدیــم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شــهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شــماره 214 ارجاع و به کالسه 950987ح/28 ثبت گردیده 
که در جریان دادرسى وقت رســیدگى به تاریخ 1396/9/26 ساعت 9:30 تعیین گردیده است 
لذا به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خواندگان در تاریخ و زمان فوق حاضر گردند. 
بدیهى اســت پس در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیرى خواهد شد. ضمنا رونوشت 
دادخواست و ضمائم در شعبه مضبوط مى باشد. م الف: 21719 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /7/393
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960806 خواهان مهدى درى دادخواســتى مبنى بر (نسخه ثانى 
پیوســت) مطالبه وجه چک به طرفیت ســید مهدى امامى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
مورخ 96/8/24 ساعت 8 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان، 
کنارگذر اتوبان شهید خرازى حدفاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 52 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود.  م الف: 21775 شعبه 52 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/395
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794200919 شــماره پرونده: 9609986794200827 شماره 
بایگانى شعبه: 960830 خواهان آقاى مجید هادى زاده با وکالت نصراله نامدارپور دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى محمدرضا دانشى فرزند عب اس به خواســته مطالبه چک مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794200827 شعبه 12 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/09/26 
ساعت 8:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 21784 شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /7/396
ابالغ راى

کالســه پرونده: 951546 شــماره دادنامه: 9600554- 96/3/11 مرجع رسیدگى: شعبه 12 
شــوراى حل اختالف خواهان: حمیدرضا نادرى درباغشاهى به نشــانى اصفهان، خ صمدیه 
خیابان داروخانه دکتر زارعى فروشــگاه نــواب الکترود خوانده: مالک رفیع زاده هفشــجانى 
به نشــانى مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى  حل 
اختالف: در خصوص دعوى آقاى حمیدرضا نادرى درباغشــاهى به طرفیت  آقاى مالک رفیع 
زاده هفشجانى به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک به شماره 149382- 
95/2/25 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى 
تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال 
بابت اصل خواسته و 4/760/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/2/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید راى صادره  غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 21744 شعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/397
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951589 شماره دادنامه: 9609976794100386- 96/2/31 مرجع رسیدگى: 
شعبه 11 شوراى حل اختالف خواهان: حمیدرضا نادرى درباغشاهى به نشانى اصفهان، خیابان 
صمدیه، جنب داروخانه دکتر زارعى فروشگاه نواب الکترود خوانده: مالک رفیع زاده هفشجانى 
به نشــانى مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل 

اختالف: در خصوص دعوى آقاى حمیدرضا نادرى درباغشــاهى به طرفیت آقاى مالک رفیع 
زاده هفشجانى به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک به شماره 149383 
به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خســارا ت قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام دفاع 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 4/590/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120/000 
ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/2/15) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21747 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/398
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960035 شــماره دادنامه: 96001861-1396/4/31 مرجع رسیدگى: شعبه 
نهم شــوراى حل اختالف خواهان: محســن بهارلوئى به نشــانى منطقه صنعتــى دولت آباد 
کوچه جنب شهردارى پالك 26 وکیل: ســپیده چنارنیا به نشانى خیابان سعادت آباد، روبروى 
شهردارى منطقه 6، دفتر وکالت آقاى فرهاد رستم شیرازى خوانده: مرتضى طحانى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ســى و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خســارات و هزینه هاى قانونى. با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى محسن بهارلوئى با 
وکالت ســپیده چنارنیا به طرفیت آقاى مرتضى طحانى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و سى و 
پنج میلیون ریال بابت وجه چک به شماره  686133 به عهده بانک کشاورزى به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در  مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مســتندا به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و سى و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و 4/385/000 ریال بابت 
هزینه دادرســى و هزینه نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (686133- 94/5/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکــم محترم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 21756 شــعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/399
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951268 شماره دادنامه: 9609976793701590- 96/3/7 مرجع رسیدگى: 
شعبه 7 شوراى حل اختالف خواهان: مهدى بختیارى فرزند حسین به نشانى زرین شهر، بلوار 
شهید بهشتى، نمایشگاه اتومبیل ســفید خواندگان: 1- رسول امیدى فر فرزند کریم به نشانى 
مجهول المکان 2- محمدجواد ونهرى فرزند حســین به نشانى اصفهان سه راه سیمین کوچه 
ا... وردى خان انتهاى بن بست آسمان شورا 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 شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى مهدى بختیارى فرزند حسین به طرفیت آقاى 1- رسول 
امیدى فر فرزند کریم 2- محمدجواد ونهرى  فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون 
ریال وجه چک به شماره 548955- 95/8/30 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ چهــل میلیون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و 
دویست و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در  تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (95/8/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

21765 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/400
ابالغ راى

کالسه پرونده: 379/96 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 25 شوراى حل اختالف اصفهان شماره 
دادنامه: 9609976795500591- 96/7/4 خواهان: حمید خلیلى به نشانى: اصفهان، خیابان 
شیخ طوســى غربى، کوى مالکى بن رحمانى پالك 6 خواندگان: 1- قاسم زمانى 2- طاهره 
خلیلى هــر دو مجهول المکان خواســته: مطالبــه وجه چک شــماره 998118- 96/6/5 به 
تاریخ 96/6/26 با توجــه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــعبه 
25 ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال، به شــرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى حمید خلیلى به طرفیت 1- قاسم زمانى 
2- طاهره خلیلى به خواســته مطالبه مبلــغ چهل و پنج میلیون ریال بابــت یک فقره چک به 
شماره 998118- 94/6/5 به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، خوانده ردیف اول 
به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن/ ظهرنویس، فلذا شــورا با توجه به 
محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و اینکه چک 
مورد ادعا وصف تجریدى دارد و بقاى اصول اسناد در ید خواهان است و داللت بر اشتغال ذمه 
و استقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشته و خواندگان در قبال دعوى مطروحه 
دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و یا برائت ذمــه به دادگاه ارائه ننموده، دادگاه 
به لحاظ مصون ماندن دعوى و مســتندات خواهان از هر گونه خدشه و تعرض قانونى، دعوى 
مطروحه را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198- 515- 522- 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى و راى وحدت رویه 536 مــورخ 1396/7/10 هیأت عمومى دیوانعالى کشــور، حکم به 
محکومیت تضامنى نامبردگان به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ R  732/500 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/6/5 در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راى 
صادره غیابى است و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس 
از بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 
21707 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/401

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359500118 درخواســت:  شــماره 
9509980359500422 شــماره بایگانى شعبه: 950438 نگین جعفرى فرزند 
سیروس در پرونده شماره 950438 این شــعبه به اتهام تهدید موضوع شکایت 
1- فرنوش رجبى جلوانى فرزند ناصر 2- فردین رجبــى جلوانى فرزند ناصر با 
وکالت الهام نساج تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه حاضر شــوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 21753  قرهى- بازپرس شعبه 16 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /7/411

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460362200017 درخواســت:  شــماره 
9609980362200813 شماره بایگانى شــعبه: 960830 نظر به اینکه آقاى 
مسلم عابدى به اتهام قدرت نمایى با سالح سرد و اخالل در نظم عمومى و ایراد 
ضرب و جرح عمدى با سالح سرد و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى حسب 
شکایت آقاى محمد هارون الرشیدى فرزند جواد از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 960830 د 3 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت 
پاسخ گویى به اتهام خویش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه نشر آگهى به 
عهده دادگسترى مى باشد. م الف: 21738 شعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان /7/410 

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353504558 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980359900587 شماره بایگانى شــعبه: 961632 محاکم کیفرى دو 
دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره 961632 براى 
مصطفى نظرى فرزند اسماعیل که متهم است به صدور چک بالمحل رسیدگى 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخ 96/08/30 ساعت 
9:30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى 
به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 21723 شعبه 

109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق) /7/394 



اقتصاداقتصاد 07073056 سال چهاردهمدوشنبه  17 مهر  ماه   1396

ویترین

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
از واگــذارى چهار هــزار و 131 پروژه تملــک دارایى 
ســرمایه اى به بخش خصوصى خبــر داد و گفت: این 
واگذارى یا به صورت فروش به بخش خصوصى و یا به 
صورت عقد قرارداد مشارکت عمومى-خصوصى موسوم 

به PPP بوده است.
محمد باقر نوبخت اعالم کرد: این واگذارى ها در مجموع 
690 هزار و 960 میلیارد ریال صرفه جویى براى دولت 
به همراه داشته است. سخنگوى دولت ادامه داد: پس از 
ابالغ سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى و تکلیفى که 
مجلس براى سازمان برنامه و بودجه در مورد واگذارى 

طرح هاى عمرانى تعیین کرد، با یک بررســى متوجه 
شدیم شــش هزار و 49 پروژه ناتمام و 65 هزار و 478 
پروژه استانى نیمه تمام در دست دولت است. وى گفت: 
اگر دولت مى خواست به روال معمول کار این پروژه ها 
را ادامه دهد باید 12 سال وقت و چهار هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذارى صرف آن مى کرد که چنین چیزى توجیه 
اقتصادى نداشت و از سوى دیگر، همه این طرح ها براى 

بخش خصوصى صرفه اقتصادى نداشتند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بنابراین دولت 
از ساز و کار نوینى که امروزه در دنیا استفاده مى شود به 

نام قرارداد PPP استفاده کرد.

معاون وزیر جهاد کشــاورزى آخریــن وضعیت ذخایر 
استراتژیک کاالیى را تشــریح کرد و گفت: نرخ خرید 
تضمینى گندم براى سال زراعى جارى طى این هفته یا 

هفته آینده اعالم مى شود.
یزدان سیف با بیان اینکه در مجموع 200 هزار تن انواع 
دانه هاى روغنى از کشاورزان خریدارى شده است، اظهار 
داشت: ارزش این خرید 525 میلیارد تومان بوده که کلیه 
مطالبات کلزاکاران تسویه شده و تنها بخشى از مطالبات 
مربوط به دانه روغنى گلرنگ و آفتابگردان باقى مانده که 
درحدود 20 میلیارد تومان است و به زودى پرداخت خواهد 
شد. وى با بیان اینکه ذخایر استراتژیک کاالیى کشور در 

شرایط بسیار مطلوبى به سر مى برد، افزود: در حال حاضر 
ذخایر گندم کشور نزدیک به 12 میلیون ُتن است  و از این 

نظر در شرایط بسیار مطلوبى قرار داریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزى تصریح کرد: در حوزه سایر 
کاالها نیز هم ما و هم بخش خصوصــى ذخایر خوبى 
داریم و بخشى از کاالها در انبار، بخشى در حال فروش 
و بخشى نیز در کشــتى ها در حال تخلیه است؛ بنابراین 
مى توان گفت آرامشى که بر بازار حاکم است، ناشى از این 
موجودى کافى است. سیف با بیان اینکه در حوزه شکر نیز 
میزان ذخایر بى نظیر است، گفت: در زمینه برنج و روغن 

نیز شرایط مشابهى را داریم.

وضعیت بسیار خوب 
ذخایر استراتژیک کاالیى

4000 پروژه به 
بخش خصوصى واگذار شد

ابالغ راى
کالسه پرونده: 951588 شماره دادنامه: 9609976793600221- 96/2/11 مرجع رسیدگى: 
شعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سعید خیرالهى به نشــانى: اصفهان بازار بزرگ 
روبروى پاساژ صدر فروشگاه خیرالهى خوانده: مجید قاسمى به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه دو فقره چــک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شــورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى سعید خیرالهى به طرفیت آقاى مجید قاسمى به خواسته مطالبه مبلغ 13/900/000 
ریال وجه چک به شماره هاى 521647-81/11/25 و 521648- 82/2/15 به عهده بانک سپه 
به انضمام مطلق خســارت قانونى با توجه بــه محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید 
خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند 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 
مستندا به مواد 313 و 314  قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 13/900/000 ریال بابت اصل خواســته و 577/500 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف 521647- 81/11/25 به 
مبلغ 3/900/000 ریال و 521648-82/2/15 بــه مبلغ 10/000/000 ریال تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره غیابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 21713 شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/402
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960571 دادنامه: 1552-960-96/7/6 مرجع رســیدگى: شعبه 9 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: روح ا... قاسمى به نشــانى ابتداى اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، کوى 
شــهر انصارى پالك 36 خوانده: محمود دادخواه به نشــانى مجهول المکان خواســته: مطالبه 
خسارت ناشى از تصادف به استناد نظر کارشناســى به انضمام مطلق خسارات قانونى گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن ختم رسیدگى 
به اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: 
در خصوص دعوى آقاى روح ا... قاســمى فرزند غالمرضا به طرفیت آقــاى محمود دادخواه به 
خواسته مطالبه خسارت ناشــى  از تصادف به مبلغ بیست و دو میلیون و هشــتصد هزار ریال به 
انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به اوراق و محتویات و اخذ نظریه کارشناســى به شماره 
146 مورخه 96/5/8 که با ترســیم کروکى فرضى علت تامه تصــادف را از جانب خودرو مگان 
به شــماره انتظامى 473 ج85 ایران 13 به رانندگى خوانده و به دلیــل بى احتیاطى از جانب وى 
اعالم داشته که کارشــناس مربوطه پس از بررسى خودرو آســیب دیده میزان خسارت وارده در 
این خصوص را در مجموع بیست و دو میلیون و هشتصد هزار ریال برآورد و اعالم داشته واینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى شرکت نداشته و هیچگونه اعتراضى 
هم نسبت به دعوى مطروحه خواهان به عمل نیاورده لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت 
تلقى و مســتند به ماده 335 قانون مدنى و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و مواد 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و 
هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسى و 
یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف: 21772 شــعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /7/403
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951561 شماره دادنامه: 9602253- 96/5/31 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى 
حل اختالف خواهان: صندوق کارآفرینى امید اســتان اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شهبازى 
اص- خ هشــت بهشــت غربى حد فاصل چهارراه گلزار و چهارراه ملک وکیل: بهنوش باریک 
رو، اص- خ خاقانى روبروى پارکینگ خاقانى ســاختمان پارس طبقه اول واحد یک خواندگان: 
1- زهره بابک نژاد مجهول المکان 2- ابراهیم ابراهیم حســینى،  اص- سازمان آب و فاضالب 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نریه مشورتى اعضا شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى صندوق 
کارآفرینى امید استان اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شــهبازى با وکالت بهنوش باریک رو به 
طرفیت زهره بابک نژاد، ابراهیم ابراهیم حســینى به خواســته مطالبه مبلغ 31/409/720 ریال 
وجه چک به شماره 549775- 92/10/22 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر میرســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ 31/409/720 ریال بابت اصل خواســته و 1/172/400 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (92/10/22) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

21678 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/404
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951587 شــماره دادنامه 9609976796300908- 96/4/15 مرجع رسیدگى: 
شــعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: صنــدوق کارآفرینى امید اســتان اصفهان 
به نمایندگى عبدالصمد شــهبازى نشــانى: اصفهان خ هشت بهشــت غربى حدفاصل چهارراه 
گلزار و چهارراه ملک وکیل: بهنوش باریکرو نشــانى: اصفهان خ خاقانــى روبه روى پارکینگ 
خاقانى ســاختمان پارس طبقه 1 واحد خواندگان: 1- محمدمهدى رنجبر 2- على اکبر طاهرى 

3- قاسمعلى محمدى کیا. نشانى: همگى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 28/215/46 
ریال مطابق قرارداد شماره 80250109 به انضمام مطلق خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى صندوق 
کارآفرینى امید استان اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شــهبازى با وکالت خانم بهنوش باریک 
رو به طرفیت 1- آقاى محمدمهدى رنجبر و 2- آقاى على اکبر طاهرى و 3- آقاى قاســمعلى 
محمدى کیا به خواســته مطالبه مبلغ 28/215/346 ریال مطابق قرارداد شماره 80250109 به 
انضمام مطلق خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگى و اینکه خواندگان على 
رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده اند لذا شــورا با استناد به مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانــدگان به نحو تضامنى 
به پرداخت مبلغ 28/215/346 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/080/380 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/12/18) لغایت زمان اجراى حکم 
طبق شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد 
و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومــى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 21681  شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /7/405
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970361700866 شماره پرونده: 9509980361700810 شماره بایگانى 
شعبه: 950947 خواهان: سید مصطفى طاهرى فرزند آقا سید احمد با وکالت خانم فاطمه صالحى 
فرزند اسداله به نشانى استان اصفهان- شهرستان کاشان- کاشان- خیابان آیت اله کاشانى جنب 
بانک دى ساختمان اخوان طبقه سوم واحد 15 خواندگان: 1- غالمحسین زمانى فرزند مصطفى 
به نشانى اصفهان- خ شــریعتى- کوى بیستون- پ 8 مقابل ســازمان برنامه و بودجه 2- رضا 
صالحى فرزنــد عبدالرحیم 3- اقدس صالحى ســیچانى فرزند عبدالرحیــم 4- فاطمه صالحى 
ســیچانى فرزند عبدالرحیم 5- مهدى صالحــى فرزند عبدالرحیم 6- توران صالحى ســیچانى 
همگى به نشانى خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســى 2- الزام به تنظیم سند رسمى ملک 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
فاطمه صالحى به وکالت از ســید مصطفى طاهرى به طرفیت 1- غالمحســین زمانى 2- رضا 
و 3- مهدى صالحى 4- اقدس 5- فاطمه 6- توران صالحى ســیچانى دعــواى الزام به تنظیم 
سند رسمى یک دستگاه آپارتمان مســکونى به پالك ثبتى 2504 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
و مطالبه خسارات دادرســى اقامه و در توضیح اعالم کرده خواهان به موجب مبایعه نامه عادى 
مورخ 83/8/5 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مســکونى به پالك فوق واقع در طبقه سوم از 
بلوك 12 واحدى سمت جنوب شــرقى را از خوانده اول که به موجب وکالت نامه رسمى شماره 
148101- 80/3/13 دفترخانه اسناد رسمى شماره 71 اصفهان وکیل سایر خواندگان (مالکان) 
بوده خریده است. برابر پاسخ استعالم ثبتى مالک رســمى پالك فوق عبدالحسین صالحى بوده 
در حالى که خواندگان دوم تا آخر ورثه مرحوم عبدالرحیم صالحى مى باشند، دلیلى هم به مراتب 
مورث خواندگان مذکور از عبدالحسین صالحى، یا خرید عادى ملک توسط ایشان با مورثشان از 
مالک رسمى ارائه نشده و نحوه انتقال به ایشان مشخص نشــده و انتقال دهنده احتمالى خوانده 
دعوا قرار نگرفته؛ و پاسخ استعالم ثبتى و نحوه نگارش مبایعه نامه درخصوص مورد معامله نشان 
دهنده عدم تفکیک پالك تاکنون مى باشــد، پس تنظیم ســند یک واحد آپارتمان فعًال ممکن 
نیست. از طرفى هم وکالت نامه اى که براســاس آن خوانده اول ملک را به خواهان فروخته فاقد 
اختیار فروش و انتقال دادن ملک اســت. دادگاه صرفنظر از مورد اخیر به لحاظ مراتب فوق دعوا 
را به کیفیت فعلى قابل رسیدگى نمى داند و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى قرار عدم 
استماع دعوا صادر مى نماید. رأى صادر شده حضولى و ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 21714  وطن خواه- دادرس شعبه 

28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/406
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9609970361700118 شماره پرونده: 9509980361700876 شماره بایگانى 
شعبه: 951032 خواهان: بانک مهر اقتصاد (ســهامى عام) به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت 
آقاى حامد منتظرین فرزند اصغر به نشــانى اصفهان- خ نشاط روبروى بانک ملى ساختمان مهر 
ط 1 واحد 3 خواندگان: 1- رضا اخوان نیل چى فرزند على به نشانى اصفهان- ملک شهر- پشت 
هزار دستگاه- ك فجر- پ 61 کدپستى 8196684334 ،2- امیر خاتم ساز اصفهانى فرزند على 
به نشــانى 3- مهدى رضائى فرزند یداله به نشانى اصفهان- خ طالقانى- کوى سرلت- روبروى 
فضاى سبز- طبقه فوقانى کدپستى 8136713811 ،4- سید علیرضا سلطانى الکتابى فرزند ناصر 
به نشانى اصفهان- خانه اصفهان- بلوار اطلس- ســاختمان آسمانه- کدپستى 8194916354 
خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســى 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
رأى دادگاه: درخصوص دعــوى آقاى حامد منتظرین به وکالت از بانــک مهر اقتصاد به طرفیت 
آقاى رضا اخوان نیل چى 2- آقاى مهدى رضائى 3- آقاى امیر خاتم ساز اصفهانى 4- آقاى سید 
علیرضا ســلطانى الکتابى به خواســته مطالبه مبلغ 651922832 ریال به استناد یک فقره چک 
به شماره 1438/165129/14 با سررسید 95/8/4 و گواهینامه ى عدم پرداخت صادره از بانک 
محال علیه به انضمام خســارات دادرســى و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمى و 
تصویر مصدق مستندات ابرازى که داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید 
و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى 
مطروحه به عمل نیاورده اند فلذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته مستنداً به مواد 198، 519، 
515 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 249 
و 314 و 313 قانون تجــارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چــک حکم به محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 651922832 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 39150447 
ریال به عنوان خسارات دادرسى شامل هزینه هاى دادرســى، تعرفه دفتر خدمات قضایى و حق 
الوکاله وکیل در مرحله بدوى طبق تعرفه و همچنین خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى 
از ســوى بانک مرکزى از تاریخ سررســید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره نســبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و نسبت به سایر خواندگان غیابى و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 21720 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /7/407 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960047 شماره دادنامه: 9609976793803213- 96/6/13 مرجع رسیدگى: 
شعبه هشت شــوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها علیرضا محمدى ایچى فرزند رسول وکیل: 
امیرسامان صهبا اصفهان خ شمس آبادى ساختمان رازى طبقه آخر واحد 119 خوانده/ خواندگان: 
حسین قدیریان فرزند فرج اله مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شوراى 
حل اختالف: درخصوص دعوى علیرضا محمدى ایچى فرزند رســول با وکالت امیرسامان صهبا 
به طرفیت حسین قدیریان فرزند فرج اله به خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک 
به شماره 325498- 95/8/28 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق  خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه رســیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات محکمه پسندى در مقام دفاع 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر میرســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
3/365/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینۀ نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و حق الوکاله وکیل 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/8/28) تا تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت خواهان ظــرف روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21786 شــعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/408
ابالغ

شــماره ابالغنامه: 9610100351007018 شــماره پرونده: 9609980351000133 شماره 
بایگانى شعبه: 960160 آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به مهدى منشورى 
و علیرضا منشورى هر دو ف عباس و منصوره منجم ف حســین تجدیدنظرخواه مسعود غزل گو 
دادخواســت تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظرخوانده مهدى و علیرضا هر دو منشورى و 
منصوره منجم نسبت به دادنامه شماره 656- 96/5/11 در پرونده کالسه 960160 و 951169 
شــعبه 10 حقوقى اصفهان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بــودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یــک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر 
خواهى را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف: 

21689  شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/409
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610420350600243 شــماره پرونده: 9509980350601119 شــماره 
بایگانى شعبه: 951322 بموجب درخواســت اجراى حکم از ســوى مجید احمدى فرزند عزیز 
نشانى: اصفهان- خ آتشــگاه- خ نبوى منش- کوچه 99- کوچه شــقایق- پالك 30- همراه 
09138303256 در پرونده 951322ح6 و شــماره دادنامــه مربوطه 9609970350600311 
محکوم علیه (امیرحسین آقایان فرزند علیرضا) نشــانى: مجهول المکان محکوم است به انتقال 
سند مالکیت اتومبیل ماکسیما به شماره 53- 288 ج 84 در حق محکوم له و پرداخت حق االجرا 
در حق صندوق دولت، ضمنًا رأى صادره غیابى است. وکیل: نفیسه عباسى زاده فرزند حسینعلى 
نشانى: اصفهان- خیابان شیخ صدوق جنوبى نبش کوچه 13 ساختمان میرداماد طبقه دوم واحد 
4- همراه 09132135875 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 شــامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح 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 حساب 
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 اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام 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 نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 21725 شعبه 6 

دادگاه عمومى حقوقى  شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/412
اجراییه

شماره: 982/95 به موجب رأى شــماره 9509976795400633 حوزه 24 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدعلى رجب زاده نشانى: اصفهان- خ 
امام خمینى- کوجان- کوى تکیــه پ 6 فعًال مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 
بیست میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواســته و مبلغ هفتصدو بیست و یک 
هزار و دویســت و پنجاه ریال بابت هزینه دادرســى و خســارات تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 413701- 95/5/1 و 643419- 94/9/20 و 643418- 94/10/20 لغایت زمان 
وصول در حق خواهان سید سعید فقهى نشــانى: اصفهان- خ هاتف- کوى یخچال- جنب آتش 
نشانى- پاساژ بازرگان و همچنین نیم عشــر اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى 

احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 21706 شعبه 24 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو ) /7/413
اجراییه

شــماره: 95- 989 به موجب رأى شــماره 9609976795200112 حوزه قضائى شوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه غالمحســین تالن فرزند 
عزیزاله شغل: آزاد نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یک میلیون و ســیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت خســارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررســید چکها 1- 94/10/25 چک شماره 
901/24086822- 2- 24086823 به تاریخ 94/8/25، 3- 8700895 بتاریخ 94/9/25 در حق 
خواهان محمدرضا رمضانى فرزند باقر شغل: آزاد نشــانى: اصفهان خ امام خمینى شهرك کوثر 
کوچه بالل محکوم و صادر و اعالم مى گردد نیم عشــر حق الجرائیه در حق صندوق دولت. به 
وکالت : فرید سلگى فرزند رسول شغل: وکیل نشانى: خ نیک بخت نبش کوچه خدابنده پالك 5 
طبقه دوم زنگ چهارم. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 21764 شعبه 22 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/414
اجراییه

شماره: 960162 ش 5 به موجب رأى شماره 9609976793501111 تاریخ 96/4/21 حوزه 5 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه فردین رنجکش 
نشانى: مجهول المکان  محکوم است به: پرداخت مبلغ 184/730/000 ریال بابت اصل خواسته 
طبق رسید عادى مورخ 94/4/1 و پرداخت مبلغ 5/623/250 ریال بابت هزینه ى دادرسى و حق 
الوکاله ى وکیل حسین محمدیان و مهرى نمازیان نشــانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- 
ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه ســوم واحد 18 طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/2/13 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان فرزاد استوار به 
انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 21750 شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/415
اجراییه

شــماره: 876/95 ش4ح به موجب رأى شــماره 57 تاریــخ 96/2/18 حوزه چهارم شــوراى 
حل اختالف شهرستان شــاهین شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســمیه روح الهى 
ورنوسفادرانى فرزند حسین نشانى: شهرك صنعتى محمودآباد- خ 38 محکوم است به: پرداخت 
مبلغ (31/000/000) ریال سى و یک میلیون ریال (سى و یک میلیون ریال) بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/635/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى از تاریخ صدور چک 1395/4/31 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له 
محمدرضا فضیلتى نشــانى: اتوبان ذوب آهن کرسکان زنجیر لودر موسوى ضمنًا هزینه پرداخت 
نیم عشر دولتى به عهده محکوم علیه میباشــد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم 
علیه ظرف 30 روز پس از اعالم اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود مى تواند اقامه اعسار 
نماید تا بازداشت شود.  م الف: 1485 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /7/448
مزایده

شماره نامه: 9610113730600709 شــماره پرونده: 9009988311700048 شماره بایگانى 
پرونده: 960302 در پرونده کالســه 960302 اجرایى ارجاعى از اجراى احکام حقوقى کاشــان 
مبنى بر ضبط وجه الوثاقه خانم زهره تقى جراح درخصوص شکایت آرش سالمى برعلیه حمیدرضا 
محمدى مبنى بر محکومیت مالى محکوم علیه حمیدرضا محمدى به پرداخت 3/608/243/540 
ریال مى باشد که وثیقه خانم زهره تقى جراح دو دانگ از پالك ثبتى 4 فرعى از 428 اصلى بخش 
11 ثبت اصفهان شــامل یکباب منزل مســکونى و تجارى واقع در نجف آباد خ قدس خ رسالت 
جنوبى کدپستى 8517699156 داراى عرصه 75/11 مترمربع و اعیانى 150 مترمربع با انشعابات 
آب و برق و گاز با قدمت حدود 8 سال با اسکلت فلزى و سقف تیرچه و بلوك مى باشد که همکف 
یک باب مغازه با کف و بدنه کاشى و سرامیک و دربهاى شیشه سکوریت توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى حیدرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است.که باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1396/08/11 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید 

به عمل آورد. م الف: 6176 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 7/492 
اصالحیه ابالغ وقت رسیدگی

اگهی به کالســه پرونده شماره: 950606 چاپ 1396/07/11 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شاهین شهر با پیگیرى 7/223، م الف 1384  که ( ناصر خسروي بابادي فرزند  منصور) 

اشتباها( فرزند میرزا علی) چاپ شده است که اصالح میگردد./ 7/511 

360هزار بیکار به کشور 
اضافه شد

مدیرکل دفتر سیاستگذارى و توسعه اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: در حدود 20درصد 

فارغ التحصیالن بیکارند.
عالءالدین ازوجى اعالم کرد: در یکسـال منتهى به 
تابسـتان امسـال یک میلیون و 200 هـزار نفر وارد 
عرصه کار شدند که 840 هزار نفر به جمعیت شاغل 

کشور افزوده شد.
وى بـا بیـان اینکـه درحـدود 20 درصـد جوانـان 
بیـکارى  نـرخ  گفـت:  بیکارهسـتند،  کشـور 
11/7 درصـد معـادل سـه میلیـون و صد هـزار نفر

 است.

اعالم بى نیازى 14میلیون 
ایرانى از سود سهام عدالت

سـازمان  مکـرر  درخواسـت هاى  علیرغـم 
خصوصى سازى، تاکنون 14میلیون نفر از مشموالن 
سهام عدالت براى دریافت سود سهام عدالت شماره 

شباى بانکى نداده اند.
از  کـرد،  اعـالم  خصوصى سـازى  سـازمان 
تعـداد 47 میلیـون نفـر افـراد مجـاز بـراى اعـالم 
مشـمولینى  مجمـوع  تاکنـون  بانکـى،  شـباى 
کـه شـباى بانکـى خـود را بـه سـامانه سـهام 
عدالـت اعـالم کرده انـد درحـدود 33 میلیـون نفـر

 است.

در حالى که درحدود سه ماه از زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو 
مى گذرد، هنوز دستور العمل جدید وزارت صنعت براى واردات خودرو منتشر 

نشده است.
دى ماه ســال 95، معاون اول رئیس جمهور دســتور العمل واردات خودرو 
را ابالغ کرد که بر اســاس آن، واردکنندگان غیر نمایندگى امکان واردات 
نداشــتند و واردات خودرو  تنها توســط نمایندگى هاى رســمى صورت 

مى گرفت.
با توجــه بــه اعتبــار شــش ماهه اســناد ثبــت ســفارش، عمــًال تا 
تیرمــاه امــکان واردات بــراى واردکننــدگان غیــر نمایندگــى نیــز 
وجــود داشــت امــا بعــد از آن تاریــخ و بســته شــدن ســایت ثبت 

ســفارش عمًال از ســوى غیر نمایندگى هــا واردات جدید انجام نشــده
 است.

 همچنیــن واردکننــدگان رســمى که بــه نظــر مى رســد از این پس 
یکه تاز بــازار خــودرو خواهند بــود، فعًال امــکان ثبت ســفارش جدید 
ندارنــد. بر این اســاس یک مقــام مســئول در گمرك ایــران از توقف 
بیش از هفت هزارخــودرو وارداتــى در محوطه هاى گمرکــى خبر داده

 است.
گفتنى است، در صورتى که مشخصات فنى خودروهاى متوقف در گمرك 
با دستور العمل هاى پیشــین وزارت صنعت هماهنگى داشته باشد اما ورود 
این خودروها به محوطه گمرکى بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت 

صنعت و گمرك مجوزى براى ترخیص آنها ندارند.
البته اخیراً بحث هایى در خصوص شــکایت یکى از تشــکل هاى صنفى 
از وزارت صنعت و ســازمان توســعه تجارت در خصــوص واردات خودرو 
و سایت ثبت ســفارش مطرح شده اســت که به نظر مى رســد این قبیل 
تحرکات بیشــتر در راســتاى فشــار به دســتگاه هاى اجرایى براى باز 
شدن سایت ثبت ســفارش و طراحى دســتور العمل جدید صورت گرفته

 باشد.
توجه داشته باشیم که دستورالعمل قبلى تا حدودى منجر به ایجاد انحصار در 
بازار واردات شد و بهتر است مسئوالن اجرایى دستور العملى را طراحى کنند 

تا منجر به احقاق حقوق مصرف کننده شود.

خاك سرد 
روى 7000 
خودروى معطل 
در گمرك 

جمع بندى نهایــى براى معرفــى گزینه هاى 
پیشنهادى در حال انجام است و شنیده ها حاکى 
از این است که معرفى گزینه پیشنهادى وزارت 
نیرو تا پایان مهرماه یا در روزهاى ابتدایى آبان در 

دستور کار قرار دارد.
پس از طرح اســامى افــرادى چون «ســتار 
محمــودى» سرپرســت فعلــى وزارت نیرو ، 
«ســید محمد صادق زاده» مدیرعامل سازمان 
انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق 
ایــران، «غالمرضا منوچهــرى» معاون فعلى 
مهندسى و امور توسعه مدیرعامل شرکت ملى 
نفت ایران، «عباس على آبــادى» مدیرعامل 
شرکت گروه مپنا و... و ارائه برنامه از سوى برخى 
از این افراد به نهاد ریاست جمهورى، اجماع نظر 
تا این لحظه بر روى «رضــا اردکانیان» معاون 
اسبق وزیر نیرو و مدیر برنامه دهه بین المللى آب 

در سازمان ملل است.
اردکانیان در روزهاى اخیر جلساتى در مجموعه 
دولت داشــته و برنامه هاى خود را نیز به رئیس 

جمهور ارائه کرده است.

 احتمال معرفى گزینه 
پیشنهادى وزارت نیرو 

تا 2 هفته آینده
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همانا ترس از خدا کلید هر در بسته و ذخیره رستاخیر 
و عامل آزادگى از هر گونه بردگى و نجات از هرگونه 
هالکــت اســت. در پرتو پرهیــزکارى، تالشــگران، 
پیروز و پرواکنندگان از گناه، رستگار  خواهند بود و 

موال على (ع)به هر آرزویى مى توان رسید. 

آگهى مزایدهآگهى مزایده

رضا طغیانى- سرپرست شهردارى دولت آباد

نوبت دومنوبت دوم
«آگهى مزایده»«آگهى مزایده»

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل

چاپ اولچاپ اول
(نوبت دوم)

ســازمان حمل و نقل برخوار در اجراى ماده 13 آئین نامه مالى شــهرداریها و بند دو صورت جلســه 
شماره 61  هیأت مدیره مورخ 01/30 /1396 در نظر دارد نسبت به فروش چهار دستگاه اتوبوس شهرى 
رنو به  مدل هاى 1385 گازسوز و 1387 گازوئیل سوز اقدام نماید: (فروش به صورت نقد و اقساط بوده و 

فروش نقدى در اولویت است).
1. متقاضیان شرکت در مزایده باید درخصوص آگاهى از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ مشخصات به 

سازمان حمل و نقل مراجعه و فرم مشخصات را دریافت نمایند.
2. متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست (10٪ مبلغ پایه کارشناسى اتوبوس مورد نظر را) به عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به نام شرکت کننده به حساب شماره 0218580033002 به نام سازمان حمل و نقل نزد 

بانک ملى شعبه دولت آباد واریز و فیش آن با پیشنهاد قیمت پیوست گردد.
3. شرکت کنندگان باید پیشــنهادات خود را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه (پاکت الف حاوى 
ضمانت نامه شرکت در مزایده و آگهى مزایده که به امضاء متقاضى رسیده باشد و پاکت ب حاوى پیشنهاد 
قیمت) حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1396/07/27 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید 

دریافت نماید.
4. پیشنهادات رسیده در ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1396/07/29 با حضور کلیه اعضاى کمیسیون 

معامالت که در محل سازمان تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.
5. برندگان مزایده از تاریخ ابالغ ظرف مدت یک هفته فرصت دارند جهت انجام مراحل قانونى به سازمان 
مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مى گردد و در صورت صالحدید 
سازمان در مورد برندگان دوم یا سوم تصمیم گیرى مى نماید. سپرده نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف 

برندگان اول نزد سازمان باقى مى ماند و سپرده سایرین بعد از تصمیم گیرى مسترد مى گردد.
6. پیشــنهادات قیمت باید به صورت حروف و عدد خوانا و شــفاف و غیرمخدوش باشــد و توسط 
پیشنهاددهنده امضا یا ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد. بدیهى است کمیسیون به پیشنهادات مبهم و 

مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد.
7. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده براى شرکت کنندگان 

حقى را به وجود نمى آورد.
8. اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهى مزایده و مشخصات و فرم کارشناسى قیمت مى باشد.

9. متقاضیان مى توانند جهت بازدید از خودروهاى مذکور به کانکس میدان انقالب دولت آباد مراجعه 
نمایند. 

شهردارى دولت آبادبرخوار در نظر دارد عملیات مشــروحه زیر را از طریق مزایده عمومى به 
اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید:

1- مزایده نوبت اول بابت بهره بردارى از یک قطعه زمین به مســاحت 90 مترمربع بابت احداث 
پارك بادى

2- مزایده نوبت اول بابت بهره بردارى از یک قطعه زمین به مساحت 18 مترمربع بابت احداث 
کیوسک موادغذایى

3- مزایده فروش پالك هاى تجارى و کارگاهى واقع در شهر و منطقه صنعتى دولت آباد
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهردارى: روز سه شنبه مورخ 1396/07/25 

گشایش پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1396/07/26 
 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى

تلفن: 45822010

تجدید آگهى مزایدهتجدید آگهى مزایده

مهدى دوستى- شهردار پیربکران

نوبت دومنوبت دوم

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى از طریق مزایده 

عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شــود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 

نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند. 

آئین معارفه شهردار خمینى شهر برگزار شدآئین معارفه شهردار خمینى شهر برگزار شد
ساسان اکبرزاده

آئین معارفه شــهردار خمینى شــهر با حضور معاون امور 
عمرانى استاندار، اعضاى شوراها، شهرداران، مدیرعامل 
سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان، خانواده 
معظم شهدا و جمعى از مسئوالن دســتگاه هاى اجرایى 
شهرستان خمینى شهر در ســینما فرهنگ برگزار و على 
اصغر حاج حیدرى شهردار قبلى، براى چهار سال دیگر در 

این سمت ابقا شد. 
معاون امور عمرانى استاندار اصفهان که حکم جدید شهردار 
خمینى شــهر که به امضاى وزیر کشور رســیده بود را به 
وى تسلیم کرد در سخنانى با اشاره به انتخاب شهرداران 
گفت: ما در استان اصفهان 107 شهر داریم که چهار شهر 
اصفهان، کاشان، خمینى شهر و نجف آباد بیش از 200 هزار 
نفر جمعیت دارند که براساس قانون، حکم شهرداران این 
شهرها را باید، وزیر کشور امضا نماید و استاندار، حکم این 
شهرداران را به آنان مى دهد و این افتخار امروز نصیب من 

شده است. 
محمدعلى طرفه با بیان اینکه به مناسبت روز بزرگداشت 
اصفهان در 26 آبان 95 قبل از جلســه عمومى، تعدادى از 
مســئوالن منتخب به دیدار مقام معظم رهبرى شرفیاب 
شــدیم افزود: در این دیدار مقام معظم رهبرى از وضعیت 
خمینى شهر سئوال کردند که گزارشى ارائه شد و این نشان 
مى دهد خمینى شــهر نه تنها براى استان و شهرستان و 
مدیریت سیاسى و عمرانى کشور از جایگاه ویژه اى برخوردار 
است بلکه براى مقام معظم رهبرى هم جایگاه خاصى داشته 
و طبعاً همه مسئوالن استان و شهرستان خمینى شهر باید به 

این جایگاه، توجه داشته باشند. 
وى با قدردانى از تالش هاى شورا و شهردار خمینى شهر 
در دوره چهارم، به نکاتى که شــهردار و اعضاى شوراى 
اسالمى در دوره پنجم باید مدنظر داشته باشند اشاره کرد 
و گفت: بودجه هاى مصوب شــهردارى هاى اســتان و 
سازمان هاى وابســته به بیش از شش هزار میلیارد تومان 
مى رسد که 70 درصد این بودجه عمرانى بوده و همین امر 
رضایتمندى مردم را حاصل و کیفیت شهرها را بهتر کرده 

و 30 درصد بودجه نیز صرف هزینه هاى جارى مى شود. 
معاون امور عمرانى استاندار اصفهان ادامه داد: در دوره پنجم 
شوراى اسالمى، در طى چهار سال، چهار بودجه در شهردارى 
باید تصویب شــود. این درحالى اســت که تا کنون سهم
 فعالیت هاى عمرانى در بودجه مصوبه شهردارى خمینى 
شــهر 47 درصد بوده، که باید افزایش یابد و تالش گردد 
منابع مالى مســتمر براى پروژه هاى عمرانى شهر ایجاد 
شود و انتظار مردم فهیم این شــهر، ارتقاى فعالیت هاى 
عمرانى بوده و مطمئن هستم اعضاى شورا و شهردار موفق
 خمینى شهر با پشتیبانى مردم، مى توانند فعالیت هاى عمرانى 
را ارتقا بخشیده و در پایان دوره پنجم شورا، شاهد شگفتى در 

انجام پروژه هاى عمرانى در شهر خواهیم بود. 
طرفه از اعضاى شورا و شهردار خمینى شهر خواست تا در 
ساماندهى بافت فرسوده و استفاده از سرمایه گذارى خیرین 

تا نتیجه مطلوب تالش کنند.
 ■■■

امام جمعه خمینى شــهر هم از اعضاى شوراى اسالمى 
خمینى شهر از دور اول تاکنون، شهردار قبلى و همه کسانى 
که اقدامات اثربخشى در خمینى شهر داشتند تشکر کرد و 
گفت: امروز همه مسئوالن در شهرستان خمینى شهر، با هم 

هماهنگ بوده و آماده خدمتگزارى هستند. 
حجت االسالم والمســلمین عباس رحیمى با بیان اینکه 
براى شهرستان خمینى شهر زیبنده نیست مدت مدیدى، 
فرماندارى با سرپرســتى اداره شــود گفت: چندین بار به 
استاندار اصفهان متذکر شــدم که این شهر سزاوار نیست 
با همه مشکالت با سرپرست فرماندارى اداره شود که البته 
وى خوب هم کار کرده، ولى امید است دیگر شاهد تأخیر در 

انتخاب فرماندار شهرستان خمینى شهر نباشیم. 
وى ارائه خدمت را مســتلزم درآمد دانست و گفت: براى 
شهرستان باید منابع درآمدى مستمر و پایدار داشت و تالش 
کرد کمتر دستمان در جیب مردم ضعیفى باشد که حتى از 

پرداخت قبوض آب، برق و ... خود عاجزند. 

امام جمعه خمینى شهر، رسیدگى و ساماندهى بافت فرسوده 
در محالت، رسیدگى به مشکالت نیروى انتظامى در احداث 
پاسگاه، جدى گرفتن مســائل منظریه، توجه به مسائل 
فرهنگى و اجتماعى، مصالى شهر و ... را از کارهاى زمین 
مانده اى برشمرد که شهردارى و شــورا باید در این راستا 

اقدامات جدى مبذول دارند. 
حجت االسالم والمسلمین رحیمى براى اعضاى شورا در 
دوره پنجم و شهردار خمینى شهر در ارائه خدمت به مردم، 

آرزوى توفیق کرد. 
■■■

رئیس شوراى اسالمى در دوره پنجم هم از همه کسانى که 
شهردارى خمینى شهر را در انجام فعالیت ها یارى داده و 

مى دهند قدردانى کرد. 
عبدا... کیانى با قدردانى از پشــتیبانى و حمایت استاندار و 
معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان براى رفع مشکالت 
خمینى شــهر گفت: تجربه، تخصص، تعهــد، مدیریت 

شایسته، مردمى بودن، انگیزه تالش بیشتر و ... از دالیل 
انتخاب على اصغر حاج حیدرى به عنوان شهردار خمینى 
شهر بود که هر 9 عضو شورا به شهردار بودن وى رأى دادند 
که امید است بتوانیم بیش از پیش به مردم این شهر کمک 
کرده و در اجراى پروژه هاى عمرانى موفق باشیم که البته 

این امر مشارکت مردم را هم مى طلبد. 
■■■

سرپرســت فرمانــدارى شهرســتان خمینى شــهر نیز 
از حمایــت و پشــتیبانى اســتاندار اصفهــان در رفــع 
مشــکالت شهرســتان، قدردانى کرد و گفت: از زحمات 
شــورا در دوره چهارم و شــهردار خمینى شــهر در چهار 
سال گذشــته که اقدامات بســیار ارزنده و مناسبى را در 
حوزه هاى مختلف شــهرى علیرغم محدودیت منابع به 

انجام رساندند نیز تشکر کنم. 
مجتبى راعى افزود: یکى از شــاخصه هاى اصلى، حضور 
پررنگ مردم در فعالیت هاى اجتماعى، دوران دفاع مقدس 

و ... بوده که موجب شد تا از نظرات مردم بهره گیریم. 
وى تالش در راستاى اصالت شهر، نگاه عدالت گستر در 
محدوده شــهر، بهره گیرى از توان مردمى، احیاى بافت 
فرسوده و کنترل ســاخت و ســاز، توجه ویژه به مسائل 
ترافیکى، اجــراى پایش تصویــرى، توجه به مســائل 
فرهنگى، انتقال کارگاه هاى مزاحم، توسعه فضاى سبز،
 ایجاد درآمد پایدار، اجراى طرح هاى مشــارکتى و ... را از 
اولویت ها در خمینى شهر برشمرد و خواهان اهتمام شورا و 

شهردار خمینى شهر به این امور گردید. 
راعى اظهار امیدوارى کرد با توجه به تجربیات شــهردار و 
همراهى اعضاى شورا، خمینى شــهر در این دوره دوران 

طالیى را سپرى کند. 
■■■

در آئین معارفه و ابقاى علــى اصغر حاج حیدرى به عنوان 
شهردار خمینى شهر، فیلمى از بخشى از اقدامات انجام شده 

در دوره چهارم شورا براى حاضران به نمایش درآمد. 
شهردار خمینى شهر در دوره چهارم که از سوى شوراى دوره 
پنجم هم در این سمت ابقا شده در این فیلم گفت: چهار سال 
پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشتیم که نتیجه آن اقداماتى 
بود که براى مردم این شهر باقى ماند و براى ما افتخار بود. 
این درحالى بود که براى اولین بار طى دوره چهارم، شورا هر 
سال یک رئیس داشــت و ما همه با هم براساس شرایط، 

فعالیت کردیم. 
على اصغر حاج حیدرى از تحول در شهر و اقدامات عمرانى 
خبر داد و گفت: البته در دوره چهارم شورا، ما به 60 درصد 
آنچه مى خواستیم رسیدیم و نتوانستیم به 40 درصد دیگر 

برسیم. 
وى خاطرنشان کرد: سیاست کارى من، تا روزى که هستم 
فقط کار، کار و کار اســت و از اینکه با اجــراى پروژه ها و
 برنامه هــاى مختلــف، رضایتمندى را بــر چهره مردم 
مى بینم انرژى گرفته و از آنچه انجام شده، اظهار رضایت 

مى کنم. 
در پایان این آئین، با اهداى لوح، هدایا و گل از تالش هاى 

شهردار خمینى شهر در چهار سال گذشته، تجلیل شد.  
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على دایى؛على دایى؛
 فقط  فقط 3030گل!گل!
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آگهى مناقصه عمومى داخلىآگهى مناقصه عمومى داخلى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان 

واجد شرایط خریدارى نماید.

مقدارواحدموضوع من اقصهردیف
شماره 
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مناقصه

ساعت 
برگزارى

مبلغ تضمین (ریال)

1
خرید انواع 

ترانسفورماتور 
کم تلفات

101/400/000/000صبح29796110071396/07/171396/07/251396/08/011396/08/02دستگاه

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى 
مورخ 1396/08/02 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباســى- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان 
اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

جهت شرکت در مناقصه: مبلغ 300/000 ریال به حساب جارى سپهر شماره 0101906766004 بانک صادرات شعبه میدان 
آزادى و فیش مربوطه داخل پاکت الف قرار داده شود.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این 

بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 

آگهى مزایدهآگهى مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یک واحد آپارتمان خدماتى مربوط به موقوفه مسجدالمهدى (عج) واقع 
در شاهین شهر خیابان فردوسى بین فرعى 4 و 5 شرقى با مبلغ پیشنهادى 9/000/000 ریال 
زمان ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/07/29 جهت کسب اطالعات بیشتر 

م الف: 1511 با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.

آگهى مزایده (مرحله اول)آگهى مزایده (مرحله اول)

فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل

چاپ اولچاپ اول
شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1496 مورخ 96/7/15 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 3 قطعه زمین با کاربرى مسکونى 
واقع در سه راهى خیابان هاى مسعودآباد و شهید بیگانه با شرایط پرداخت به صورت 50 درصد نقد و مابقى در سه قسط ماهیانه طبق کارشناسى به شرح ذیل اقدام نماید، 
لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

- قطعه شماره 6 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 159/96 م.م جمعاً به مبلغ 1/471/632/000 ریال.
- قطعه شماره 7 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 138/83 م.م جمعاً به مبلغ 1/527/130/000 ریال.

- قطعه شماره 10 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 147/14 م.م جمعاً به مبلغ 110/000/ 1/692 ریال.

جامع ترین  جذاب ترین  متفاوت ترین مرکزخریدجامع ترین  جذاب ترین  متفاوت ترین مرکزخرید
نقدو اقساط کشورنقدو اقساط کشور خرید انواع:خرید انواع:

لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى
سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى

ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو
انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...

مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت
پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى

آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس
کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...

انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.
دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان

سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور
خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. تعمیرات.دکوراتیو. 

MDFMDF.طراحى داخلى.طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

20 میلیون خرید 
هر ماه فقط 580 هزار تومان

اقساط 4ساله 
بدون

 پیش پرداخت

با 15 سال سابقه درخشان.

طرح
 عقیق 

فاطمیون
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آزاده نامدارى بازیگر فیلم «ماالریا» با اشــاره به اینکه 
شخصیت «ســمیرا قوامى» در فیلم «ماالریا» هیچ 
شــباهتى به خود او ندارد تأکید کرد این نقش کامًال با 

شخصیت آزاده نامدارى فاصله دارد.
به گزارش سینماسینما، «ماالریا» فیلمى به کارگردانى 
و نویسندگى پرویز شــهبازى و تهیه کنندگى مسعود 
ردایى محصول سال 1394 اســت. این فیلم در هفتاد 
و سومین دوره جشنواره بین المللى فیلم ِونیز در بخش 
رسمى مسابقه افق ها پذیرفته شد. همچنین در بخش 
سوداى سیمرغ سى و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر 
نیز نمایش  داده شد. این فیلم در جشنواره هاى ورشو 
لهستان، بوسان کره جنوبى و شیکاگو آمریکا 
حضورى موفق داشته است. همچنین این 
فیلم در دهمین دوره فستیوال فیلم هاى 
ایرانى سانفرانسیســکو سه جایزه 
اصلى بهترین فیلم، بهترین 
کارگردانــى و بهتریــن 
فیلمنامه را دریافت کرد.

آزاده نامدارى که بیشتر 
بــه عنــوان مجرى 
شناخته مى شــود در 
«ماالریــا» مقابــل 
دوربین شهبازى رفت. 
بازیگر فیلــم «ماالریا» 
درباره حضور در این فیلم گفت: 
فیلم «ماالریا» با اسم «نسیم» 
کلید خورد. یکــى از موضوعاتى 
که باعث شد در این فیلم حضور پیدا 
کنم. کار با پرویز شهبازى بود. شهبازى یکى از 
کارگردانان موفق سینماست. اما نکته اى که حائز 
اهمیت است تفاوت شخصیت «سمیرا قوامى» در 
فیلم «ماالریا» با آزاده نامدارى است یعنى این دو 
کامًال شخصیت هاى متفاوت نسبت به هستند و 

هیچ تشابهى با هم ندارند.
او ادامه داد: البته من جزئى از خانواده ســینما نیستم اما 
اطالعاتم از سینما کم نیست. زیرا از سال هاى گذشته 
در جشــنواره هاى مختلف حضور پیدا کرده ام و بیشتر 
آثار ســینمایى را تا امروز دیده ام. البته قبل از بازى در 
فیلم «ماالریا» نیز پیشنهاداتى داشتم اما هیچگاه مایل 
نبودم حضور پیدا کنم. اما این پیشنهاد به گونه اى بود که 

دوست داشتم در آن حضور پیدا کنم.
او ادامه داد: با توجه به توضیحاتى که به من دادند بیش از 
قبل براى بازى در این نقش هیجان داشتم. به هر حال 
کار با گروهى حرفه اى براى من بسیار مهم بود. فیلم 
«ماالریا» گلچینى از بهترین هاى سینماى ایران بود. 
همه چیز به حدى حرفه اى در کنــار هم بود که قبول 
نکردن این نقش ممکن نبود. باز هم مى گویم که من 
سینمایى نیستم زیرا سال ها در تلویزیون بودم. البته نبود 
فیلمنامه یکى از آن مسائلى بود که باعث سختى کار من 

در این پروژه شد.

نامدارى درباره تفاوت هاى تلویزیون و ســینما گفت: 
مجریگرى تفاوت زیادى با بازیگرى دارد. بســیارى 
از مجرى ها وارد تلویزیون مى شــوند که از طریق آن 
بتوانند فیلم بازى کنند و در سینما حضور داشته باشند. 
این موضوع دیده شدن یکى از معضالت امروز در جامعه 
اســت. البته بازیگرى یکى از آن موضوعاتى است که 
بسیار جذاب است و هر کســى را به سمت خود جذب 
مى کند. اما به شخصه هیچگاه به دنبال چنین چیزى 
نبودم. مجریگرى برایم بیش از حد جذاب اســت. زیرا
12 سال است که در این حوزه فعالیت مى کنم. گاهى 
در یــک روز در چند برنامه مختلف بــراى اجرا حضور 
پیدا مى کردم. البته مقایســه این دو با هم به هیچ وجه 
حرفه اى نیست زیرا هرکدام تعریف خودشان را دارند. 
البته نقطه مشــترکى هم این میان وجود دارد؛ که آن 
صحبت از دغدغه هاى اجتماعى اســت. یعنى همه ما 
برنامه مى سازیم که دغدغه هایمان را عنوان کنیم. خودم 
را به عنوان مجرى مى شناسم که دیده شدن و بازیگرى 
برایش اولویت ندارد. مایلم که در کار خودم بهترین باشم. 
نقش یک مجرى دربرنامه تلویزیونى بى بدیل است. 

درست است که عوامل مختلفى حضور دارند اما همه کاره 
صحنه، مجرى است و او تعیین مى کند که چه اتفاقى در 
برنامه رخ دهد. یکى از دوستان مجرى به من گفت که 
پیشنهادى براى بازى در فیلمى دارد از او خواستم که به 
هیچ وجه قبول نکند زیرا سینما یعنى کار گروهى و براى 
یک مجرى قطعاً بازى در سینما دشوار است. متأسفانه 
به اندازه اى به بعضى از مجرى ها بها داده اند که اگر در 
سینما و کار گروهى قرار بگیرند قطعًا اذیت مى شوند؛ 

این موضوع و سختى کار را در «ماالریا» حس کردم.
آزاده نامدارى درباره آینــده کارى اش گفت: اکنون در 
نقطه اى از زندگى قرار گرفته ام که برایم بســیار مهم 
اســت. تجربه هاى خاصى را به دســت آورده ام. من 
آزاده نامدارى ده سال قبل نیستم. کارهاى زیادى را در

ســال هاى اخیر انجام داده ام. صاحب فرزند شده ام. 
انسان هاى زیادى را دیدم، اکنون تحلیلم از خوب و بد 
تغییر کرده است. نگاهم پخته تر شده است. اکنون منتظر 
یک اتفاق خوب هستم. نمى گویم باید در جاى خاصى 
قرار بگیرم. اما هیچ وقت منشــى دکتر و یا آرایشــگر 
نمى شوم.  به هر حال در حوزه رسانه فعالیت خواهم کرد.

فرزند «اصغر بیچاره» از جدیدترین تصمیم ها براى 
مجموعه آثار و آرشیو او گفت.

اصغر بیچاره (با نام مستعار اصغر ژوله) عکاس سینما 
بود. او داراى بزرگ ترین آرشیو عکس از تاریخ سینما و 
تئاتر ایران بود؛ یکى از عکاسان سینما درباره او معتقد 
است «اصغر بیچاره، یادگار عکاسى و سینماى ایران 
است که پرونده  عکاسى از سینماى این کشور را در 

دوربینش دارد».
بیچاره پیش از اینکه به آمریکا برود و آثار ارزشمندش 
را به امانت دست یکى از دوستانش بسپارد، آن  آثار را 
در قالب یک موزه شخصى در خانه خودش، نگهدارى 
مى کرد. اسناد و اشیاى مهمى در این موزه وجود داشت 
که شامل دوربین هایى از قدیمى ترین عکاسان ایران 
مانند «ماشــاءا... خان عکاس باشى»، مجموعه اى 
از زمان قاجار و اولین عکس هاى تاریخ ســینماى 

ایران مى شد.
پس از اینکه  23 خرداد ســال گذشته دریچه هاى 
دوربین او براى همیشه بسته شــد و اصغر بیچاره از 
دنیا رفت، فرزند او در گفتگویى با ایسنا اظهار داشته 
بود: «در تالش هستیم وسایل و دوربین هاى پدرم 
را بنا به وصیت خودش در محلى براى عالقه مندان 
به نمایش بگذاریم. هیچکدام از دوربین ها و وسایل 

موزه و کلکسیون پدرم به فروش نرفته است. مهمترین 
بخش آرشیو پدرم، نگاتیوهاى او از سینما و تئاتر است. 
تعداد این نگاتیوها به چندهزار فریم مى رسد. بخش 
قابل توجه دیگرى از آرشیو او فیلم هاى ضبط شده  
قدیمى متعلق به دهه  60 اســت کــه از هنرمندان، 
جمع هاى هنرى و مراسم مختلف ثبت کرده که شامل

 50 ســاعت فیلم ویدئویى از تاریخ هنرى سینماى 
ماست. بخش دیگرى از آرشــیو او هم که به سینما 
ربطى ندارد، محفوظ است که مى توان از جمله آنها به 

کلکسیون عینک ها اشاره کرد.»
پس از گذشت چند ماه از درگذشت این هنرمند، فرزند 
او در مصاحبه دیگرى با ایســنا، اعالم کرد که «از 
اختصاص مکانى به عنوان موزه دوربین ها و وسایل 
عکاسى پدرش با همکارى سازمان میراث فرهنگى» 

منصرف شده است.
ژوله همچنین گفته بود: «مــن و خواهرم تصمیم 
تازه اى براى موزه پدرم گرفته ایم که در حال پیگیرى 
آن هستیم. در اینکه این آثار به طور قطع در محلى 
به عنوان موزه نگهدارى شوند، تردیدى وجود ندارد، 
چون نگهدارى دوربین ها و وسایل پدرم کار سختى 
است و امکانات مخصوص به خود را نیاز دارد. تمام 
تالشــمان این اســت که مکانى به عنوان موزه به 

دوربین ها و وسایل پدرم اختصاص یابد تا مردم بتوانند 
به دیدن این آرشیو بیایند.»

حاال که زمانى حدود یکسال و نیم از درگذشت عکاس 
قدیمى سینماى ایران مى گذرد، «تورج ژوله» فرزند 
او، در گفتگویى با ایسنا درباره تصمیم این خانواده براى 
آرشیو و وسایل پدرش اظهار داشت: «فعًال این آثار به 
نمایش عمومى درنمى آیند. ما پیش از این تصمیم 
داشتیم آرشیو و وسایل او را در جایى مانند موزه هاى 
سازمان میراث فرهنگى در معرض دید عموم بگذاریم 

اما به دالیلى از این کار منصرف شدیم.»
او ادامه داد: «احتماًال بــا جاى دیگرى براى این کار 
صحبت کنیم، مکان هایى مانند موزه هاى خصوصى 
یا موزه هایى که زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگى 

نیستند.»
ژوله درباره اینکه چرا این خانواده به طور شــخصى 
اقدام به ایجاد موزه اصغــر بیچاره نمى کنند؟ گفت: 
«این موضوع مستلزم هزینه اى است که رقم کوچکى 
را شامل نمى شــود و فقط به داشتن یک ساختمان 
نیست. بلکه نگهدارى مى خواهد و موضوعات جانبى 
به دنبال دارد. نظر ما این اســت که این آثار به جایى 
منتقل شــود که توان نگهدارى این مجموعه را به 

خوبى داشته باشد.» 

مجرى جنجالى تلویزیون از بازیگرى اش در «ماالریا» مى گوید

ـــــــمن نامدارى 10 سال قبل نیستم؛ ـ 
ـــــــتحلیــلم از خوب و بد عوض شـده ـ 
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کنم. کار با پرویز شهبازى
کارگردانان موفق سینماست
اهمیت است تفاوت شخص
فیلم «ماالریا» با آزاده نامد
کامًال شخصیت هاى متف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــمن نام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحلیـ

چه بر سر یادگارى هاى قدیمى ترین عکاس سینما مى آید؟

چرا سریال
 کمال تبریزى 

باز هم 
پخش نشد

از روز چهارم مهرماه بود که صداوسیما با پخش تیزرهایى از سریال «سرزمین مادرى» که پیش تر 
«سرزمین کهن» نام داشت، از پخش مجدد این مجموعه از روز جمعه 14 مهر خبر داد. اما در حالى 
که تبلیغات سریال کمال تبریزى بارها از شبکه هاى مختلف سیما به روى آنتن رفت، جمعه شب 

گذشته این سریال پخش نشد.
کمال تبریزى، کارگردان سریال «سرزمین مادرى» پیش تر تأیید کرده بود که پخش این سریال 
از 14 مهر ماه آغاز خواهد شد و تیزر این سریال هم با همین عنوان در فضاى مجازى و شبکه هاى 
مختلف سیما پخش شد. با این حال اولین قسمت از سریال «داستان سرزمین مادرى» جمعه گذشته 

به دالیلى که هنوز به صورت رسمى اعالم و مشخص نشده است، به روى آنتن نرفت.
در بهمن ماه سال 92 چند قسمت از سریال «سرزمین کهن» به روى آنتن رفت که با اعتراض مردم 
بختیارى مواجه شد و مدیران وقت سازمان صداوسیما تصمیم گرفتند جلوى پخش این سریال را 
بگیرند. تبریزى بیش از یک بار به این نکته اشاره کرده که سانسور شدن سریال در سال 92 باعث 
ایجاد سوءتفاهم براى مردم بختیارى شده بود و هفته گذشــته بار دیگر به این نکته اشاره کرد که 

نسخه کامل سریال باعث ایجاد سوءتفاهم نمى شود.
 «سرزمین مادرى» به بررسى وقایع سیاسى، تاریخى و اجتماعى ایران از سال 1320 خورشیدى تا 
انقالب 1357، در بستر زندگى یک پسر نوجوان مى پردازد. این سریال سوم بهمن 1392 روى آنتن 
رفت اما پس از پخش چهار قسمت، با موجى از اعتراضات مواجه شد که در نهایت صداوسیما را به 
توقف پخش، مجاب کرد. قرار بود این سریال پس از اصالحات انجام شده، از 14 مهر ماه از شبکه 3 

سیما با نام جدید «سرزمین مادرى» پخش شود.
 از جمله بازیگران این مجموعه مى توان به نیکى کریمى، محمدرضا فروتن، شــهاب حســینى، 
 حسن پورشیرازى، فرشته صدر عرفایى، جعفر دهقان، امیر آقایى، شبنم قلى خانى، الهام حمیدى، 
ثریا قاسمى، على شادمان، پژمان بازغى، هنگامه قاضیانى، میتراحجار، پرویز پورحسینى، حسین 
محجوب، بیتا فرهى، هومن سیدى، مهرداد ضیایى، لیال زارع، آشا محرابى، محسن تنابنده، جواد 

عزتى و... اشاره کرد.

 سى وششمین جشنواره فیلم فجر طبق روال 
هر ساله بهمن ماه امسال نیز برگزار مى شود. 
با وجود این، نکته قابل تأمل تأخیر در انتشار 

فراخوان این جشنواره است.
بدون توجه به مشکالت مدیریتى جشنواره 
فیلم فجر و همینطور عدم انتشــار فراخوان 
این جشــنواره در تاریخ مقرر، فیلمسازان و 
تهیه کنندگان به شــروع مراحل مختلف 
تولید فیلم هایشان مشغول بوده و تنور داغ 

جشنواره کم کم گرم مى شود.
از جمله کارگردانان مطرحى که هم اکنون 
براى حضور در جشــنواره اعــالم آمادگى 
کرده اند مى تــوان به ابراهیــم حاتمى کیا، 
فریدون جیرانى، مصطفــى کیایى، فرزاد 

مؤتمن و تینا پاکروان اشاره کرد.
«آشفتگى»، «به وقت شام»، «لونه زنبور»، 

«چهارراه اســتانبول»، «سراســر شب» و 
«لس آنجلس تهــران» از جمله فیلم هایى 
هستند که براى حضور در جشنواره فیلم فجر 

اعالم آمادگى کرده اند.
در این میان نــام کارگردان هاى مطرحى 
همچــون داریوش مهرجویــى، کیومرث 
پوراحمد،کیانوش عیارى،پوران درخشنده 
و همایون اسعدیان به چشم نمى خورد و آنها 

هنوز در مورد حضور یاد عدم حضورشــان 
صحبتى نکرده اند.

از میــان کارگردانــان جــوان و موفــق
 سال هاى گذشــته همچون محمدحسین 
مهدویــان، حمید برزگر، شــهرام مکرى، 
مرتضى على عباس میرزایى، مجید برزگر 
و پوریا آذربایجانى هم هنوز خبرى در میان

 نیست.

آنها که به «فجر» 
مى روند فرمان آرا نام فیلمش را تغییر داد

نام فیلم تازه بهمــن فرمان آرا که آخرین مراحل فنى خود را پشــت ســر 
مى گذارد، از «دل دیوانه» به «حکایت دریا» تغییر یافت.

«حکایت دریا» نهمین ساخته بهمن فرمان آراست که دى و بهمن ماه 95 
در شهرستان رامسر فیلمبردارى شــد و فاطمه  معتمدآریا، على نصیریان، 
لیال حاتمى، صابــر ابر، علــى مصفا، رؤیــا نونهالى، داریوش اســدزاده، 
پانته آ پناهى ها ، اصغر پیران و بهمن فرمان آرا در آن به ایفاى نقش پرداختند.
فرمان آرا همچنیــن نویســنده و تهیه کننده «حکایت دریا» نیز هســت. 
«حکایت دریا» به زودى آماده نمایش خواهد شد و معلوم نیست در جشنواره 

فجر رونمایى خواهد شد یا مستقیماً  
راهى اکران مى شود؟
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براســاس طب ســنتى ، بدن در ســاعت هاى مختلف 
شــبانه روز، انرژى هاى مختلفى را در اندام هاى مختلف 

به دست مى آورد.
بر این اســاس، بیدار شدن در ســاعات خاصى از شب 
مى تواند حاکى از مسدود شدن مسیر انتقال انرژى و برهم 

خوردن تعادل طبیعى بدن باشد. 

9 تا 11 شب
در این فاصله زمانى، سیستم غدد درون ریز که متابولیسم 
و هورمون ها را کنترل مى کنند، تعادل خود را بازمى یابند. 
مصرف غذاهاى ناسالم یا ســنگین در وعده شام، عامل 
بیدار شدن در این ساعت هاست. بیدارى در این ساعت ها 
همچنین مى تواند به دلیل سطح باالى اضطراب یا نگرانى 
باشد. با تنفس عمیق یا مدیتیشن مى توانید آرامش را به 

خودتان برگردانید.

11 شب تا یک صبح
این ساعت ها با عملکرد کیسه صفراـ  مسئول شکستن 
چربى هاـ  مرتبط است. اگر در این ساعت ها بیدارمى شوید، 
احتماًال باید چربى هاى سالم ترى مصرف کنید. همچنین 
اگر درگیر قضــاوت درباره خودتان یا دیگران هســتید، 
بیدارى در این ســاعت ها مى تواند به معنى وجود حس 
نفرت در شما باشد. پذیرش اشتباهات یا بخشش دیگران 

به آرامش بیشتر کمک مى کند.

یک تا 3 صبح
در این فاصله، کبد سموم را پاکسازى کرده و خون پاك و 
تازه است. بیدار شدن در این ساعات به این معناست که 

کبد، کار زیادى براى انجام دادن دارد (ســموم زیادى در 
بدن وجود دارند). همچنین وجود احساسات منفى مانند 
خشم و سرخوردگى با بیدار شدن در این ساعت ها مرتبط 
اســت. تنظیم رژیم غذایى به منظور ســم زدایى بدن، 
نوشیدن آب ســرد و تالش براى تخلیه خشم از عوامل 

کمک کننده است.

3 تا 5 صبح
این ساعت هاى صبح با عملکرد شش ها و نیز با احساس 
غم و اندوه ارتباط دارد. در طول این ســاعات، شــش ها 
اکسیژن جمع آورى مى کنند و آن را به اندام ها مى رسانند. 
اگر در این ساعت ها بیدار مى شــوید، بهتر است غذاى 
ســالم ترى مصرف یا هواى پاك ترى تنفــس کنید. به 
دلیل ارتباط این ساعت ها با غم و اندوه، بیدارى در چنین 

ســاعاتى مى تواند حاکى از افسردگى باشد. گریه کردن 
و تکنیک هاى تنفســى به برطرف شدن مشکل کمک 

مى کند.

5 تا 7 صبح
 پاکســازى و تجدید نیروى روده بزرگ در این ساعت ها 
انجام مى شــود. دیروقت غذا خوردن یا تغذیه ناســالم 
باعث مى شود، روده بزرگ در این ساعت ها براى ازبین 
بردن ســموم، فعالیت زیادى داشته باشــد. نوشیدن 
آب زیــاد از راه هــاى کمک کننده بــه عملکرد این 
سیستم است. مشــکالت عاطفى نیز مى تواند عامل
 بیدارشدن در این ساعت ها باشد. براى به خواب رفتن 
دوباره مى توانید از کشــش هاى ماهیچه اى یا دوش 

گرفتن کمک بگیرید.

عصر حاضر، عصر مشکالت و اختالالت روانشناختى 
است و افسردگى یکى از شــایع ترین اختالالت روان 

است.
به صورت کلى مى  توان گفت به فردى افسرده اطالق 
مى شود که چند مورد از عالیم زیر را به مدت دو هفته 

داشته باشد:
اختالل در خواب، اختالل در اشتها، خستگى، احساس 
گناه و بى ارزش بودن، تحریک پذیرى، اشکال در تمرکز 
فکر، بى عالقگى، ناتوانى در تحمل شادى، اندیشیدن 

مکرر به مرگ و خودکشى.
به طور کلى بیماران افسرده کمتر به ظاهر خود توجه 
دارند و عالقه اى به حفــظ و نگهدارى خویش از نظر 
سالمتى، تغذیه و بهداشت نشان نمى دهند که شامل 
نامرتب بودن وعده  هاى غذایى و کاهش کیفیت رژیم 

غذایى روزانه نیز مى  شود.
پرخورى، کم خــورى و عدم رعایــت نیازمندى  هاى 
غذایى بدن به خصوص در آن دســته اى که از خوردن 
غذا امتناع مى  کنند باعث کمبــود انرژى، مواد معدنى 
و ویتامین  ها شــده و در نظم فعالیت سیســتم دفاعى 
بدن خدشه وارد کرده که ســبب مشکل شدن درمان 
افســردگى و همچنیــن مزمــن شــدن آن خواهد 

شد.
از مهمترین علل تغذیه اى اثرگذار بر افسردگى عبارت 

است از:

کمبود برخى مواد مغذى
کمبود برخى از مواد مغذى در رژیم غذایى فرد مى تواند 
سبب ایجاد افسردگى شده یا حالت افسردگى را در فرد 

تشدید کند. این مواد مفید عبارتند از:
 اسیدهاى چرب امگا 3: کمبود این مواد در رژیم 

غذایى مى تواند فرد را مستعد افسردگى کند.
منابع غذایى این اسید چرب عبارتند از: غذاهاى دریایى 
به ویژه ماهى  هاى چرب، تخم مرغ  هاى غنى شــده با 
امگا 3، روغن کانوال، روغن بذر کتان، گردو، ســویا و 

سبزیجات برگ سبز.
بر همین اســاس توصیه کلــى این اســت که تمام 

بزرگساالن حداقل دو بار در هفته ماهى مصرف کنند.
 اسید فولیک: سطح اســید فولیک در خون برخى 
از افراد مبتال به افسردگى پایین اســت.جگر، قارچ و 
سبزیجات برگ سبز (به ویژه اسفناج و کلم بروکلى)، 
گوشت گاو کم چرب، سیب زمینى، نان گندم کامل، آب 

پرتقال و لوبیا از منابع اسید فولیک هستند.
ویتامین B12: سطوح باالتر این ویتامین در خون 
افراد افسرده سبب مى شود که این افراد به درمان پاسخ 

بهترى بدهند.
منابع غذایى این ویتامین عبارتند از: جگر، قلوه، شیر، 

ماهى، تخم مرغ و گوشت.
 روى: سطح پایین روى سرم، افسردگى را نسبت به 
درمان مقاوم مى کند و همچنین منجر به بى اثر شدن 

درمان  ها مى شود.
تعادل این عنصر در بدن در پیشــگیرى 
و درمان افســردگى مؤثر است. گوشت 
مرغ، ماهى، شــیر و فرآورده  هاى آن، 
جگر، غالت کامل، لوبیــا و مغزها از 

منابع روى هستند.
آهن: کمبود آهن مى  تواند ســبب 

بى حوصلگى شود.
ویتامین B6 :مصرف این ویتامین 
در درمان و پیشــگیرى از افسردگى 
مؤثر اســت. این ویتامیــن به طور 

گسترده در غذاها وجود دارد.
گوشــت، غالت کامل به ویــژه گندم، 

ســبزیجات و مغزها حاوى این ویتامین 
هستند.

ویتامین E: این ویتامین به علت اثرات آنتى 
اکســیدانى زیادى که دارد مى  تواند در درمان و 

پیشگیرى از افسردگى مؤثر باشد. از آنجایى که این 
ویتامین توسط گیاهان ســاخته مى شود، روغن  هاى 

گیاهى بهترین منبع آن هستند.
میزان ویتامین E در روغن آفتابگــردان، کلزا، ذرت، 
زیتون و مغزها به ویــژه بادام زیاد اســت. باید توجه 
داشت که سرخ کردن در حرارت باال باعث تخریب این 

ویتامین مى شود.

 محققان دریافتند داروى آســم (مونتلوکاست) با 
عوارض جانبى عصبى نظیر افســردگى، خشــم، 

کابوس هاى شبانه و سردرد مرتبط است.
Singulair داروى آسم و آلرژى است که به صورت 
قرص یا به شــکل دانه هاى قابل حل روزى یکبار 

استفاده مى شوند. 
مطالعات نشان داده احتمال اندیشه خودکشى در 
کودکان و بزرگســاالن مصرف کننده این دارو 20 
برابر بیشتر و احتمال کابوس هاى شبانه 22 برابر 
بیشتر است ریسک سردرد هم در این افراد دو برابر 

بیشتر از افراد عادى است.
با این حال محققان تأکید مــى کنند بیماران نباید 

مصرف این داروهاى خود را کنار گذارند.

کمبود ویتامین هــا در بدن
 افسردگى مى آورد

چرا هر شب در این ساعت بیدار مى شوید

فواید خوردن امعا و احشا
احشــاى  و  امعــا 
خوراکى  داراى انــواع مختلفى 
هستند که بعضى از آنها مانند جگر و قلوه بیشتر 
شــناخته شــده اند. محققان گاهى اوقات از امعا و احشاى 
خوراکى با اصطالح «اَبَرغذا» نام مى برند، چون در صورت 
مصرف متعادل، مجموعه بســیار غنى اى از ویتامین ها و 
مواد مغذى را درون خودشــان جاى داده انــد. در ادامه با 

معروف ترین این مواد غذایى و فوایدشان آشنا مى شویم.

 جگر
جگر،  مغذى ترین نوع از امعا و احشاى خوراکى است که منبع 
غنى و مهمى براى دریافت ویتامین A محسوب مى شود. 
ویتامین A موجود در جگر براى سالمتى چشم ها مفید است 
و خطر ابتال به بیمارى هاى التهاب زا مانند بیمارى آلزایمر و 

آرتریت را هم کاهش مى دهد.
جگر، منبع خوبى براى دریافت این مواد مغذى هم محسوب 
مى شود:  اسید فولیک، آهن، کروم، ِمس و روى. ویژگى دیگر 

جگر، مفید بودن آن براى سالمت قلب است. 

قلوه
قلوه سرشار است از مواد مغذى مهم، پروتئین ها و اسیدهاى 
چرب امگا3. به همین دلیل است که قلوه را به عنوان خوراکى 
مهمى براى کاهش التهاب و تقویت سالمت قلب معرفى 

مى کنند.

مغز
گوشــت مغز حاوى اســیدهاى چرب امگا3 و مواد مغذى 
است. فسفاتیدیل کولین و فسفاتیدیل سرین، دو ماده مغذى 
موجود در مغز هستند که فواید مختلفى به سیستم عصبى 
مى رسانند. آنتى اکســیدان هایى هم که با خوردن گوشت 
مغز به بدن انسان مى رسند، از مغز و نخاع انسان درمقابل 

آسیب هاى مختلف محافظت مى کنند.

دل
دل، امعــا و احشــاى خوراکى دیگرى اســت که فوالت، 
آهن، روى و ســلنیوم دارد. به عالوه، منبــع عالى اى براى 
 B12 و ویتامین B6 ویتامیــن ،B2  دریافــت ویتامیــن
محسوب مى شود که هر سه موردشان در گروه ویتامین هاى
 B complex قرار مى گیرنــد. ویتامین هاى B موجود 
در انواع امعا و احشــاى خوراکى ماننــد دل داراى اثرات 
محافظتى براى دستگاه قلبى-عروقى هستند و درنتیجه از 
بدن درمقابل ابتال به بیمارى هاى قلبى محافظت مى کنند.

ویتامین هاى B داراى فواید مهم دیگرى هم هستند، ازجمله 
حفظ فشار خون در محدوده سالم، کاهش کلسترول بد خون 
و کمک به شکل گیرى عروق خونى سالم. این ویتامین ها 
براى مغز نیز مفید به شمار مى روند و خطر ابتال به بیمارى 
آلزایمر، زوال عقل، افســردگى و اختالل اضطرابى را هم 

کاهش مى دهند.

زبان
گوشت زبان داراى کالرى و اسیدهاى چرب زیادى است. با 
این حال،  ترکیبات مهمى مانند روى، آهن، کولین و ویتامین 
B12 نیز دارد. این گوشــت خصوصًا براى زنــان باردار یا 
افرادى مناسب است که در مرحله بهبودى و بازیابى پس از 

بیمارى قرار دارند. 

دکتراى تخصصى فیزیولوژى با اشاره به فواید طب سوزنى، گفت: طب سوزنى با 
بهبود خونرسانى به چهره مى تواند چین و چروك صورت را کاهش دهد و زیبایى 

پوست را به همراه داشته باشد
مهدى میرغضنفرى در ارتباط با موضوع طب سوزنى اظهار داشت: هنگامى که 
این طب به درستى انجام شود بى خطر است و عوارض جانبى به همراه ندارد. البته 
این اقدام باید توسط پزشــک متخصص مربوطه صورت گیرد تا نتایج مؤثرى را 

به همراه داشته باشد.
وى افزود: طب سوزنى یک درمان ترکیبى بســیار مؤثر است و در کنترل برخى 
از انواع دردها مى توان از آن اســتفاده کرد. همچنین یــک جایگزین مفید براى 

داروهاى ضددرد به شمار مى رود.
این دکتراى تخصصى فیزیولوژى ادامه داد: براى بهبود کمردرد مزمن و تأثیر در 
رفع سردرد و میگرن، درمان افسردگى، بهبود شرایط ناشى از سکته مغزى از جمله 
فلج مزمن و اسپاسم، همچنین در درمان نابارورى و افزایش شانس IVF موفق 

مى توان از طب سوزنى استفاده کرد.
میرغضنفرى با اشاره به اینکه طب سوزنى درمان مؤثر براى افراد مبتال به استرس 

و اضطراب است، گفت: امیدوارى در اثربخشى درمان و پیامدهاى بهداشتى بهتر 
نیز از دیگر آثار استفاده از طب سوزنى به شمار مى رود.  

جایگزین مفید براى داروهاى ضد درد را بشناسید

میلیون ها نفر در سراســر جهان از بیمارى ناتوان کننده و دردناك آرتروز 
رنج مى برند.

هر فردـ  صرف نظر از سن و سالشـ  باید موارد زیر را درمورد این بیمارى 
بداند:

 تأثیرات مختلف آرتروز
آرتروز مى تواند باعث آسیب دائمى به مفاصل شــده و حتى بر اندام ها و 
پوســت تأثیر بگذارد. برخى انواع آرتروز سیستمیک هستند و باید جدى 
گرفته شــوند. به عنوان مثال، آرتروز روماتوئید، شــایع ترین نوع آرتروز 
التهابى، ممکن اســت بر اندام هاى داخلى تأثیر بگذارد و طول عمر را به 

میزان چشمگیرى کاهش دهد.

تفاوت عالیم از یک فرد به فرد دیگر
عالیم آرتروز که ران ها، زانوها، دست ها، گردن، پشت و شانه ها را درگیر 
مى کند شامل سفتى، درد، تورم و کاهش سطح حرکت است. این عالیم 
مى توانند خفیف یا ناتوان کننده، موقت یا دائمى باشــند یا در طول زمان 

تشدید شوند.

 تأثیر مواد غذایى
غذاهاى التهابى مانند گوشت قرمز مى توانند عالیم آرتروز را بدتر کنند. 
همچنین افزایش وزن مى تواند آرتروز را تشدید کند، زیرا سلول هاى چربى 

با تولید لپتین باعث تشدید التهاب مى شوند.

تأثیرات مفید ورزش
ورزش باعث تشدید آرتروز نمى شــود، بلکه به بهبود آن کمک مى کند. 

مبتالیان به آرتروز اغلب از ورزش مى ترسند چون آن را مضر مى دانند. اما 
واقعیت عکس این است. ورزش مناسب را باید درمانى براى آرتروز دانست.

تأثیرات آب و هوا
شــرایط آب و هوایى مانند ســرما و رطوبت مى تواند دردهاى آرتروز را 

تشدید کند. 

اهمیت تشخیص زودهنگام
تشخیص آرتروز نباید به تأخیر انداخته شود. نخستین گام در درمان آرتروز 
مدیریت درد و به دنبال آن درمان فیزیکى و اصالح ســبک زندگى مثل 
کاهش وزن و ترك مصرف دخانیات است. جراحى گزینه دیگرى است 

که به ویژه براى آرتروز زانو و لگن و ران مؤثر واقع مى شود.

امکان ابتالى کودکان
بر خالف باور عمومى بر اینکه آرتروز بیمارى بزرگساالن است این بیمارى 
کودکان را نیز مبتال مى کند. نشــانه هاى ابتالى کــودك، تب با علت 

ناشناخته، تورم غدد لنفاوى، لنگیدن و اختالل در رشد است.

چندنکته که باید درمورد آرتروز بدانید

ارتباط مصرف داروهاى آسم با 
کابوس شبانه و افسردگى
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مجتبى جبارى، هافبک اســتقالل از تیم اخراج شده و آبى ها در تالش 
هستند نام او را از لیست تیم خارج کنند. در همین حال آنها تالش مى کنند 
تا بهنام برزاى را به اســتقالل بازگردانند. این بازیکن شنبه شب از سوئد 
به تهران رسید و احتماالً  جلسه اى را با مسئوالن باشگاه خواهد داشت. 
این احتمال وجود دارد که ظرف یکى دو روز آینده او با آبى ها توافق کند.

 آیا قبول دارید چالش هایى که بین 
شما و على کریمى در این مدت براى 
نشســتن روى نیمکت نفت رخ داد 

زیبنده فوتبال ما نبود؟
 آن مسائل نباید پیش مى آمد و در خانواده فوتبالى نباید 
به زبان بیاید. امیدوارم از این به بعد با هر جابه جایى روى 
نیمکت ها فقــط احترام، عالقــه و محبت بین طرفین 

بیشتر شود.
 کریمى در خــالل صحبت هایش 
علیه شما به پرونده هایتان در کمیته 

اخالق اشاره کرده است.
 وقتى یک نفــر به دیگرى تهمت مى زنــد، این تبعات 
زیادى دارد. شــما به عنوان خبرنگار مــى توانید بروید 
ببینید آیا من پرونده اى در کمیته اخالق دارم یا خیر. اگر 
پرونده اى بود آنقدر زود به گوش همه مى رسید که نمى 
گذاشتند على کریمى بر زبان بیاورد. خوشبختانه آنقدر در 
فوتبال، سالم زندگى کرده ام که به اینجاها نرسد ولى این 
خودش تبعات بزرگى دارد. وقتى تهمت مى زنید باید ثابت 
کنید. این چیز بدى است. مطمئن باشید پیگیر این قضیه 
هستم و همینطورى از آن نمى گذرم. باید مراقب باشید 

که چه چیزى را در مورد چه کسى مى گویید.
 چند سال پیش وقتى شما سرمربى 
پرسپولیس شــدید على کریمى با 
حضور در تمرینات از شــما حمایت 
کرد. چه شد که کار دو پیشکسوت 

فوتبال ایران به اینجا رسید و 
این مصاحبه ها صورت 

گرفت؟
 چیز خاصى نبود. یا شما از قاعده 

فوتبال بى اطالع هستید یا ما. 
قاعده فوتبال چه مى گوید؟ 
مــى گوید اگر شــما امروز 
آمــدى و اگر نخواســتند 
باید بروى؛ مگر غیر از این 

است؟
نحوه  شاید 
رفتن کریمى 

بیشتر از برکنار 
شــدنش آزاردهنده 

بود.
مگر نحــوه رفتن من چطــور بود؟ 
اگر من آن موقع روى نیمکت نفت 

چمباتمه مى زدم و بست مى نشســتم خوب بود؟ باید 
خودت بروى. مگر شــما مى توانى به زور جایى بمانى 
و کار کنى. مگر کریمى آمد حرفى زدم؟ ســرم را پایین 
انداختم و رفتم. حق طبیعى مدیــر جدید بود که با یک 

نفر دیگر کار کند.
 گفته مى شد کریمى قصد دارد حق و 

حقوقش را کامل بگیرد.
 اشــکال ندارد. مگر من نبودم؟ من هم گفتم باید حق و 
حقوق هرکسى که کار مى کند را بدهند. مگر مى شود از 

حق کریمى چشم پوشید؟
قاعدتاً وقتــى یک مربــى برکنار 
مى شود باشگاه ملزم است کامل پول 

قراردادش را پرداخت کند.
وقتى یک نفر جاى شــما مى آید یعنى چه؟ یعنى شما 
برکنار شده اید. چرا کسى نمى خواهد این را بپذیرد. چطور 
ما ســرمان را پایین انداختیم و رفتیم. آن موقع ما مورد 
غضب واقع شــدیم و مظلوم تلقى نشدیم. نگاه ها فرق

مى کند. متأســفانه ما داریم  
بدعــت غلطــى را جــا

 مى اندازیم.

بعد از شکست سنگین پرسپولیس مقابل الهالل در دور 
رفت نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا حواشى زیادى حول 
این باشگاه به وجود آمد. از شــب زنده دارى چهار ستاره 
پرسپولیس در امارات به همراه یکى از مدیران این باشگاه 
تا بحث جدایى علیرضا بیرانوند. محمدعلى ترکاشوند، 
معاون اقتصادى باشگاه پرسپولیس در گفتگو با میزان، 
در مورد تمام شایعات و حواشــى چند روز اخیر باشگاه 
پرسپولیس صحبت هایى را انجام داد که  بخش هایى از 

آن را در زیر مى خوانید:

 قضیه شب زنده دارى چهار بازیکن 
پرسپولیس به همراه یک مدیر پیش 
از بازى با االهلى و الهالل در امارات 
چیست؟ گفته مى شود مدیر مورد نظر 

شما هستید.
اینها همه شایعه است.

اما مى گویند محســن افشانى هم با 
شما بوده؟
محسن افشانى کیست؟

افشانى بازیگر مطرح کشورمان است 
که اتفاقاً پرسپولیسى هم هست.

االن متوجه شــدم. همان بازیگر چشم زاغ را مى گویید. 
خدا شاهد است که من او را بعد از بازى نزدیک رختکن 

دیدم و قبل از آن هیچ تماسى با او نداشتم.
اما قبول کنید نمى شود این را باور کرد 
که داستان شــب زنده دارى شایعه 

باشد.

آخر چه کسى باورش مى شود که روز قبل از بازى چهار 
بازیکن رفته باشند دنبال خوشگذرانى خودشان.

ولى گفته شده که شما حول و حوش 
ساعت 4 بامداد وارد هتل شدید.

اصًال فرض را بر این بگیرید که آن ساعت به هتل آمدم. 
این چه ربطى به بازیکن و تیم دارد. مگر من بازیکن یا 
مربى هستم که دائم در هتل باشم. خانواده من در امارات 
زندگى مى کنند و چه لزومــى دارد که بخواهم به دلیل 

خوشگذرانى دیر به هتل بروم.
بعد از این حواشى گفته شد که یکى 
از هافبک هاى تیم قرار اســت کنار 

گذاشته شود.
همه این حرف ها شــایعه و حاشیه است که مى خواهند 

براى پرسپولیس درست کنند بازهم مى گویم حتى اگر 
من 4 صبح هم به هتل آمده باشم ربطى به تیم ندارد. کدام 
آدم عاقلى قبول مى کند که بازیکن شب قبل از بازى این 

کار را بکند و برانکو هم عکس العمل نشان ندهد.
اتفاقاً مى گویند برانکو چند بارى به  
دلیل این مســئله از باشگاه خواسته 
بازیکنان را جریمه کند اما باشگاه این 

کار را نکرده است.
برانکو اصًال چنین درخواســتى از باشگاه نداشته و اینها 

زاییده خیال بعضى از خبرنگاران است.
قبــول داریــد کــه چنــد بازیکن 
پرســپولیس بعد از بازى الهالل در 

امارات ماندند؟
بعد از بازى بود که برانکو گفت تمرین تیم پنج روز تعطیل 
است، خب طبیعى اســت که بازیکن بخواهد هرجا که 
دوست دارد برود. اتفاقاً خانواده برخى از بازیکنان هم روز 

بازى به امارات آمدند و بعد از بازى ماندند.
اتفاقاً همین ماندن باعث شــد که 
تصویرى از قلیان کشــیدن فرشاد 
احمــدزاده و کامیابى نیــا منتشــر

 شود.
قلیان کشیدن بازیکن به من ربطى ندارد و مسئله شخصى 
اوســت، اما ماندن بازیکن ها با توجه بــه اینکه تمرین 
پنج روز تعطیل بود طبیعى اســت. اتفاقــًا پندار خمارلو 
همان موقع از برانکو پرســید ایرادى ندارد که بازیکن ها 
در دبى بمانند که برانکو اعالم کرد آنها تعطیل هستند و 

هرجا که مى خواهند بروند.

سومین دوره مسابقات تکواندوى نونهاالن جهان ابتداى 
شهریور ماه امسال در شرم الشــیخ مصر برگزار شد و تیم 
نونهاالن پسر کشــورمان با کســب یک مدال طال و سه 
نقره پس از مکزیــک در جایگاه دوم جهــان قرار گرفت. 
تکواندوکاران نونهال دختر کشورمان نیز با کسب دو مدال 
طال، دو نقره و یک برنز در جایگاه سوم جهان قرار گرفتند 
تا تیم تکواندوى ایران در مجموع به مقام قهرمانى جهان 
برسد. پس از گذشت بیش از 40 روز از پایان این مسابقات 
شنیده مى شود دوپینگ یکى از مدال آوران تیم نونهاالن 
پسر مثبت اعالم شده و قرار است مدال این تکواندوکار که به 
نشان نقره مسابقات جهانى دست یافته است باز پس گرفته 
شود. با این اتفاق امتیازات کسب شده توسط این بازیکن نیز 
کسر خواهد شد و شنیده مى شود تیم نونهاالن پسر کشورمان 
تا جایگاه چهارم نیز سقوط خواهد کرد و قهرمانى تیمى ایران 

نیز از دست خواهد رفت.

ندانم کارى بود!
یوســف کرمى، مدیرفنى تیم تکواندوى نونهاالن اعزامى 
به مســابقات جهانى مصر در خصوص مثبت اعالم شدن 

تست دوپینگ یکى از نفرات تیم تکواندوى نونهاالن اظهار 
داشت: بچه  در این سن و سال اصًال به دوپینگ فکر نمى کند 
و متوجه چنین مسائلى نیست که بخواهد این کار را انجام 
بدهد . پیش از این و در این سال ها شاید در موارد معدود در 
تورنمنت ها شاهد مثبت اعالم شدن دوپینگ ورزشکارى 
بودیم اما این براى نخستین بار است که در مسابقات رسمى 

چنین اتفاقى براى تکواندوى ایران مى افتد.
وى ادامه داد: اینطور که پیگیرى کردیم دوپینگ این بازیکن 
نیز با اشتباه پدرش صورت گرفته که دارویى براى رشد قد به 
او تجویز کرده است. پدر این تکواندوکار نونهال در فدراسیون 
نوشته در این قضیه هیچکسى دخیل نبوده و  با نظر خودش 
براى افزایش قد پسرش چنین کارى را انجام داده است. ما 
به بچه ها و خانواده هایشان در مدت یک ماهى که در اختیار 
ما بودند اعالم کردیم هر دارویى مصرف کردند یا مى کنند 
به جعفرى، پزشک تیم ملى اعالم کنند اما دارویى که این 
بچه مصرف کرده براى شش ماه پیش بوده و به ما نیز اعالم 

نشده است.
مدیرفنى تیم ملى تکواندوى نونهاالن اعزامى به مسابقات 
جهانى مصر تأکید کرد: متأسفانه با یک ندانم کارى از طرف 

پدر این بچه شاهد مثبت اعالم شدن تست دوپینگ او و باز 
پس گرفتن مدالش هستیم.

کرمى در پاسخ به این ســئوال که از این بازیکنان در ایران 
تســت دوپینگ گرفته نشــده اســت، گفت : این بچه از 
شهرستان خونج است و نمى دانم در ذهن پدر این بچه، چه 
مى گذشته که تصمیم به چنین کارى کرده است. باید در این 
زمینه آگاهى را بیشتر کنیم چرا که هزینه تست دوپینگ از 
20 بازیکن بسیار سنگین است. در این مسابقات نیز از تیم 20 

نفره ما تنها براى یک نفر این اتفاق افتاده است.
وى در پایان تأکید کرد: هیچگاه سابقه نداشته که در ایران 
از بازیکنان این رده سنى تست دوپینگ گرفته شود و دلیل 
این موضوع نیز این بوده که تمریناتى که این بچه ها انجام 
مى دادند در ســطحى نبوده که احتیاج به دوپینگ داشته 
باشــند. باید از این به بعد به مربیان باشگاهى و خانواده ها 
آگاهى بدهیم و باید خانواده ها بدانند بحث کوتاهى قد بخاطر 
ژنتیک است و با قرص و آمپول اتفاق خاصى نخواهد افتاد. 
متأسفانه برخى خانواده ها تحت تأثیر تبلیغات این داروها قرار 
مى گیرند و نتیجه این موضوع را نیز در مسابقات قهرمانى 

جهان مشاهده کردیم.

سرمربى پرتغالى تیم ملى فوتبال ایران نامزد کسب عنوان بهترین سرمربى 
سال در رده ملى شد.

 فدراسیون بین المللى آمار و تاریخ فوتبال (IFFHS) نامزدهاى کسب جوایز 
این فدراسیون در بخش هاى مختلف در سال 2017 را اعالم کرد که در بین 
آنها نام سرمربى پرتغالى تیم ملى ایران هم دیده مى شود. IFFHS قرار است 

ازتاریخ 15نوامبر(24آبان) برندگان هر بخش را معرفى کند.
در بخش بهترین سرمربى سال، «کارلوس کى روش» که ایران را براى 

دومین دوره متوالى به مرحله پایانى جام جهانى رساند با سرمربیانى 
همچون «هوگو بروس» سرمربى تیم ملى کامرون، «یواخیم لو» 

سرمربى تیم ملى آلمان، «روبرتو مارتینس» سرمربى تیم ملى 
بلژیک، «تیته» سرمربى تیم ملى برزیل، «وحید حلیل حودزیچ» 
سرمربى تیم ملى ژاپن و «خولن لوپتگى» سرمربى تیم ملى 

اسپانیا براى کسب این عنوان رقابت خواهد کرد.
در بخش بهترین دروازه بان ســال هــم دروازه بانان بزرگى 
همچون «مانوئل نویر» (بایرن مونیخ/ آلمان)، «جان  لوئیجى 
بوفون» (یوونتوس/ ایتالیا)، «تیبو کورتوا» (چلسى/ بلژیک)، 
«کیلور ناواس» (رئال مادرید/ کاســتاریکا)، «داوید دخه آ» 

(منچستریونایتد/ اسپانیا) و «ادرسون» (منچسترسیتى/ برزیل) 
با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

هردم از این باغ برى مى رسد؛

 یوسف کرمى: تکواندوکار نونهال به دلیل اشتباه پدرش دوپینگى شد

وقتى نونهاالن هم دوپینگ مى کنند!

وقتى قضاوت بازى استرالیا و ســوریه در پلى آف مقدماتى جام جهانى در 
آسیا به علیرضا فغانى و تیم او سپرده شــد، باید پیش بینى حواشى بعد از 
این بازى را مى کردیم. حساسیت هایى که میان ایران و سوریه در بحث 
سیاسى وجود دارد، همانطور که تصور مى شد، تأثیر خود را گذاشت و اتخاذ 
تصمیم فغانى براى اعالم پنالتى به سود سوریه حاال جو عجیبى در فضاى 
مجازى ایجاد کرده است. در این باره بسیارى از مردم استرالیا در صفحات 
شــبکه هاى اجتماعى نســبت به تصمیم فغانى اعتراض کردند و گاهى 

فحاشى هایى نیز انجام شد.
فغانى درباره تصمیم خود براى گرفتن پنالتى به ســود سوریه به «ورزش 
سه» گفت: من درباره صحنه پنالتى سوریه نمى توانم طبق قوانین صحبتى 
انجام دهم اما اگر فیلم بازى را مشــاهده کنید، همه چیز روشن است و به 

خوبى مى توانید همه چیز را ببینید.
داور بین المللى فوتبال ایران تأکید کرد: در یکى دو روز گذشــته از طریق 
تماس، پیامک و تلگرام و در صفحات اینستاگرامى بسیارى از مردم همیشه 

در صحنه به من فحاشى کردند. برایم جالب است که تعداد فحاشى هاى 
هموطنانم از مردم استرالیا بیشتر بود! هموطنان من اعتقاد داشتند که چرا 

براى سوریه پنالتى گرفته ام و به همین خاطر فحاشى کردند.
فغانى در بخش دیگرى از صحبت هایش خاطرنشان کرد: این قضاوت تیم 
داورى ایرانى اگرچه با اعتراض هاى زیادى همراه بود، اما در پایان مسابقه 
با ناظر مسابقه که صحبت کردیم، او از عملکرد ما رضایت داشت و مشکلى 

وجود نداشت.

فغانى: هموطنانم بیشتر از استرالیایى ها توهین کردند!

اهواز به عنــوان میزبان رقابت هــاى جام جهانى 
کشــتى فرنگى در ســال 2018 میالدى معرفى

 شد.
 با توجه به میزبانى ایران در رقابت هاى جام جهانى 
کشتى فرنگى در روزهاى 7 و 8 اردیبهشت ماه سال 
97 ، فدراسیون کشتى با بررسى تمامى شرایط، شهر 
اهواز و سالن دانشگاه شــهید چمران را به عنوان 
میزبان مسابقات مذکور انتخاب و به اتحادیه جهانى 

کشتى معرفى کرد.
همچنین نماینــده اتحادیــه جهانى بــه زودى 
براى بازدید از امکانات شــهر اهواز به ایران سفر

 مى کند.
این رقابت ها با حضور هشت کشــور برتر کشتى 
فرنگى دنیا روسیه، ایران، ترکیه، گرجستان، آلمان، 
ارمنستان، مجارستان و قزاقســتان برگزار خواهد 

شد.

هر روز مسائل تازه اى از پشت پرده اتفاقات اردوى 
امارات پرسپولیس در دو بازى مقابل االهلى و الهالل 
منتشر مى شود.   پس از موضوع خوشگذرانى برخى 
از بازیکنان این تیم، حاال خبر رسیده که در اردوى 
امارات این تیم که براى بازى با االهلى عربســتان 
در یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا برپا شده 
بود، یک تاجر ایرانى مقیــم امارات (م.ى) با حضور 
در اردوى پرســپولیس مبلغ چند صد میلیونى را به 
مدیران باشــگاه به عنوان کمک هــوادارى هدیه 

مى دهد.
پس از این اتفاق و به جهت برترى پرسپولیس مقابل 
االهلى، مدیران باشگاه به هر بازیکن حدود 25 هزار 
درهم، معادل تقریبى 25 میلیون تومان از این پول 

اهدایى پاداش پرداخت مى کنند.
نکته عجیب این ماجرا آنجاســت که ســه نفر از 
کارمندان باشگاه هم که معموًال در تمام اردوهاى 
خارجى این تیم حضور دارند، جمعًا مبلغى حدود 85 

میلیون تومان دریافت کرده اند.

اهواز میزبان رقابت هاى 
جام جهانى کشتى فرنگى شد

پاسخ درخشان به کریمى:

روى نیمکت چمباتمه مى زدم خوب بود؟
حمید درخشان در گفتگو با خبرگزارى  مهر، به بازگشتش به نیمکت تیم نفت تهران و چالش هایى که با على 

کریمى در هفته گذشته داشت، پرداخت و تأکید کرد که پیگیر «تهمت» على کریمى و صحبت هایش درباره داشتن 
پرونده در کمیته اخالق است.  بخشى از این گفتگو را مى خوانید:

ین ى و ر ج ی ب م ر ى مز ل ب و
خودش تبعات بزرگى دارد. وقتى تهمت مى زنید باید ثابت 
کنید. اینچیز بدى است. مطمئن باشید پیگیر این قضیه 
هستم و همینطورى از آن نمى گذرم. باید مراقب باشید 

در مورد چه کسى مى گویید. که چه چیزى را
سال پیش وقتى شما سرمربى   چند
پرسپولیس شــدید على کریمى با 
شــما حمایت  حضور در تمرینات از
کرد. چه شد که کار دو پیشکسوت 

وووووووودوود و فوتبال ایران به اینجا رسی
تورت این مصاحبه ها ص

گرفت؟
 چیز خاصى نبود. یا شما از قاعده 

فوتبال بى اطالع هستید یا ما. 
قاعده فوتبال چه مى گوید؟ 
مــى گوید اگر شــما امروز
آمــدى و اگر نخواســتند 
باید بروى؛ مگر غیر از این 

است؟
نحوه  شاید 
رفتن کریمى 
بیشتر از برکنار

شــدنش آزاردهنده 
بود.

مگر نحــوه رفتن من چطــور بود؟ 
اگر من آن موقع روى نیمکت نفت 

غضب واقع شــدیم و مظلوم تلقى نشدیم. نگاه ها فرق
مى کند. متأســفانه ما داریم 
جــا بدعــت غلطــى را

 مى اندازیم.

پاسخ معاون باشگاه پرسپولیس به جنجال شب نشینى در امارات:

4 صبح هم به هتل آمده باشم به تیم ربطى ندارد

3 کارمند پرسپولیس در دبى 
85 میلیون پاداش گرفتند!

ســخنگوى فراکســیون ورزش مجلس شوراى 
اسالمى گفت: مشکالت ریز و درشــتى که در دو 
باشگاه استقالل و پرســپولیس وجود دارد به نوعى 
در فوتبال کشور سرریز مى شود که ادامه این روند به 

هیچ وجه مناسب نیست.
سید فرید موسوى  با اشاره به تحقیق و تفحص از دو 
باشگاه استقالل و پرســپولیس گفت: تقاضاى این 
تحقیق و تفحص در حال حاضر در هیئت رئیســه 
مجلس اســت و به نظر مى رســد تا روزهاى آینده 
به کمیســیون فرهنگى مجلس، جهت رسیدگى 

ارجاع شود.
وى افزود: با توجه به مســائل اخیر فوتبال کشور و 
نحوه فعالیت این دو باشگاه، این تحقیق و تفحص 
جدى بوده و نمایندگان تقاضاکننده تا دســتیابى به 

نتایج نهایى پیگیر این موضوع خواهند بود.
ســخنگوى فراکســیون ورزش مجلس شوراى 
اسالمى تصریح کرد: در حال حاضر مشکالت ریز 
و درشتى که در دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس 
وجود دارد بــه نوعى در فوتبال کشــور ســرریز 
مى شــود که ادامه این روند به هیچ وجه مناســب 

نیست.

تحقیق و تفحص از استقالل و 
پرسپولیس جدى است

جانشین
 مجتبى جبارى
 از سوئد آمد؟!

کى روش؛ نامزد بهترین مربى سال جهان 
ن نامزد کسب عنوان بهترین سرمربى

ال (IFFHS) نامزدهاى کسب جوایز 
سال2017 را اعالم کرد که در بین  7ر
IFFHS قرار است  Sهم دیده مى شود.

خش را معرفى کند.
س کى روش» که ایران را براى 

م جهانى رساند با سرمربیانى
لو» ملىکامرون، «یواخیم
نس» سرمربى تیم ملى 
«وحید حلیل حودزیچ» 
ى» سرمربى تیم ملى

هدکرد.
 دروازه بانان بزرگى 
ان)، «جان  لوئیجى
» (چلسى/ بلژیک)،

کا)، «داوید دخه آ» 
چسترسیتى/ برزیل) 

 نامزد بهترین مربى سال جهان 
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ســرمربى آلمانى تیم اســتقالل از شــرایط بدنى 
شاگردانش رضایت ندارد.

«وینفرد شــفر» از روزى کــه تمرینات 
تیم فوتبــال اســتقالل را بــر عهده 
گرفته، شــرایط بدنى بازیکنــان را زیر 

نظــر دارد. او در یکــى دو روز گذشــته 
کار با وزنه را دســتور کار شــاگردان خود

قرار داده است. 
ظاهراً او در جلســه با «میک مک درموت» 

مربى بدنســاز که این روزها دستیار اول او در 
استقالل شده، صحبت کرده و گفته شرایط بدنى 

بازیکنان خوب نیست. به همین دلیل طبق برنامه، 
بازیکنان باید در طول هفته حداقل یک جلسه را به 

کار بدنى بپردازند.
در خبرى دیگر اعالم شد پسر سرمربى جدید 
تیم فوتبال اســتقالل در راه ســفر به ایران 

است.
بنابراین گزارش شــنیده مى شــود پسر 
وینفرد شفر، سرمربى جدید تیم فوتبال 
استقالل قرار است روز 21 مهر (جمعه) 
به تهران سفر کند و از نزدیک شاهد 
عملکرد پدر خود باشد.  تیم استقالل 
در هفته نهم لیگ برتر پنج شــنبه 
هفته جــارى به مصــاف فوالد 

خوزستان مى رود.

کمیته مسابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران، 
از تغییر زمان دیدار ســپاهان اصفهان و سیاه 
 جامگان مشهد در هفته نهم لیگ برتر خبر داد. 

به گزارش  سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، 
با توجه به درخواست باشگاه سپاهان و موافقت 
 باشگاه سیاه جامگان، دیدار این دو تیم در هفته 
 نهم مسابقات لیگ برتر به جاى روز پنج شنبه 
20 مهــر 1396، در روز جمعه 21 مهر 1396 
رأس  ســاعت 16 در ورزشــگاه نقش جهان 

اصفهان برگزار مى شود. 

« کریســتیانو رونالدو» با گلزنى برابر آندورا اکنون 30 
گل تا رســیدن به رکورد على دایى فاصله دارد. رونالدو 
توانســت در بازى برابر آندورا در حالى کــه به عنوان 
بازیکن تعویضى به زمین آمــده بود، گلزنى کند و تعداد 
گل هاى خود را به عــدد 79 برســاند. مهاجم پرتغالى 

اکنون 30 گل تا رسیدن به رکورد 
على دایى فاصله دارد. به نظر 

مى رسد با توجه به آمادگى 
بدنى که رونالدو دارد، 

برنامه اى براى 
از  خداحافظى 
بازى هاى ملى 

نداشته باشد و بتواند همچنان در تیم ملى بازى کند.
رونالدو دو سال است که روند گلزنى خوبى در تیم ملى 
پیدا کرده است. او پارسال در یکسال 13 گل به ثمر رساند 
و در ســال 2017 نیز تاکنون در ده بازى 11 گل به ثمر 

اگــر رونالدو بتوانــد تا جام رسانده است. 
نــى  بعدى در تیم ملى باقى جها
 ، ند بعید نیســت بتواند بما
گلزنى على دایى را رکورد 

بشکند.

اشــکان دژآگه بعد از جدایى از ولفســبورگ هنوز 
باشگاه جدیدش را مشخص نکرده و چند ماهى 
مى شود که بدون تیم است. در این مدت شایعات 
زیادى درباره حضور او در فوتبال کشورمان و به 
خصوص باشگاه پرسپولیس منتشر شده که مدیر 
برنامه هاى دژآگه آن را تکذیب مى کند. فاضلى 
به تسنیم گفته:«این مســائل بیشتر در 
حد گمانه زنى بود. دژآگه قرار نیست 
در لیــگ ایران فوتبالــش را ادامه
 دهد.» او درباره اینکه اشکان چه 
زمانــى تیم جدیــدش را انتخاب 
مى کند این جواب را داده:«ما در 
حال مذاکره با چند تیم هســتیم 
و هر وقت این موضوع نهایى شد 
به صورت رســمى اعالم خواهیم 
کرد. به هــر حال ایــن موضوع هم 
اهمیت دارد که شــرایط مــورد نظر 
اشکان فراهم شود و مذاکرات را انجام 
خواهیــم داد تا در نهایــت به نتیجه 

برسیم.»

هافبک تیم ملى فوتبال روسیه و همبازى سابق سردار 
آزمون گفت: هر کار مى کنیم تا سردار در ورزشگاه کازان 

به روسیه گل نزند!
تیم هاى ملى فوتبال روسیه و ایران سه شنبه هفته جارى 
در ورزشگاه کازان دیدار دوســتانه اى برابر هم برگزار 
مى کنند. روس ها شنبه شــب در اولین دیدار تدارکاتى 
خود برابــر کره جنوبى به پیروزى 4 بر 2 رســیدند تا با 
روحیه مضاعفى مهیاى نبرد با شــاگردان «کارلوس 

کى روش» شوند.
«دیمیترى تاراسوف»، هافبک تیم ملى فوتبال روسیه 
درباره بازى برابر ایران در جمع خبرنگاران رسانه هاى 
این کشــور گفت: هنوز بازى ایران را تماشــا نکردیم. 
در ســفرى که به کازان داریم در جلسه تئورى و آنالیز 

بازى هاى ایران شرکت مى کنیم.
« الکســاندر اروخین»، پدیده 21 ساله تیم ملى فوتبال 
روسیه و باشــگاه زنیت ســن پترزبورگ که در فصل 
گذشته لیگ برتر این کشور همبازى سردار آزمون در تیم 
روستوف بود در رابطه با بازى برابر تیم ملى ایران اظهار 

داشــت: آنها (ایران) قهرمان آسیا هستند. ایران تیم 
قدرتمندى است و بازى سختى در انتظار ماست.

اروخین درباره حضور سردار آزمون در خط حمله 
تیم ملى فوتبال ایران و انگیزه او براى گلزنى به 

روسیه در ورزشگاه کازان که تیم باشگاهى او نیز در این 
شهر یعنى روبین قرار دارد، گفت: ما هر کارى مى کنیم 

در ورزشــگاه کازان گل نزند تا سردار آزمون 
برنده نشود!و ایــران 

مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل گفت: «دالل دبى نشین» 
در ایران سرباز پیاده هایى دارد که برایش ایفاى نقش مى کنند 
و اگر زیاد اصرار به تکذیب کردن داشــته باشــند، مطالبى 

مى گویم که فعًال صالح نیست گفته شود.
امیر رضا واعظ آشتیانى در گفتگو با تسنیم، درباره مصاحبه 
مبنى بر اینکه یک «دالل دبى نشــین» در سال 88 دنبال 
آوردن «وینفرد شفر» به اســتقالل بود و تکذیب این ادعا 
از سوى مقابل، اظهار داشــت: من فکر نمى کردم که یک 
خاطره گویى تا این حد باعث ریخته شدن شدن آب در النه 
مورچه شود. من عالقه ندارم نبش  قبر کنم اما حرف زدن در 
مورد نام هایى مانند «اددموس» و «شفر» بحث هاى ذهنى 
برخى افرادى است که عالقه مند بودند اینها را به استقالل 
بیاورند. من اعتقاد نداشتم در آن مقطع مربى خارجى بیاورم. 
اگر استقالل در سال 88 از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد، 

همه چیز از بین نرفته بود.
وى ادامه داد: اینهایى که عادت دارد سر سفره همه بنشینند 
و خودشان را «آدم خوبه» نشان بدهند، به وجدانشان مراجعه 
کنند. اینها ببینند اصًال کسى به آنها مأموریت داده بود که 

مربى خارجى بیاورند که حاال ادعا مى کنند بحث «اددموس» 
بوده؟ افکار عمومى مى دانند که من اهل دروغ نیســتم اما 
نکته جالب توجه در آوردن مربیان خارجى این است که در 
پِس آوردن این مربیان یک طیف گســترده اعم از رسانه و 
افراد نقش زنجیره اى دارند. نکته جالب توجه این است یک 
رسانه ورزشى با آن «دالل دبى نشین» ارتباط تنگاتنگ دارد. 
آن «دالل دبى نشین» هم در ایران سرباز پیاده هایى دارد که 
باید برایش ایفاى نقش کنند. اگر آقایان زیاد اصرار به تکذیب 
کردن داشته باشند، با آدرس هاى دقیق و افرادى که در مکان 
مورد نظر حضور داشتند، مطالبى را مطرح مى کنم که فعًال 

صالح نیست گفته شود.
مدیرعامل پیشین باشگاه اســتقالل خاطرنشان کرد: اگر 
دوســتان مى گویند وزارت ورزش به دنبال مربیان خوب 
است، یعنى کمیته فنى و باشگاه استقالل در انتخاب مربى 
هیچ نقشى نداشتند. ما به چه فردى مأموریت دادیم که مربى 
خارجى بیاورد؟ اینها یک مشت دروغ ذهنى برخى افراد است 
که خاطره نگارى کذب مى کنند. متأسفم که فضاى ورزش و 
مخصوصاً فوتبال آلوده به افرادى شده که منافع شخصى را به 

منافع ملى  ترجیح مى دهند. اینها مربیانى با هر کیفیتى را وارد 
ایران مى کنند که تعدادشان هم کم نبودند و سوابقشان موجود 
است.واعظ آشتیانى با بیان اینکه کمیته اخالق باید به بحث 
حضور این مربیان در ایران ورود کند، گفت: فدراسیون فوتبال 
که دم از کمیته اخالق مى زد، به این مسائل ورود کند و ببیند 
چه کسانى دروغ پردازى مى کنند و چه کسانى مى خواهند 
«آتش بیار معرکه» باشند. من اگر حرفى زدم در خصوص 
«دالل دبى نشین» بود، اما از درون موضع گیرى مى شود. 
آقایان بررسى کنند که در ســال 88 «شفر» و «اددموس» 
شــاغل بودند یا نه. من اگر اعتقاد داشــتم، مربى خارجى 

مى آوردم، اما این  حرف ها سرتاسر کذب است.
وى افزود: نکته دیگرى که جلب توجه مى کند، این است که 
قبل از آوردن «شفر» به استقالل، سایت مورد نظر ورزشى 
تمام قد از او حمایت کرده است. اینها معنا دارند و باید دنبال 
این معناها گشت. بار دیگر تأکید مى کنم که آقایان اگر به 
مسائل کذب بپردازند، سر سفره همه بنشینند و «آدم خوبه» 
باشند، من هم مسائل مربوط به آن شبى را مى گویم که پیش 
من آمدند و بدگویى سرمربى وقت را با بدترین ادبیات کردند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل تهدید به افشاگرى کرد

داستان دالل دبى نشین
 و اتفاقات آن شب

اظهارات بازیکنان روسیه در آستانه دیدار با ایران
اروخین: همه کار مى کنیم تا آزمون گل نزند!

در یکــى از تیم هــاى لیــگ دســته اولى از 
بازیکنان جویاى نام در فصل گذشته و ابتداى 
این فصــل، کالهبردارى میلیــاردى صورت 
گرفته است. شــیوه کار هم اینگونه بوده که 
یک شــیاد با فوتبالیســت هاى گمنام ارتباط 
مى گرفته و از آنها در خواست پول از ده تا صد 
میلیون تومان مى کرده اســت. این فرد پس 
از دریافت پول با همکارى یکى از مســئوالن 
ارشد باشــگاه آنها را در تمرینات تیم شرکت 
مى داده اســت. حتى به برخى از این بازیکنان 
وعده حل مشــکالت خدمت سربازى شان را 

مى دادند. 
در فصل گذشــته در زمان تستگیرى شمارى 
از این بازیکنان در تمرینــات این تیم حاضر 
شدند اما بعد از انتخاب یک مربى اخالقگرا و 
با کارنامه درخشان، تیر این شیاد و همکارش 
در باشگاه به سنگ مى خورد و آنها نمى توانند 
بــراى بازیکنــان کارى انجام بدهنــد و این 
بازیکنان را به تیم  دوم باشــگاه در لیگ دسته 
دوم مى برند و وقتى نمى توانند به وعده هایشان 
عمل کننــد، بازیکنان و خانواده هایشــان از 
این فــرد و آن مســئول باشــگاه شــکایت 

مى کنند.
اکنون هم آن فرد شیاد فرارى است و مسئول 
باشگاه نیز از سوى مدیران ارشد باشگاه اخراج 
شده اســت و حتى نامه اى مبنى بر عزل او به 
هیئت  فوتبال آن استان فرســتاده اند. با این 
حال گفته مى شود رقمى در حدود یک میلیارد 
تومان از بازیکنان جوان و جویاى نام از سراسر 

کشور گرفته اند. 
مســئوالن این باشــگاه حتى اعالم کرده اند 
این مســئول ســابق حق حضور در باشگاه را 
ندارد و نباید حتى به ســاختمان این باشــگاه 

نزدیک شود!.

هافبک سپاهان براى حفظ جایگاهش در تیم ملى از این 
پس یک رقیب جدید سپاهانى را پیش روى خود مى بیند.
به گــزارش ایمنا، علــى کریمى پس از درخشــش در 
مقطع پایانى لیگ فصل پیش کرواسى مورد توجه ویژه 
«کارلوس کى روش» قرار گرفت و به یکى از گزینه هاى 
اصلى مرد پرتغالى براى بازى در خــط میانى تیم ملى 

بدل شد.
پس از بازگشت این هافبک 22 ساله اصفهانى از فوتبال 

اروپا این سئوال مطرح شد که آیا حضور دوباره در لیگ 
برتر تغییرى در دید سرمربى تیم ملى به او ایجاد خواهد 
کرد یا خیر. پاســخ به این پرسش به یک دلیل بى جواب 
مانده و آن اینکه کریمى به دلیــل مصدومیت، اردوى 
جارى تیم ملى را از دست داده است و هنوز معلوم نیست 
آیا نظر کى روش درباره او نسبت به چند ماه پیش تغییرى 

کرده است یا خیر.
در این فاصله دو فعل و انفعال مهم رخ داده اســت: اول 

آنکه ســعید عزت اللهى به عنوان گزینه اول کى روش 
براى بازى در ُپســت هافبــک دفاعى با حکــم فیفا از 
اولین بازى تیم ملى در جام جهانى محروم شــده است 
و دوم آنکه نفــرات تازه واردى چون احمــد عبدا... زاده 
و اکبر ایمانى در دیدار دوســتانه برابــر توگو آزمایش 
شده اند که این دومى یک وجه اشتراك مهم با کریمى 
دارد و آن اینکــه از تیم هاى پایه ســپاهان به لیگ برتر 

رسیده است.

 سپاهانى قدیم رقیب سپاهانى فعلى؟
کالهبردارى میلیاردى
 از بازیکنان جویاى نام

 نفر اول نیمکت تیم رده دومى پدیده بازگشت 
تیم هاى اصفهانى به شرایط خوبشان را یکى از 
تهدیدهاى جدى براى ماندگارى تیم مشهدى 

در رتبه هاى باالیى جدول مى داند.
با سپرى شدن بیش از یک چهارم از مسابقات 
لیــگ هفدهــم قاعدتــًا دیگر بایــد جدول 
رده بنــدى به شــکل واقعى خــود نزدیک و 
چهره مدعیان قهرمانى مشــخص شده باشد 

اما در پایــان رقابت هاى هفته هشــتم پارس 
جنوبى و پدیده باالتر از پرســپولیس رده هاى 
اول و دوم را به خود اختصاص داده اند تا لیگ 
برتر، دو صدرنشــین ناخوانــده و غیرمنتظره 

داشته باشد.
باالنشــینى دو تیمى که ســابقه چندانى در 
لیگ برتر ندارند این ســئوال را به وجود آورده 
اســت که آنها تا چه زمانى جایگاه فعلى خود 
را حفظ خواهند کرد به خصــوص که تجربه 
برخى سال هاى گذشته نشــان داده است که 
صدرنشینى شگفتى سازان معموًال دوام نخواهد 
داشت هرچند که قهرمانى استقالل خوزستان 
در لیــگ پانزدهم ثابت کرد که همیشــه هم 
نباید منتظر آغاز ســیر نزولى این دسته تیم ها

 بود.
رضا مهاجرى، ســرمربى پدیده در پاســخ به 
این ســئوال به خبرگزارى فارس تأکیده کرده 
است که تیم هایى مثل ســپاهان، ذوب آهن 
و اســتقالل ایــن روزهــا خــواب هســتند 
و اگر بیدار شــوند کار باالنشــینان را سخت 

خواهند کرد.

واى از روزى که اصفهانى ها 
از خواب بیدار شوند!

تغییر زمان دیدار سپاهان
 و سیاه جامگان

 دژآگه در ایران بازى نمى کند
اشــکان دژآگه بعد از جدایى از ولفســبورگ هنو
باشگاه جدیدش را مشخص نکرده و چند ماه

مى شود که بدون تیم است. در این مدت شایعات
زیادى درباره حضور او در فوتبال کشورمان و
خصوص باشگاه پرسپولیس منتشر شده که مد
برنامه هاى دژآگه آن را تکذیب مى کند. فاضل
د به تسنیم گفته:«این مســائل بیشتر
ححد گمانه زنى بود. دژآگه قرار نیست
در لیــگ ایران فوتبالــش را ادام
 دهد.» او درباره اینکه اشکان چ
زمانــى تیم جدیــدش را انتخاب
د مى کند این جواب را داده:«ما
حال مذاکره با چند تیم هســتی
و هر وقت این موضوع نهایى ش
به صورت رســمى اعالم خواهی
کرد. به هــر حال ایــن موضوع ه
اهمیت دارد که شــرایط مــورد نظ
اشکان فراهم شود و مذاکرات را انج
خواهیــم داد تا در نهایــت به نتیج

برسیم.»

نارضایتى شفر از شرایط بدنى بازیکنانشفاصله رونالدو تا على دایى؛ فقط 30گل!

گل ها
اکنون
على د
مى رس
بدنىک
برنامه
خداح
بازى ه

9اىخود را به عــدد 79 برســاند. مهاجم پرتغالى 
0ن30 گل تا رسیدن به رکورد 

رنظر دایى فاصله دارد. به 
سد با توجه به آمادگى 

 که رونالدو دارد، 
هاى براى
از  حافظى 
ملى هاى

اگــر رونالدو بتوانــد تا جام رسانده است. 
نــى  بعدى در تیم ملى باقىجها
 ، ند بعید نیســت بتواند بما
گلزنى على دایى را رکورد 

بشکند.

ىىىىىىىىىىنىدنى  تیم اســتقالل از شــرایط ب
ت ندارد.

 از روزى کــه تمرینات 
ـتقالل را بــر عهده 
دنى بازیکنــان را زیر 

کــى دو روز گذشــته 
ـتور کار شــاگردان خود

ـه با «میک مک درموت»
 این روزها دستیار اول او در 

حبت کرده و گفته شرایط بدنى 
ست. به همین دلیل طبق برنامه، 
ه به طول هفته حداقل یک جلسه را

الم شد پسر سرمربى جدید 
الل در راه ســفر به ایران 

شــنیده مى شــود پسر 
لبال جدید تیم فوت ربى
)عه) 21 مهر (جم 1تروز
و از نزدیک شاهدد د
شد.  تیم استقالل 
برتر پنج شــنبه
مصــاف فوالد 

مى
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سه شنبه هفته جارى 
ى برابر هم برگزار 
ین دیدار تدارکاتى

2 بر 2 رســیدند تا با 
اگردان «کارلوس 

ملى فوتبال روسیه 
نگاران رسانه هاى 
را تماشــا نکردیم. 
لسه تئورى و آنالیز 

له تیم ملى فوتبال 
فصل بورگ که در
متیم سردار آزمون در
رررررررررهارارر م ملى ایران اظ
متیمم هستند. ایران 

تظار ماست.
همله  در خط ح
ه به ى گلزنى

ونمون ورزشــگاه کازانگل نزندتا سردار آز دردر
نران بربرنده نشود!و ایــ
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قتل جوان مهابادى ســناریوى مخوفى را رقم زد که اذهان جامعه را به 
سمت خود کشاند.

هفته گذشته خبر قتل هولناك پسر مهابادى به نام «صادق برمکى» تیتر 
یک حوادث رسانه هاى کشور شد. دراین سناریوى هولناك چند جوان 
دوست 19 ســاله خود را به بیابان هاى اطراف یکى از روستاهاى مهاباد 
بردند و پس از زدن چند ضربه ساطور در حالى که از او فیلم مى گرفتند او 

را نیمه جان رها کردند و رفتند.
صبح روز بعد بار دیگر این چند جوان به سرکردگى فردى به نام «دانیال» به 
محل جنایت بازگشتند و متوجه شدند که هنوز صادق جان در بدن دارد، اما 

با این حال او را در حالى که هنوز زنده بود به آتش کشیدند و از لحظه لحظه 
جان دادن او فیلم گرفتند.پس از این جنایت هولناك، دانیال و همدستانش 
گرفتار قانون شدند و از جنایت هولناك خود پرده بردارى کردند. چند روز 
پس از این ماجرا گمانه زنى ها در مورد انگیزه اصلى عامالن این جنایت 
آغاز شد.مهمترین فرضیه ها دراین خصوص شامل دو دسته بود، یکى 
مسائل ناموسى و دیگرى انگیزه هاى شیطان پرستانه. در حالى که گمانه 
زنى ها ادامه داشت و حتى به مطرح شدن نام دو دختر به نام هاى «ملیکا» 
و «کیمیا» کشیده شده بود همه افکار به سمتى رفت که انگیزه عامالن 

این جنایت، ناموسى است.

هویت دختر در عکس
اما ماجرا به همینجا ختم نشــد زیرا خانواده مقتــول معتقد به فرضیه 
دیگرى غیر از مســائل ناموسى هســتند. در همین هنگام عکسى از 
صادق در فضاى مجازى  منتشــر شــد که دخترى را در کنار او نشان 
مى داد و این گونه ادعا مى شد که آن دختر همان شخصى است که باعث 
به هم خوردن دوستى چندین ساله دانیال و صادق شده است. اما واقعیت 
این ماجرا این است که دخترى که در عکس هاى منتشر شده در فضاى 
مجازى در کنار صادق است در واقع «تارا»، دختر مورد عالقه صادق بوده 
است.تارا، غم سنگینى در سینه دارد. از دست دادن فردى که دو سال از 
زندگى خود را به صورت شبانه روزى به خود اختصاص داده باشد و قبول 

اینکه دیگر در کره خاکى جایى ندارد بسیار مشکل است.
تارا در گفتگو با رکنا در مورد مدت آشنایى خود با صادق مى گوید: «دو سال 
بود که صادق را مى شناختم، او بسیار پسر خوب، سالم و خانواده دارى بود. 
او قلب بسیار رئوف و مهربانى داشت و براى ارزش هاى انسانى ارزش 

خاصى قائل بود.»

دوستى قدیمى
تارا در مورد دانیال نیز مى گوید: «از دوران پیش از دبســتان دانیال و 
صادق با یکدیگر دوست بودند. برخالف صادق، دانیال حالت عادى 
نداشت. او به مواد مخدر نیز اعتیاد داشت و انگار عقده اى عجیب در 
وجود او نهفته بود که هر از چندى دست به کار عجیبى مى زد. آخرین بار 

که تقریباً یک ماه و نیم پیش بود تصمیم گرفت  شیطان پرست شود، به 
همین دلیل روى مچ دست راست خود یکى از نمادهاى شیطان پرستى 
را خالکوبى کرد، دندان هاى خود را نیز به شــکل وحشتناکى درآورد 
و در صفحه مجازى خود کارهاى عجیبى مى کرد و مطالب زشــتى 
مى نوشــت. به خاطر دارم در یکى از جمع هاى دوســتانه به صادق 

پیشنهاد داد تا با او همراه شود اما صادق به هیچ وجه نمى پذیرفت.»

آخرین پیام
دختر مــورد عالقه مقتــول ادامه مى دهــد: «ما دانیــال را جدى 
نمى گرفتیم و فکر مى کردیم این نیــز یکى دیگر از حرکات عجیب 
اوست و پس از مدتى از سرش خواهد افتاد تا اینکه شب حادثه براى 
آخرین بار با صــادق صحبت کــردم و او از مدارکى صحبت کرد که 
مى توانست دانیال را به خطر بیاندازد. به همین دلیل دانیال از او خواسته 
بود یا با او همراه شــود و یا مدارك را بازگرداند اما صادق هیچکدام را 
قبول نمى کرد. قرار بود فرداى روز حادثه صادق چیزهاى بیشترى از 
دانیال و آن مدارك بگوید و از من نیــز قول گرفت تا چیزهایى که به 
من مى خواهد بگوید را با کسى در میان نگذارم اما صادق روز بعد زنده 
نماند. در آن شب با دوستانش بیرون بود و گفته بود که تا پیش از ساعت 
12 شب بازمى گردد و ساعت 11و6دقیقه براى همیشه آفالین شد، 
این در حالى بود که من فهمیده بودم صادق با دانیال و دوستانش بیرون

 است.»

رازى که گفته نشد
این دختر در ادامه گفتگو مى افزاید: «پس از ارتکاب این جنایت متوجه 
شدم که صادق مدارکى در اختیار داشت که اگر به دست پلیس مى رسید 
موقعیت 17 نفر از همراهان دانیال را به خطر مى انداخت، به همین دلیل 
تصمیم به قتل او گرفتند و با خوراندن مشروب مسموم به او، صادق را 
به قربانگاه کشاندند و نیت کثیف خود را عملى کردند. من این حرف ها 
را به افسر پرونده گفتم. باور کنید نقشه قتل صادق را از مدت ها پیش 
طراحى کرده بودند. به خاطر دارم در یک گروه تلگرامى که دانیال نیز 
حضور داشت صادق با چند نفر جر و بحثش شد و دانیال به صادق گفت 
نگران نباش این موضوع تا پاییز براى همیشه حل خواهد شد. پس از 
این جنایت متوجه شدم که قصد کشتن او را داشتند. در قسمتى از فیلم 
جنایت که توسط دوستان صادق دیده شده است، صادق از دانیال کمک 
مى خواهد و به او مى گوید که مرا نجات بده و به بیمارستان برسان، 
من غرق در خون شدم، دانیال بى توجه است و اقدامى غیر قابل باور 

مى کند.»

کیمیا کیست
تارا در مورد «کیمیــا» و «ملیکا» نیــز مى گوید: «ملیــکا را اصًال 
نمى شناسم و فکر مى کنم شایعه باشد اما کیمیا دخترى بود که سه ماه 
پیش به مدت یک هفته با دانیال دوست بود و سپس با هم قطع رابطه 

کردند، صادق هیچ نقشى در قطع رابطه آنها در این ماجرا نداشت.»

ناگفته هاى «تارا» از قتل جوان مهابادى 

پرونــده قاتــل ســریالى زنــان گیــالن در حالــى با 
صدورکیفرخواست به دادگاه فرستاده خواهد شد که متهم 
در بازجویى هاى پلیسى راز قتل زن دیگرى را نیز فاش کرد.
تحقیقات در این پرونده از سال گذشــته و به دنبال ناپدید 
شدن مرموز چهار زن در رشت و روستاهاى اطراف شروع 
شد. زنان ناپدید شده همه افرادى جوان یا میانسال بودند که 
به گفته خانواده هایشان همیشه طالى زیادى همراه خود 
داشتند. کارآگاهان که حدس مى زدند بین ناپدید شدن این 
چهار زن ارتباطى وجود دارد و شاید آنها قربانى یک قاتل 
سریالى شده باشند بررسى هاى خود را ادامه دادند تا اینکه 
از طریق ردیابى ها و بررسى هاى اطالعاتى به مشخصاتى 
از خودرویى دست یافتند که احتمال مى رفت راننده آن راز 

ناپدید شدن زنان گمشده را مى داند.
با سرنخ هایى که پلیس به دســت آورده بود، فروردین ماه 
امسال فرزاد در خانه اش در شهرستان رشت دستگیر شد. 
بازجویى از مرد 40ســاله زیرنظر سرهنگ فالح کریمى، 
رئیس پلیس آگاهى اســتان گیالن شــروع شــد و او در 

تحقیقات راز هفت جنایت را فاش کرد.
متهم گفت: «سال هاست که با ماشینم مسافرکشى مى کنم. 
البته مدتى هم در کارگاه چوب برى کار مى کردم و چند وقتى 
هم در یک کشتى در بندرعباس آشپز بودم اما شکست در 
زندگى با همسر اولم باعث شد تا از تمام زنان متنفر شوم و 

تصمیم به انتقام جویى از آنها بگیرم.»
وى افزود: «طعمه هایم کسانى بودند که به عنوان مسافر 
سوار ماشینم مى  شدند. سر صحبت را با آنها باز مى  کردم و 
از همان لحظه نقشه قتلشان را مى کشیدم. پس از دوستى با 
آنها، برخى از طعمه هایم را به خانه ام مى کشاندم و آنها را به 
قتل مى رساندم یا داخل ماشینم به زندگى آنها پایان مى دادم. 
گاهى به زنان چاقو مى زدم یا اینکه خفه شان مى کردم. پس 
از آن اجساد را مثله کرده و در حاشیه شهر رشت، داخل جنگل 

یا رودخانه رها کرده یا اینکه در جایى دفن مى کردم.»
فرزاد ادامه داد: «تا سال 88، ســه  زن را به قتل رساندم اما 
پس از آشنایى با همسردومم قتل ها را متوقف کردم چون 
زن خوبى بود و به همین دلیل توبه کردم و مدتى بعد صاحب 
یک دختر شدیم. اما در ســال 95به دلیل مشکالت مالى و 

این بار به علت سرقت طال، قتل ها را از سرگرفتم.»
متهم در تحقیقات اولیه به قتل هفت زن اقرار کرد که بقایاى 
اجساد تمام آنها کشف شد. در همین حال بررسى ها نشان 
مى داد که همسر دوم او در جریان برخى از جنایت ها بوده 
و حتى براى انتقال اجساد مثله شــده با او همکارى کرده 
است. به این ترتیب همسر وى به اتهام همدستى در جنایت 
دستگیر شد اما فرزاد اصرار داشت که همسرش در جنایت ها 
نقشى نداشته است. او گفت: «اگر همسرم از قتل ها چیزى 
به پلیس نگفت به  علت این بود کــه او را تهدید به مرگ 

کرده بودم.»

قاتل سریالى اصرار داشت که فقط هفت زن را به قتل رسانده 
است تا اینکه مدتى قبل همسر او که در بازداشت بود قفل 
سکوت را شکست و راز هشتمین جنایت شوهرش را فاش 
کرد. او به مأموران گفت: «شوهرم یک شب به خانه آمد و 
گفت زنى را کشته و جســدش را در جاده طارم در نزدیکى 

زنجان رها کرده است.»
گفته هاى این زن کافى بود تا مأموران پلیس آگاهى استان 
گیالن بار دیگر به تحقیق از متهــم بپردازند. او وقتى دید 
رازش فاش شده، گفت: «قصدم پنهان کردن جنایت نبود 
چون من اهل دروغ گفتن نیســتم اما حافظه ام خوب کار 
نمى کند و گاهى اتفاق ها را فراموش مى کنم. هشــتمین 
طعمه ام زنى بود که به عنوان مسافر سوار ماشینم شد. او را 
هم مانند زنان قبلى به قتل رساندم و جسدش را در حاشیه 

جاده انداختم.»
پس از اقرار این مــرد، مأموران به تحقیق در این خصوص 
پرداختند و با استعالم از اداره آگاهى استان زنجان پى بردند 
که گفته هاى قاتل ســریالى صحت دارد و در سال گذشته 

جسد زنى در حاشیه جاده طارم کشف شده بود.
با شناسایى هویت این زن  پرونده قاتل سریالى زنان گیالن 
به زودى با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفرى این استان 

فرستاده خواهد شد.

قاتالن سریالى گلستان در انتظار اعدام
قاتل سریالى زنان گیالن در حالى قرار است به زودى پاى 
میز محاکمه برود که در استان گلستان، دو قاتل سریالى 
که 13نفر را به قتل رسانده بودند با حکم دادگاه انقالب به 

اعدام محکوم شدند.
پرونده قتل هاى سریالى استان گلستان از فروردین سال94 

روى میز کارآگاهــان پلیس قرار گرفــت. آن روز راننده 
خودروى پرایدى در حاشیه شــهر گرگان به ضرب گلوله 

به قتل رسید و تحقیقات براى کشف راز قتل او شروع شد.
کارآگاهان مدتى بعد توانستند پدر و پسرى را به جرم این 
قتل دستگیر کنند و در این میان پدر عالوه بر قتل راننده 
پراید به جنایت دیگرى در شهرستان  کردکوى نیز اعتراف 
کرد. او همچنین به چندین سرقت مسلحانه  اقرار کرد و در 
ادامه بازجویى ها قاتلى به نام «حسین» را به پلیس معرفى 
کرد که ســال ها در نقاط مختلف استان گلستان دست به 
جنایت زده بود. حســین در شهرستان گنبد دستگیر شد و 
اعتراف کرد که در جریان سال ها فعالیت مجرمانه 11نفر 
را به قتل رسانده است. او گفت که قتل ها را از سال79 آغاز 
کرده و قربانیانش را بیشتر در جریان سرقت یا انتقام جویى 

به قتل رسانده است.
به این ترتیب پرونده حســین و پدر و پسرى که پیش از 
او دستگیر شــده بودند براى محاکمه به دادگاه فرستاده 
شــد و آنها نزد قضات دادگاه نیز به بیان جزئیات قتل ها و 

سرقت هایشان پرداختند.
در نهایت با گذشت بیش از دو سال از دستگیرى متهمان، 
رئیس کل دادگسترى استان گلستان رأى پرونده هشت 
هزار صفحه اى متهمــان را که به باند قاتالن ســریالى 
گلستان معروف شده بودند، اعالم کرد. هادى هاشمیان 
گفت: دادگاه انقالب گرگان، متهمان ردیف اول و دوم را 
به اعدام در مألعام و متهم ردیف سوم را به نفى بلد (تبعید) 

محکوم کرد.
وى افزود: این باند ســه نفره، 80فقره سرقت مسلحانه و 
13فقره قتل در فاصله سال هاى 79 تا 94 در استان هاى 

گلستان و مازندران مرتکب شدند.

همزمان با رسیدگى به این پرونده، حکم 2 پرونده دیگر قتل هاى سریالى در استان گلستان هم اعالم شد

اعتراف قاتل سریالى زنان گیالن به قتل هشتمین زن 
یک دستگاه BMW پس از تصادف با ستون هاى پل هوایى شهید صدر در تهران متالشى شد.

ساعت 2و45دقیقه بامداد روز شنبه حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید بابایى، بعد از بزرگراه شهید صیاد 
شیرازى به سامانه 125 اعالم شد.

مجتبى قاسمى، فرمانده آتش نشانان اعزامى درباره 
جزئیات این حادثه اظهار داشــت: در محل حادثه 
یک دستگاه خودرو سوارى BMW در حال حرکت 
در بزرگراه بود که ناگهان از مسیر اصلى خارج شده 
و به شدت با ســتون هاى پل هوایى شهید صدر 

برخورد کرده و متوقف شده بود.
وى با اعالم اینکه راننده جوان این وســیله نقلیه 
دچار مصدومیت شده و در اتاقک در هم پیچیده 
خودروسوارى گرفتار شده بود، ادامه داد: نیروهاى 
آتش نشانى به محض رســیدن به محل حادثه، 
جریان برق خودروسوارى را قطع کردند و پس از نصب عالئم هشداردهنده در مسیر، با استفاده از تجهیزات مخصوص نجات 
مشغول امدادرسانى به مرد جوان شدند و با تالش فراوان، راننده جوان را از میان آهن پاره ها خارج کردند و وى را براى انتقال 

به مراکز درمانى تحویل امدادگران اورژانس دادند.

فرمانده انتظامى استان خوزستان از شناسایى و دستگیرى عامالن تیراندازى غیرمجاز در سطح خوزستان خبر داد.
سردار حیدر عباس زاده گفت: در راســتاي اجراي طرح ارتقاى امنیت اجتماعی و برخورد قاطعانه با عوامل تیراندازي هاي 
غیر مجاز در سطح استان، مأموران پلیس با انجام 
اقدامات اطالعاتی 86 نفر از عامالن تیراندازي را 

شناسایی کردند.
وى اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان 
12 قبضه اسلحه جنگى کالشینکف و 32قبضه 
اسلحه شکاري غیر مجاز و هزار و333عدد فشنگ 

کشف شد.
فرمانده انتظامى استان خوزستان در خاتمه با بیان 
اینکه، متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده 
راهى مراجع قضائى شــدند؛ تأکید کرد:  نیروى 
انتظامى مصمم اســت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومى که با تیراندازي هاي غیر مجاز آسایش شهروندان را برهم 

می زنند به صورت قاطعانه برخورد کند.

متالشى شدن BMW در ساعت 2

دستگیرى 86 عامل تیراندازى غیرمجاز در خوزستان

کارگران جوان هنگام کار در زمین گودبردارى شده به 
علت ریزش دیواره، در میان ســنگ و خاك محبوس 

شدند.

ســاعت 15و20دقیقه روز شــنبه، پیــرو تماس هاى 
شهروندان تهرانى با سامانه 125 مبنى بر ریزش دیواره 
در یک کارگاه ســاختمانى، ســتاد فرماندهى سازمان 
آتش نشــانى تهران بى درنگ نیروهاى عملیاتى را به 

محل حادثه اعزام کرد.
مهدى آقایى، فرمانــده آتش نشــانان اعزامى درباره 
جزئیات این حادثه اظهار داشت: در یک قطعه زمین به 
وسعت حدود 200 مترمربع که به عمق 5 متر گودبردارى 
شده بود، کارگران مشغول کار بودند که ناگهان قسمتى 
از دیواره ریزش کرده و دو کارگر جوان در زیر آوار گرفتار 
شــده بودند. وى افزود: نیروهاى عملیاتى به ســرعت 
پس از ایمن ســازى کامل محل حادثه، با به کارگیرى 
تجهیزات مخصوص، عملیات آواربردارى را آغاز کرده و 
هر دو کارگر 22 و 27 ساله تبعه افغان را از زیر آوار سنگ 

و خاك خارج کردند.

به علت مصدومیت هر دو کارگر جوان از ناحیه ســتون 
فقرات، گردن و پاها، هر دو فرد بــراى انتقال به مراکز 
درمانى از ســوى آتش نشــانان تحویل کادر پزشکى 

اورژانس شدند.

محبوس شدن 2 کارگر زیر آوار سنگ و خاك

فرمانــده انتظامى تهران بزرگ گفــت: دو نفر از 
عوامل حمله به هشت بانک شمال تهران دستگیر 

شدند.
سردار حسین رحیمى اظهار داشت: شنبه صبح چند 
نفر با حمله به هشت بانک در شمال تهران اقدام به 
شکستن شیشه هاى بانک کردند. وى با بیان اینکه 
خوشــبختانه این افراد نتوانستند از بانک سرقت 
کنند، ادامه داد: پلیس با هوشیارى دو مرد جوان را 
دستگیر کرد. فرمانده انتظامى تهران بزرگ در مورد 
محل وقوع این حمالت گفت: تمامى حمالت به 
بانک ها در محدوده شمالى پایتخت رخ داده است. 
ســردار رحیمى بیان کرد: بقیه افراد توسط پلیس 
شناسایى شــدند و به زودى نسبت به دستگیرى 
این مجرمان اقدام خواهد شد.این مقام ارشد پلیس 
پایتخت در خصوص انگیزه این افراد از شکستن 
شیشــه هاى بانک ها بیان کرد: در بازجویى هاى 
اولیه دستگیرشدگان بیکارى و عدم اشتغال خود 
را دلیل ابراز نارضایتى و شکستن شیشه ها عنوان 
کرده اند.  وى در خصوص اینکه آیا به صورت باندى 
این عمل انجام شده، گفت: این عملکرد به صورت 
باندى نبوده و افراد به صورت مجزا اقدام به شکستن 
شیشه ها کرده اند اما چون به دنبال هم و در یک بازه 

زمانى انجام شده این تصور را ایجاد مى کند.

مالک یک باغ مرکبات پس از به دام انداختن دزد 
جوان او را به درختى بست تا مأموران پلیس سر 
رسیدند. دزد جوان با عبور از موانع مختلف وارد باغ 
شده و دو گونى بزرگ نارنگى چیده بود که ناگهان 
قبل از فرار خود را در محاصره مالک باغ و چند نفر 
دیگر دید.آنها بعد از دستگیرى سارق، او را با طناب 

به درختى بستند و سپس با پلیس تماس گرفتند.

آخرین جزئیات حمله به
 8 بانک در پایتخت

عاقبت سرقت از باغ نارنگى 

تحقیقات تخصصى براى کشــف راز مــرگ مرموز یکى 
از دانشجویان دختر دانشــگاه علوم پزشکى شهرکرد در 

دستورکار پزشکى قانونى قرارگرفت.
دو نفر از دانشــجویان پزشــکى دختر خوابگاه بهارستان 
شهرکرد دچار حادثه شــدند. یکى از دختران با کمک چند 
دانشــجو نجات یافت اما «زهره قاسمى» که دانشجوى 
ترم 9 بود پس از انتقال به بیمارستان آیت ا... کاشانى به دلیل 

وخامت حالش، جان باخت.
تعدادى از دانشجویان به تیم تحقیق اعالم کردند از چندى 
قبل بوى گاز را در طبقات 2 و 3 خوابگاه استشمام کرده بودند. 
حتى مدیر امور خوابگاه را نیز در جریان گذاشــتند. اما سید 
على درخشان، سرپرست مدیریت روابط عمومى دانشگاه 
علوم پزشکى و خدمات بهداشــتى و درمانى چهارمحال و 
بختیارى در پاسخ به این اظهارات گفت: «خانم زهره قاسمى 
یکى از دانشجویان رشته پزشکى شامگاه جمعه در خوابگاه 
بهارستان دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد دچار ایست قلبى 
و تنفسى شد و با وجود عملیات احیا در بیمارستان، متأسفانه 
جان خود را از دست داد. برخالف اظهارات برخى دانشجویان 
مبنى براینکه وى دچارمسمومیت با گازشده است، باید گفت 
که تأسیسات این خوابگاه گازکشى ندارد و سیستم گرمایشى 
شوفاژ است. با این حال بررسى ها آغاز شده است و نتیجه 

پس از نظریه پزشکى قانونى اعالم مى شود.»
فاضل محمدى مقدم، مدیرکل فرهنگى دانشــگاه علوم 
پزشکى شهرکرد نیز اظهارداشت: «هنوز علت دقیق مرگ 
این دانشجو مشخص نیســت و به همین دلیل نمى توان 

در این باره اظهار نظر دقیقى داشــت و از همه دانشجویان 
انتظارداریم تا زمان اعالم نتیجه نهایى خویشتندارى کنند.»
مدیرکل پزشکى قانونى چهارمحال و بختیارى، علت مرگ 
دانشجوى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد را مسمومیت با 

گاز مونواکسید کربن اعالم کرد.
منصور فیروز بخت، شامگاه شنبه هرگونه شایعه اى مبنى بر 
خودکشى و همچنین ایست قلبى زهره قاسمى، دانشجوى 

ترم 9 پزشکى را رد کرد.
 سرپرست معاونت آموزشى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد 
نیز گفت: «پس از انجام آزمایش هــا و معاینه هاى اولیه 
پزشکى قانونى، مسمومیت با گاز مونواکسید کربن علت 

مرگ دانشجوى این دانشگاه عنوان شده است.»
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد از قول فریده 
دارابى افزود: «با توجه به اعالم اولیه پزشکى قانونى مبنى بر 
مسمومیت این دانشجو با گاز مونواکسید کربن، سرپرست 
دانشگاه دستور بررسى علت و چگونگى وقوع این حادثه و 
برخورد قاطع و قانونى با عامــالن و خاطیان را صادر کرده 

است.» 
پیکر این دانشجوى پزشــکى پس از طى مراحل قانونى، 
عصر شنبه با حضور مســئوالن و خانواده متوفى در زادگاه 
وى، روستاى قلعه بهمن شهرستان فریدن استان اصفهان 
به خاك سپرده شد. زهره قاسمى دانشجوى ترم 9 دانشگاه 
علوم پزشکى شهرکرد شــامگاه جمعه در حمام خوابگاه 
بهارستان این دانشگاه بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید 

کربن جان باخت.

2 ادعا در مرگ تلخ دانشجوى اصفهانى 

دانیال، شیطان پرست شده بود و صادق از او مدرك داشت
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تیمى از قدیمى هاى دنیاى گیم ســازى اعالم کردند بازى ویدئویى 
مزرعه حیوانات «ُجرج اُرِول» را مى سازند.

 I am Bread، Fable، The Witcher کهنه کارانى که بازى هایى همچون
3و Everybody’s gone to the rapture را ساخته اند؛ قصد دارند با کمک 
یکدیگر بازى ویدئویى جدیدى را بر اساس کتاب معروف مزرعه حیوانات یا 

قلعه حیوانات خلق کنند.
بازى به سبک ترکیبى ماجراجویى- تیکون ساخته مى شود و از زبان ارباب 
مزرعه، از قبل از انقالبى که توسط حیوانات برپا مى شود، روایت خواهد شد.

«Imre Jele» توسعه دهنده بازى که سال ها در مورد ساخت بازى فکر 
کرده اســت ، مى گوید افرادى با تجربه و خالق این بازى را مى سازند و از 
یادداشت هاى دهه 1990 استفاده شــده تا با ترکیبى از ژانرهاى مختلف 

لحظات محورى تاریخى در ذهن تداعى شود.
وى کــه در حکومتى کمونیســتى بزرگ شــده مى گوید خیلى ســخت 
نیســت بیانیــه اى سیاســى بر اســاس یــک رمــان اجتماعى شــرح

 داده شود.

با استفاده از یک نرم افزار مى توانید گوشى خود را به اسکنرى 
قدرتمند تبدیل کنید و اســنادتان را با دیگران به اشتراك 

بگذارید.
نرم افزار Microsoft Office Lens ابزار اسکن از مدارك 
است که توسط شرکت مایکروســافت طراحى شده است. 
با اســتفاده از این نرم افزار مى توانید گوشى خود را به یک 
اسکنر قدرتمند تبدیل کنید. این نرم افزار مى توانید با برنامه 
OneNote متصل شود و یک خروجى از مدارك را در این 
نرم افزار قرار دهد. شــما مى توانید با اسناد خود، فایل هاى 
Word ،PowerPoint و PDF ایجــاد کنیــد و آنها را در 

شبکه هاى اجتماعى به اشتراك بگذارید. 

تشخیص گوشه سند و اصالحات، افزایش ها و پاکسازى 
 Microsoft خودکار تصویر از دیگر ویژگى هاى برنامــه

Office Lens مى باشد.
متن چاپ شده با شناسایى کاراکتر بصرى (OCR) شناسایى 
مى شوند به طورى که شما مى توانید با کلمه کلیدى براى 

تصویر در OneNote یا OneDrive جستجو کنید.
تبدیل تصاویر از اسناد کاغذى و یادداشت هاى وایت برد در 
 PDF و فایل هاى ،PowerPoint ارائه هاى ،Word اسناد

براى ویرایش و قالب بندى مجدد آسان.
کارت هاى تجارى گرفته شده و مخاطبین ایجاد شده را مى 

توانید در گوشى خود اضافه کنید.
تصاویــر را وارد OneNote یــا   OneDrive (به عنوان 
DOCX، PPTX، JPG و یا فرمت PDF) کنید و به شــما 
گزینه هایى براى ذخیره، خروجى گرفتن و اشتراك تصویر 

را مى دهد.

براى اولین بارظرفیت 14 ترابایت داخل یک درایو 
مجرد توسط وسترن دیجیتال قرار داده شد.

هارد Ultrastar Hs14 در سایز 3,5 اینچى تعریف 
شده و اولین بار است که در جهان چنین حجمى در 

داخل یک درایو تعبیه شده است.
البته تنها اشکالش این است که شما نمى توانید آن 

را خریدارى کنید چرا که فروشى نیست!
در واقع این هارد مخصوص دیتاســنترها ساخته 
شده و به کاربران انترپرایز و نه کاربر عادى فروخته 

مى شود.
هارد مذکور با نام برند HGST ســاخته شده و در 
محیط کلود و دیتاسنتر استفاده خواهد شد و به گفته 
مهندسان وسترن دیجیتال 40 برابر حجم کنونى در 

بازار و دو برابر قدرت نوشتارى کنونى است.
فناورى به کاررفته در این درایو 3,5 اینچى موسوم 
به SMR است که به صورت HelioSeal ساخته 
شده است. در واقع درایو با هلیوم مهر و موم شده 
است و به همین دلیل  اجازه تعبیه دیسک ظریف تر 
و تعداد بیشتر دیســک را با هدف کاهش هزینه 
و خنک ســازى به موقع و بهینه ســازى مصرف 

انرژى مى دهد.

بر اساس گزارشــى که مرکز فروش RBC منتشر کرده است، نسبت 
به سال گذشــته، کاربران کمترى قصد خرید محصوالت نسل جدید 

شرکت اپل را دارند.
این منبع با ایجاد یک تاپیک و نظرســنجى، از کاربران گوشــى هاى 
آیفون سئوال کرد که آیا نسل جدید گوشى هاى آیفون، یعنى آیفون 8 
و آیفون X را خریدارى مى کنید ؟ در ادامه آمار جالبى به دســت آمد. در 
این نظرسنجى مشخص شد که تنها 64 درصد از صاحبان گوشى هاى 
هوشمند آیفون و محصوالت شرکت اپل، قصد خرید آیفون 8 یا آیفون 

X را دارند.
این در حالى است که سال گذشته نظرسنجى مشابهى توسط همین منبع 
صورت گرفت که در آن از میان افراد شرکت کننده 71 درصد خواهان 
 Appleو Apple iPhone 7 خریدارى گوشى هاى نســل قبل یعنى

iPhone 7 Plus بودند.
گفتنى است؛ آمار امسال 7 درصد ریزش در خریداران محصوالت اپل را 
داشته است که این موضوع مى تواند به شکست محصوالت نسل جدید 

شرکت اپل بیانجامد.

سال آینده شاهد عرضه نسخه مینى کمودور 64 خواهیم بود.
به گزارش خبرآنالین، مدل مینى به نام C64 Mini نصف 
مدل اصلى است که در سال 1982 تولید شد و مجهز به دو 
پورت یو اس بى و یک پورت اچ دى ام آى خواهد بود و در سال 

2018 به قیمت 70 دالر عرضه مى شود.
بیش از 64 گیگ به صورت پیش فرض روى آن نصب شده و 
با جوى استیک سیم دار به تلویزیون وصل مى شود. کنسول 
مینى کمودور از طریق یو اس بى فلش به روز رسانى مى شود.

 Retro Games عالقه مندان به گیم هاى موســوم بــه
(گیم هاى 1970 تا 2000) همچنان به خاطرات بچگى خود 
فکر مى کنند و به همین دلیل گرایش زیادى به بازى کردن با 
کنسول هاى قدیمى دارند و کمپانى به همین نام قرار است 

مینى کمودور را راهى بازار کند. 

سایت فوربس در مقاله اى قبل از رونمایى از گوشى هاى جدید 
گوگل، آنها را مأیوس کننده خواند و نوشت انتظار بیشترى از گوگل 

براى عرضه پرچمدار 2017 مى رفت.
«ژان باتیسو» از مرکز تحقیقات Atherton نوشت على رغم قمار 
بزرگ روى سخت افزار گوگل هیچ شانســى براى رقابت در بازار 

نداشته و انتظار نمى رود فروش چندان مطلوبى هم داشته باشد.
پیکسل 2 را اچ تى ســى با دیزاینى تکرارى ساخته که مانند نسل 
قبلى تک دوربینه است و با نمایشــگر 5 اینچى و البته پردازنده اى 
سریع تر از قبل به قیمت 649 دالر براى نسخه 64 گیگى (50 دالر 

ارزان تر از آیفون) مشترى نخواهد داشت.
اما پیکســل 2 ایکس ال را ال جى در سایز 5,99 اینچى ساخته که 
رقیبى هم براى وى 30 ال جى است و حاشیه و لبه کمترى از نسل 
قبــل دارد و حداقل باید 849 دالر بــراى آن پرداخت که 50 دالر 

گران تر از وى 30 و 150 دالر کمتر از آیفون ایکس است.
گوگل سه میلیون از نسل اول پیکسل را راهى بازار کرده است که 

این رقم فروش یک هفته اپل را شامل مى شود.
گوگل با خرید واحد موبایل اچ تى ســى به قیمت 1/1 میلیارد دالر 
قصد دارد بخش گوشى هوشمند خود را فعال تر کند اما از همین ابتدا 
و انتظار فروش کم نمى توان امید چندانى به آن 

بست.

هدفون پیکســل بادز (Pixel Buds) یکى از محصوالتى بود که در جریان 
رویداد اخیر گوگل معرفى شد. یکى از قابلیت  هاى هدفون جدید گوگل داشتن 

مترجم جهانى است.
گوگل در روز چهارشنبه هفته گذشته و در جریان رویداد رونمایى گوشى هاى 
موبایل جدید خود، دست پر به روى صحنه آمد. یکى از محصوالت معرفى شده 
در این رویداد هدفون پیکسل بادز بود. این ایرباد وایرلس گوگل داراى قیمت 159 
دالر بوده و براى استفاده با گوگل پیکسل 2 و گوگل پیکسل 2 ایکس ال، که فاقد 

درگاه جک صوتى 3,5 میلیمترى هستند، طراحى شده است.
زمان عرضه پیکسل ایکس ال دو ماه دیگر است، اما هدفون پیکسل بادز بین این 
دو گوشى موبایل عرضه خواهد شد. یکى از مهمترین ویژگى هاى این هدفون، 
امکان استفاده از آن به عنوان یک مترجم جهانى است. به این ترتیب مى توان 

تحت 40 زبان زنده دنیا به گفتگو پرداخت.
تنها چیزى که براى داشتن یک مکالمه بین دو نفر با زبان هاى مختلف نیاز است، 
یک هدفون پیکســل بادز 159 دالرى و یک دستگاه گوگل پیکسل 2 داراى 
قیمت پایه 649 دالر است. فرد دیگر نیازى به گوشى موبایل، ایرباد و یا سایر 

انواع گجت ها ندارد.
این مترجــم در واقع یکــى از قابلیت هاى 

 Google Translate اپلیکیشــن
است. براى شروع، کافى است آن را در 
گوشى پیکسل 2 خود بارگذارى کنید. 

ســپس زبانى که خودتان به آن تسلط 
دارید و همچنین زبانى که نیازمند ترجمه 

آن هستید را برگزینید. به محض شروع، یک 
پیغام براى معرفى این ســرویس نمایش داده 

مى شود. بعد از نمایش نحوه کار، معجزه رخ مى دهد!

طى یکى از تست ها، نحوه ترجمه همزمان مکالمه بین زبان اسپانیایى و انگلیسى 
تست شد. یکى از دو طرف مکالمه جمله اى را به زبان انگلیسى در پیکسل بادز 
گفت. گوشى پیکسل 2 خیلى سریع این جمله را به زبان اسپانیایى ازطریق اسپیکر 

بیان کرد و حتى آن را بر روى نمایشگر نوشت.

محدودیت ایرباد پیکسل بادز
البته اولین تجربه استفاده از پیکسل بادز نشان داد حین شلوغ بودن محیط گفتگو 
و وجود نویز باال، نمى توان انتظار کیفیت باالیى از مترجم آن داشت که البته غیر 
طبیعى نیست. روى هم رفته، عملکرد این قابلیت را باید بسیار قابل قبول دانست. 
در حال حاضر براى استفاده از مترجم جهانى گوگل مجبور به استفاده از ایرباد 
پیکسل بادز و یکى از دو گوشى موبایل گوگل پیکسل 2 و یا گوگل پیکسل 2 
ایکس ال هستیم. امیدواریم گوگل امکان استفاده از این ویژگى را براى تمامى 

دستگاه ها و به وسیله هر نوع هدست فراهم کند.

ال جى نکسوس 5x بهتر است یا گلکسى J7 Pro ؟
 ال جى

5x نکسوس 

 گلکسى
J7 pro 

2 گوشى با قیمت پایین تر از یک میلیون تومان را با 
یکدیگر مقایسه کرده ایم.

شرکت ال جى که یکى از شرکت هاى مطرح در تولید 
گوشى هاى هوشمند به شمار مى رود در سپتامبر 2015 
گوشى ال جى نکسوس 5x را روانه بازار کرد. گوشى 
که با توجه به ویژگى هایى که دارد یکى از گوشى هاى 

میان رده خوب در بازار اندروید محسوب مى شود.
همچنین یکى از گوشى هایى که شرکت سامسونگ 
براى سال 2017 روانه بازار کرده است گوشى گلکسى 
J7 pro است. این گوشى با توجه به قابلیت هایى که 

دارد یکى از رقیبان جدى براى سایر گوشى هاى میان 
رده در بازار اندروید به حساب مى آید.

در این مطلب قصد داریم این دو گوشى را با یکدیگر 
مقایسه کنیم.

طراحى
-جنس: جنس بدنه گوشــى ال جى نکسوس 5x از 
جنس پالستیک و جنس گوشى گلکسى J7 pro نیز 

تماماً از فلز است.
-وزن: وزن گوشــى ال جى نکسوس 5x حدود 136 
گرم و وزن گوشى گلکسى J7 pro نیز 181 گرم است.
 4G 2 وG،3G اینترنت: هر دو گوشــى شبکه هاى-

اینترنت را پوشش مى دهند.
-ویژگى برتر: هر دو گوشى داراى سنسور اثر انگشت 

هستند.

صفحه نمایش
گوشى  ال جى نکسوس 5x  داراى صفحه نمایش 5,2 
 corning با فناورى محافظ IPS LCD اینچى از نوع
Gorilla Glass 3 با رزولوشن 1080 در 1920 است.

گوشى گلکســى J7 pro  نیز داراى صفحه نمایش 
5,5 اینچى از نوع SUPER AMOLED  با رزولوشن 
1080  در 1920 با قابلیت مولتى تاچ یا چند لمسه است. 

دوربین
گوشى  ال جى نکســوس 5x داراى دوربین دوگانه 
12,3 مگاپیکسلى با دیافراگم f/2٫0 در عقب و دوربین 
5 مگاپیکسلى با دیافراگم f/2/0 در جلو است. (توضیح 
اینکه هر چقــدر عدد دیافراگم کوچک تر باشــد نور 
بیشترى به سنسور دوربین مى رسد و در نتیجه عکس 

هایى با کیفیت بهتر ثبت مى شود). دوربین این گوشى 
داراى  فوکوس لمســى، فوکوس خودکار تشخیص 
چهره، فلش LED است. همچنین دوربین این گوشى 
قابلیت فیلمبردارى با کیفیت  2160p با سرعت 30 

فریم در ثانیه را دارد.  
 گوشــى گلکســى J7 pro   نیــز داراى دوربیــن 
13 مگاپیکســلى با  دیافراگــم  f/1.7 و  دوربین 13 
مگاپیکسلى با دیافراگمf/1.9   در جلو است. دوربین 
این گوشى نیز داراى قابلیت فوکوس لمسى، تشخیص 
  HDR  چهره است و نیز قابلیت تصویربردارى با کیفیت
را داراست. همچنین دوربین این گوشى نیز  توانایى 
ضبط ویدئوهایى با کیفیت p1080 با سرعت 30 فریم 

در ثانیه  را دارد. 

 نرم افزار 
گوشــى ال جى نکسوس 5x با نســخه اندروید 6,0  

مارشمالو به بازارعرضه شده است. 
گوشــى  گلکســى J7 pro  نیز با  جدیدترین نسخه 

اندروید یعنى  7,1 نوقا به بازار عرضه شده است. 

سخت افزار  
گوشــى ال جى نکســوس 5x  مجهز بــه پردازنده 
اســنپدراگون 808 و باتــرى  2700  میلى آمپرى و 
غیر قابل تعویض توســط کاربر است.  این گوشى در 
دو مدل بــا حافظه داخلــى16/32GB با رم 2 گیگ 

عرضه شده است.
 گوشــى  گلکســى J7 pro  نیز مجهز به پردازنده 
Exynos 7870 و باترى لیتیــوم یونى 3600 میلى 

آمپرى  غیرقابل تعویض است. این گوشى نیز در دو 
مدل با حافظه داخلى 32GB با رم 3 گیگ و حافظه 
داخلى  64GB با رم 3 گیگ عرضه شــده اســت و  
قابلیت افزایش حافظه با میکرو اس دى تا  256GB را 

دارند.

  رنگ و قیمت
گوشى ال جى نکســوس 5x در رنگ هاى مشکى، 

سفید و آبى با قیمت 270 یورو در بازار موجود است.
  گوشــى گلکســى pro J7   نیــز در رنــگ  هاى  
مشــکى و طالیى با قیمت حدود  300 یورو در بازار

 موجود است.  

گوشى هاى جدید گوگل پیکسل مأیوس کننده هستند

و انتظار فروش کم نمى توان امید چندانى به آن
بست.

مزرعه حیوانات ُجرج اُرِول، بازى ویدئویى مى شود

مترجم جهانى با پشتیبانى از 40 زبان

واهد شد. یکى از مهمترین ویژگى هاى این هدفون، 
وان یک مترجم جهانى است. به این ترتیب مى توان 

گفتگو پرداخت.
 یک مکالمه بین دو نفر با زبان هاى مختلف نیاز است، 
2 دالرى و یک دستگاه گوگل پیکسل 2 داراى 9ز159
فرد دیگر نیازى به گوشى موبایل، ایرباد و یا سایر  ت.

ـى از قابلیت هاى 
Google T

ست آن را در 
گذارى کنید. 

ن به آن تسلط 
 نیازمند ترجمه 

حض شروع، یک 
ـرویس نمایش داده 

ه کار، معجزه رخ مى دهد!

در حال حاضر براى استفاده از مترجم جهانى گوگل مجبور به استفاده از ایرباد
2 و یا گوگل پیکسل 2 2پیکسل بادز و یکى از دو گوشى موبایل گوگل پیکسل2
ایکس ال هستیم. امیدواریم گوگل امکان استفاده از این ویژگى را براى تمامى

دستگاه ها و به وسیله هر نوع هدست فراهم کند.

عرضه نسخه
 مینى کمودور 64 

در سال 2018

هارد 14 ترابایتى 
وسترن دیجیتال

 را ببینید

نسل جدید اپل خریداران کمترى خواهد داشت

اسکن مدارك
 با برنامه رسمى 
مایکروسافت
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امروز سراسر میهن اسالمى به مناسبت شهادت شهید سرفدا 
محسن حججى عزیز و ایام ماه محرم الحرام، سوگوار است 
که اینجانب ضمن اعــالم همدردى با خانواده آن شــهید 
واالمقام و مردم شریف استان اصفهان الزم مى دانم هفته 
نیروى انتظامى را خدمت همکاران پرتالش و محترم خود 
تبریک گفته و خداوند سبحان را در اعتالى توفیق خدمت 
خالصانه به میهن عزیز و نظام مقدس جمهورى اســالمى 

ایران شاکر و قدردان باشم.
بى شک مســئولیت تأمین مقتدرانه امنیت و آرامش براى 
مردم، موهبت عظیمى است که نصیب شما همکاران خدوم 
و جان بر کف در مجموعه پلیس استان شده و این هدف تنها 
در سایه همدلى، ایثار و تالش خالصانه و اطاعت از فرامین 
مقام معظم رهبرى میسر مى شــود و چه افتخارى باالتر از 
اینکه فرمانده معظم کل قوا ما را مجاهدان فى ســبیل ا... 

معرفى کرده است.
در این میان اســتان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایى، 
قرارگرفتن در مسیر ترانزیتى کشور، وسعت و جمعیت باال، 
استقرار صنایع اســتراتژیک و قطب گردشگرى همیشه در 
صدر اولویت تأمین امنیت قرار داشــته که به لطف خداوند 
متعال، عنایات خاص حضرت ولیعصر(عج)، از جان گذشتگى 
شهدا، حضور مؤثر مردم و تالش شــما از باالترین سطوح 
امنیت برخوردار است و ان شــاء ا... با تداوم مجاهدت هاى 

شما عزیزان، این مسیر همچنان ادامه خواهد یافت.
هفته ناجا فرصت مناسبى است براى افزایش الفت وهمدلى 
میان آحاد مردم و نخبگان جامعه بــا پلیس، محملى براى 

نشــان دادن اقتدار در جامعه و بهانه اى براى ارائه کارنامه 
درخشــان و معرفى خدمات ارزنده مجموعــه فرماندهى 
انتظامى استان در طول یکسال گذشته که جا دارد تا درچنین 
ایام ارزشمندى که به حضرت اباعبدا... الحسین(ع) اختصاص 
دارد، یکایک ما وهمکاران و عزیزان شاغل در این مجموعه 
بیش از پیش به مسئولیت خطیر و رسالت خود واقف گشته 
و در ارتقــاى توانمندى هاى خود براى انجــام هر چه بهتر 

وظایف مان کوشا باشیم.
در اینجا با بزرگداشت مقام شامخ همه شهدا به ویژه شهیدان 
ســرافراز عرصه نظم و امنیت برخود الزم مى دانم یک بار 
دیگر ضمن تجدید میثاق و بیعت بــا فرمانده معظم کل قوا 
حضرت آیت ا... العظمى امام خامنه اى مدظله العالى و اعالن 
اطاعت وتابعیت از فرامین معظــم له، بر پایبندى به وظایف 
خود تأکید کرده و آمادگى خویش را براى هر گونه فداکارى و 
جانفشانى در جهت اعتالى امنیت  ایران اسالمى و استحکام 

بخشیدن به نظام مقدس جمهورى اسالمى اعالم نماییم.
در پایان یک بــار دیگر هفته نیروى انتظامــى را به تمامى 
همکاران پر تالش و خانواده محترمشــان تبریک گفته و 
از همه مجاهدت ها و تالش هاى خالصانه و شــبانه روزى 
آنها و همچنین مردم سرافراز اســتان اصفهان که همواره 
یار و پشــتیبان ما در مأموریت ها بوده اند تقدیر و قدردانى 

مى نمایم.

سرتیپ دوم پاسدار مهدى معصوم بیگى 
فرمانده انتظامى استان اصفهان 

پیام فرمانده انتظامى استان به مناسبت هفته ناجا

امى
نتظ

وى ا
 نیر

هفته

اه 1396
مهرم

 تا 20 
14

برنامه هاى روز  چهارم هفته نیروى انتظامى در اصفهان
* اجراى طرح ویزیت رایگان پزشکى در درمانگاه 
* عیادت از بیماران ناجا بسترى در بیمارستان ها 

* اجراى طرح مردم یارى شهرستان هاى خوربیابانک، فریدونشهر، سمیرم 
و منطقه شرق اصفهان 

* برنامه مالقات مردمی فرمانده و مسئوالن انتظامی استان در سامانه 197  
* حضور دانش آموزان در پارك ترافیک ساعت 8 تا 12 در محل پارك ترافیک 

سپاهان شهر 
* همایش پلیس امنیت و اصناف در اتاق اصناف شهرستان اصفهان 

* مســابقه تیراندازي فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئوالن استانی در 
پلیس آگاهی 

* برگزاري جلسه تعاملی با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري استان 
* راه اندازي قطار نظم و دوستی ساعت 9صبح در راه آهن اصفهان

* دیدار کارکنان انتظامی از آسایشگاه جانبازان شهید مطهري اصفهان 
* دیدار فرماندهان و مسئوالن انتظامی با خانواده شهداي ناجا 

* حضور کارشناسان پلیس فتا در مدارس و بازدید دانش آموزان از مراکز فتا 
* حضور فرماندهان و مســئولین، رؤســاى کوپها و مراکز انتظامى جهت 

سخنرانى در مدارس 
* اجراى مراسم ورزش صبحگاهى در بوستان هاى منتخب استان

* برگزارى نمایشگاه بصیرت افزایى با محوریت موضوع هاى تربیتى، اخالقى 
و اجتماعى کارکنان

روز شمار هفته ناجا در سال 1396
پلیس: آموزش همگانی، مشارکت عمومی، پیشگیري اجتماعی  دوشنبه    17 /96/07  

معاون اجتماعی و دبیر ستاد هفته ناجا اســتان اصفهان از ترخیص وسایل نقلیه توقیفى در هفته ناجا 
خبرداد. 

ســرهنگ جهانگیر کریمی گفت: فرماندهی انتظامی استان اصفهان  به مناســبت هفته ناجا، تسهیالت
 ویژه اي براي ترخیص خودرو و موتورسیکلت هاي توقیفی در سطح پارکینگ هاي استان در نظر گرفته است. 
وي افزود: بر این اساس تمامی مالکان وســائط نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت که وسایل نقلیه 
آنها براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توســط مأموران توقیف و به پارکینگ منتقل شدند 
می توانند از تاریخ 15 تــا 20  مهرماه پس از پرداخت جریمه و ارائه مــدارك به مرکز ترخیص پلیس 

راهنمایى و رانندگى استان مراجعه و نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: این تسهیالت فقط شامل وســایل نقلیه اي مى شود که صرفًا به دلیل 
تخلفات رانندگی توقیف شده اند و شامل وسایل نقلیه اي که به دســتور مراجع قضائی توقیف ویا به 
علت ارتکاب جرائم داراي شاکی خصوصی براي توقیف می باشند، نمى شود و الزم است توسط مراجع 

قضائی تعیین تکلیف شوند. 
دبیر ستاد هفته ناجا استان اصفهان ادامه داد: ویزیت رایگان پزشکى و دندانپزشکى در دو روز از هفته ناجا 
در مرکز درمانی صاحب الزمان (عج ) فرماندهی انتظامی استان واقع در خیابان ارتش انجام می شود. 
سرهنگ کریمی  افزایش ساعت کار مراکز پلیس +10 تا ساعت 18 عصر ، صدور گذرنامه در کمتر از 
24 ساعت و تحویل به مراکز پست در صورت تکمیل بودن مدارك و همچنین ارائه خدمات مشاوره اى 
رایگان در مراکز مشاوره معاونت اجتماعى ناجا در واحدهاي مشاوره و مددکاري کالنتري هاي استان 

طی دو نوبت صبح و عصر را  از جمله خدمات مضاعف نیروي انتظامی در هفته ناجا عنوان کرد.

لیه توقیفى
ترخیص وسایل نق

 در هفته ناجـــا


