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گرانفروشى، فراوان ترین تخلف دراصفهان

انتقام خواستگار کینه جو ازدختر جوانهواى اصفهان، امروز هم ناپایدار استمتفاوت ترین سرایدار ایران را بشناسیدنهضت خودجوش «دفاع از حقوق اقلیت ها» ایجاد شده است امسال کسرى بودجه خواهیم داشت بین المللاستاناجتماع اقتصاد
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دلهره سـرخ ها
 از فدراسیون کرواسى

روزى چند دستگاه خودرو 
تولید مى شود؟

اجراى دوباره کارت هاى 
اعتبارى خرید کاال 

از ماه آینده

تسکین گلودرد
 با روش هاى خانگى ساده

زائران، ُمسّکن هاى قوى
به عراق نبرند

3

جدیدترین آمارها از 
«شکاف جنسیتى» در ایران 

برگ هاى پاییزى خیابان هاى چهارباغ، فردوسى و عباس آباد جمع نمى شوندبرگ هاى پاییزى خیابان هاى چهارباغ، فردوسى و عباس آباد جمع نمى شوند
5

جهان نما

با فرآیند تهدید 
فناورى سایبرى 
باید چه کنیم

2

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: در آینده انتقال 
ویروس بیولوژیک و ویروس  سایبرى از 

طریق نمایشگر ممکن خواهد بود.
سردار غالمرضا جاللى اظهار داشت: 

امروز در شرایطى زندگى 
مى کنیم که درباره تهدیدات 

زیستى یا تهدیدات 
مشترك زیستى و    ...

دبیر شورایعالى امنیت ملى استفاده آمریکا از ابزارهاى 
شکست خورده تهدید و تحریم علیه 

جمهورى اسالمى ایران را فاقد تأثیرگذارى 
بر اراده آن دانست و گفت: مسیر حفظ و 

ارتقاى قدرت دفاعى ایران و 
بالندگى نیروهاى مسلح اعم 

از سپاه و ارتش و بسیج و 
تداوم ایفاى نقش ...

2

استفاده آمریکا 
از تهدید و 
تحریم تأثیرى 
ندارد

آمار 7 ماهه تعزیرات حکومتى استان اصفهان نشان مى دهد؛

موضوع مزایده: واگذارى بهره بردارى استیجارى از آغل هاى دامى کشتارگاه شهردارى نجف آباد به صورت کالن.
محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/08/23 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 

نمایند.
پیشنهاددهندگان مى بایســت مبلغ 70/000/000 ریال را به صورت واریز به حساب 0104544150002 سپرده 
شهردارى نزد بانک ملى مرکزى نجف آباد و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان سپرده شرکت در مزایده 

ارائه نمایند. 
قیمت پایه اجاره آغل هاى دامى شماره یک تا هشت: به ازاى هر رأس گوسفند ورودى به هر آغل مبلغ 12/000 ریال.
قیمت پایه اجاره آغل هاى دامى شماره نه تا بیست و پنج: اجاره ثابت هر آغل براى هر ماه مبلغ 6/000/000 ریال و 

به ازاى هر رأس گوسفند ورودى به هر آغل مبلغ 12/000 ریال. 
سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

تذکر: شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات  مختار مى باشد. 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه در نظر دارد ب ه صورت جداگانه غرفه زیراکس و غرفه مواد غذایى را از طریق 
مزایده عمومى به مدت یکسال به شخص یا اشخاص واجد صالحیت واگذار نماید.

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

دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه- ساختمان مدیریت و حسابدارى- دبیرخانه مراجعه نمایند.
1- مبلغ خرید اســناد مزایده 200000 ریال مى باشد که متقاضى مى بایســت مبلغ فوق را به شماره حساب 
0103578974007 بانک ملى به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه واریز و با در دست داشتن فیش واریزى 

جهت تحویل اسناد مراجعه نماید.
2- دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- پرداخت هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید محل بوفه ها با شماره تلفن 52464234- 031 حوزه 

معاونت عمران تماس حاصل فرمایید.

آگهى مزایده

آگهى مزایده عمومى

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

کمیسیون معامالت- دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکهکمیسیون معامالت- دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه

نوبت دوم

دانشگاه آزاد اسالمى مبارکه

دکانى به نام کالس هاى کنـکور 
و تست زنى 

سیستم مش واى فاى جدید تندا 
براى ساختمان هاى براى ساختمان هاى 600600 مترى مترى
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متفاوتتروقاقلیتها»ایجادشدهاست ا ا
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مجید مجیدى: 

ما را متهم به ما را متهم به 
حکومتى بودن، مى کنندحکومتى بودن، مى کنند

جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده
استاندار محترم و معزز اصفهان

انتصــاب ارزشــمند جنابعالــى بــه عنــوان اســتاندار اصفهــان کــه بــا مهــر تاییــد هیئــت 
ــن  ــم ای ــوده و امیدواری ــى شــده اســت را تبریــک عــرض نم ــران اجرای ــرم وزی محت
ــد،  ــه حاکــى از تعه ــما ک ــه ش ــرم ب ــت محت ــاد بجــاى دول ــته و اعتم انتصــاب شایس
شایســتگى و توانمنــدى آن مقــام محتــرم در حــوزه هاى مختلــف مدیریتى مى باشــد، 

اســتان اصفهــان را هــر چــه بیشــتر بــه ســر منــزل مقصــود رهنمــون باشــد.
اصفهــان اســتانى اســت کــه مردمــش همــواره بــا آرمــان هــاى حــق طلبانــه و آزادى 
ــه ملــت رشــید و مســلمان ایــران در برهــه هــاى مختلــف تاریخــى همراهــى  خواهان
کــرده انــد. بــى گمــان حضــور شــما در راس مدیریــت ایــن اســتان مــى توانــد مســیر 

رســیدن بــه درجــات عالــى پیشــرفت اصفهــان را کوتــاه تــر کنــد.  
توفیقات روزافزون جنابعالى را در پناه ایزد منان خواستاریم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرزرین شهر

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

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

بهترین انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

?

 بــا خودت  بــا خودت 
چند چنـــــدى؟چند چنـــــدى؟
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رئیس ســازمان پدافند غیر عامل گفت: در آینده انتقال 
ویروس بیولوژیک و ویروس  سایبرى از طریق نمایشگر 

ممکن خواهد بود.
سردار غالمرضا جاللى اظهار داشت: امروز در شرایطى 
زندگى مى کنیم که درباره تهدیدات زیستى یا تهدیدات 
مشترك زیستى و سایبرى هشــدارهایى داده مى شود؛ 
چرا که در آینده گفته مى شود انتقال ویروس بیولوژیک 
و ویروس هاى سایبرى از طریق نمایشگر ممکن خواهد 
بود. سردار جاللى ادامه داد: قدرت محاسبه، پردازش، هم 
افزایى، بهره ورى و کارکردهاى همسو و به نوعى پاسخ 
به جریانات و حوادثى کــه در آن فناورى اطالعات روى 

مى دهد را هوشمندى مى گویند؛ بر این اساس ما با فرآیند 
هوشمندسازى زیر ســاخت ها و اشیاء مواجه هستیم؛ در 
واقع اســتفاده از تجهیزات هوشمندى مثل اسمارت تى 
وى و اسمارتفون و... باعث شده تا با پدیده اسمارت نت 
مواجه شویم. وى تصریح کرد: فناورى سایبرى فرآیندى 
جهانى است که بخواهیم یا نخواهیم بخشى از زندگى ما 
را در بر مى گیرد و البته دولت ها هم قدرت ممانعت از ورود 
فناورى ها را ندارند؛ در این رابطه دو راه حل وجود دارد؛ یا 
مانند کره شــمالى که اجازه ورود هر فناورى را به داخل 
کشــورش نمى دهد برخورد کرد یا از فناورى به صورت 

کنترل و مدیریت شده استفاده کرد.

دبیر شورایعالى امنیت ملى اســتفاده آمریکا از ابزارهاى 
شکست خورده تهدید و تحریم علیه جمهورى اسالمى 
ایران را فاقد تأثیرگذارى بر اراده آن دانست و گفت: مسیر 
حفظ و ارتقاى قدرت دفاعــى ایران و بالندگى نیروهاى 
مسلح اعم از ســپاه و ارتش و بسیج و تداوم ایفاى نقش 
منطقه اى فعــال در مبارزه با تروریســم و دفاع از ملت 

مظلوم منطقه غیر قابل تغییر است.
على شمخانى دیروز در جمع پرشور راهپیمایان مراسم 
13 آبان ماه، روز ملى مبارزه با استکبار جهانى در مقابل 
النه جاسوسى آمریکا افزود: در حالى که جامعه جهانى 
بر غیر قابل مذاکره بودن توافق چند جانبه برجام اجماع 

داشته و آژانس بین المللى انرژى اتمى به کرات پایبندى 
ایران به تعهداتش را تأیید کرده رئیس جمهورى آمریکا 
مســیرى متفاوت را در پیش گرفته و بــا بى اعتنایى به 
همه قواعد و توافقات بین المللى در مسیر اجراى برجام 

کارشکنى مى کند.
نماینده رهبر معظم انقالب در شــورایعالى امنیت ملى 
تصریح کرد: با وجود چهار دهه دشمنى آمریکا علیه ایران 
و اســتفاده از ابزارهاى مختلف تهدید و تحریم، به دلیل 
مقاومت جانانه مردم ایران در برابر سیاست هاى خصمانه 
نظام سلطه مجموعه دشمنان اعتراف کرده اند که ایران 

از قبل قدرتمندتر شده است. 

با فرآیند تهدید فناورى سایبرى 
باید چه کنیم

استفاده آمریکا از 
تهدید و تحریم تأثیرى ندارد

تهدید به ترور 
جالل جاللى زاده؟!

جـالل جاللـى زاده، رئیـس سـتاد   تابناك|
انتخاباتى دکتر روحانى در کردستان، در متن کوتاهى 
در صفحه  شخصى خود به شنیده اى مبنى بر ادعاى 
«تهدیـد به ترور» اشـاره کرده اسـت. جاللـى زاده، 
نوشـت:«در پـى سلسـله احضارهـاى اینجانب که 
دیروز نوبـت "محمـد آزاد" [بـرادرزاده  جاللى زاده] 
بود و امروز نوبت من رسـید، یکى از مقامات امنیتى 
به من اطالع داد به اطالعاتى مخفى دست یافته اند 
که گویا گروه "کومه له" قصد ترور من و خانواده ام را 
دارد. از این سخن دچار شگفتى شدم. سئوالى که به 
ذهن من خطور کرد، مگر گروهى که پدر و برادرم را 
ترور کردند، نفعى بردند کـه اکنون  کومه له از تهدید 

به ترور من نفعى ببرند؟» 

مادر 7 فرزند، وزیر دفاع شد! 
  میزان | «آنگال مـرکل» پـس از انتخاب به 
سمت صدراعظم (نخست وزیر) آلمان براى سومین 
دوره متوالى، براى نخسـتین بار در تاریخ این کشور، 
وزارت دفاع کابینه را به یک زن سـپرده است. خانم 
«اورزوال فـون در الیـن»، وزیـر سـابق کار و امـور 
اجتماعى آلمان در کابینه جدیـد به عنوان وزیر دفاع 

معرفى شده است. وى مادر هفت فرزند است.

تولد یک نوزاد در مسیر 
کربال

  میزان | رئیـس اورژانس کشـور از تولد یک 
نوزاد در مسـیر پیاده روى اربعین خبر داد. پیر حسین 
کولیونـد دربـاره جزئیات ارائـه خدمات پزشـکى در 
مرزهاى کشور، گفت: نیرو هاى اورژانس در سه مرز 
شلمچه، چذابه و مهران مسـتقر بوده و هر جا که نیاز 
به ارائه خدمات پزشکى باشد، خدمات الزم به زائران 
ارائه مى شود. رئیس اورژانس کشور خاطرنشان کرد: 
یک زائر در مسـیر پیاده روى اربعین حسـینى وضع 

حمل کرد و نوزاد وى به دنیا آمد.

بخش سوم اسناد ترور کندى 
منتشر شد

  ایرنا | آرشـیو ملى آمریکا بخشـى دیگرى از 
اسناد ترور «جان اف کندى» رئیس جمهورى اسبق 
این کشور را منتشـر کرد. از حدود 676 سند دیگرى 
که روز جمعه به وقت محلى منتشـر شد، حدود 553 
سند مربوط به فایل هاى محرمانه سازمان اطالعات 
مرکزى آمریکا (سیا) اسـت که تا پیش از این توسط 

هیچ محقق و پژوهشگرى رؤیت نشده بود. 
اسناد جدید شامل تعقیب و دسـتگیرى «لى هاروى 
اوسـوالد» عامل ترور کنـدى اسـت. وى چند هفته 
پیـش از تـرور بـه مکزیکوسـیتى سـفر کـرده و بـا 
سـفارت شـوروى تماس گرفته بـود. وى همچنین 
به سفارتخانه هاى شـوروى و کوبا در مکزیکوسیتى 
رفته بـود. ظاهراً او بـه دنبـال گرفتن روادیـد از این 

سفارتخانه ها بود.  

روایت زن فرانسوى از 
ازدواج با 4 داعشى

«مارگـو» زن 27 سـاله اهـل نانـت    روز نو|
فرانسـه که داراى سـه فرزند (شش سـاله، سه ساله 
و پنج ماهه) اسـت و در رقه، مقر خلیفـه خودخوانده 
داعش دسـتگیر شـده به دنبال بازگشـت به فرانسه 
اسـت.  مارگـو در مصاحبه اى بـا خبرنگار شـبکه2 
فرانسه مى گوید:  «من زمان زیادى در رقه محبوس 
بودم. چرا که یـک زن تنها از نظـر نیروهاى داعش 
باید محبوس در محلى که به چنین زنانى اختصاص 
داشـت، مى بود.» مارگو در چهار سال حضورش در 
میان نیروهاى داعش بـا چهار نفر از آنها در سـوریه 
ازدواج کرده است که سـه نفر از آنها در جنگ کشته 
شده اند. او مى گوید: «من حتى نام رئیس جمهورى 
کنونى فرانسـه را نمى دانم. وقتـى در رقه محبوس 
بودم اوالند رئیـس جمهورى بـود و از آن بـه بعد به 

اخبار دسترسى نداشته ام.» 

توئیتر

حجت االسالم والمسلمین على یونســى معتقد است 
ماجراى عضویت یک زرتشتى در شــوراى شهر یزد، 
به یک نهضت همگانى در دفــاع از اقلیت هاى دینى و 
مذهبى بدل شده است. «روز نو» با دستیار ویژه رئیس 
جمهورى در امــور اقلیت هاى دینــى و مذهبى درباره 
زوایاى این مســئله، همچون پیامد بالاثر دانستن رأى 
مردم بعد از انتخابات یا خســارت هاى ایــن ماجرا به 
نظام گفتگو کرده است که بخش هایى از آن را در ادامه 

مى خوانید.
جناب آقاى یونسى! رئیس جمهورى 
سال گذشته منشور حقوق شهروندى 
را به همه دستگاه هاى زیرمجموعه 
دولت ابالغ کرد. در ماجراى نماینده 
زرتشتى شوراى شــهر یزد، انتظار 
حامیان دولت این بود که دولت موضع 

شفاف تر و صریح ترى اتخاذ کند.
در مسئله آقاى ســپنتا نیکنام یا اســفند نیکنام، دولت 
وظیفه خود را انجام داد. دولت چه باید مى کرد؟ مطابق 
وظایف و چارچوبى که قانون بــراى دولت معین کرده 
است، دولت باید انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا 
را برگزار مى کرد که این اتفاق در همه شــهرها از جمله 
یزد افتاد. در مرحله بعد هم، شــوراى شهر تشکیل شد 
که دولت موظف بوده که او را به رســمیت بشناسد که 
به رسمیت شناخته است. این شــورا، به نوبه خود یک 
شــهردار انتخاب کرد که دولت شــهردار انتخابى این 
شورا را هم تأیید و حکم آن را صادر کرده است. بنابراین، 
دولت مأموریت و وظیفه خود را که اجراى کامل و دقیق 
قانون بوده، انجام داده اســت. اما پس از تشکیل شورا، 
اعتراض شد که در شهرى با اکثریت مسلمان، یک غیر 
مسلمان نباید نماینده این شــهر باشد. اما دولت معتقد 
اســت این ایراد به قانون، وارد نیست، زیرا اساسًا قانون 
شوراها و مجلس با هم متفاوت هستند.  اینجا یک نکته 
ظریف وجود دارد که باید به آن توجه دقیق شــود و آن، 
اینکه بحث مطرح شده یا ایراد مطرح شده کامًال نظرى 
و فقهى اســت. به همین دلیل دولت از ابتدا به شــدت 
پرهیز داشت که این مسئله سیاسى شود، مضافًا اینکه 
ورود دولت، مسئله را پیچیده مى کرد. به اعتقاد ما اصل 
قضیه اصًال سیاسى نیست. قانون هم فقط تا این حد به 
دولت اختیار داده که انتخابات را برگزار کند. دولت دیگر 

دخالتى در کار آنان ندارد. بنابراین اگر دولت وارد مى شد، 
مسئله سیاسى مى شد.

یعنى مسئله، مسئله دولت نیست؟
منظور من این نیســت. بلکه از ابتدا، نیت ما این بود تا 
این تفکر را جا بیاندازیم که مسئله اقلیت ها تنها مسئله 
یا مشکل دولت نیست، بلکه مربوط به کل کشور است 
و باید به صورت ریشه اى حل شود. کما اینکه امام(ره) و 
رهبر معظم انقالب نیز مکرر در مکرر در مسئله اقلیت ها 
وارد شــدند، اما در مقابل این بزرگان هم مقاومت هایى 
صورت گرفت. اگر دولت ورود زودهنگام مى داشت، این 
احتمال وجود داشت که فشارها به دولت یا فردى مانند 
من که در این زمینه مســئولیتى دارد، منتقل شود و آن 
وقت از سوى جریان مقابل، اینطور عنوان شود که چرا 
شما این مشکل را ایجاد مى کنید؟ حاال با سکوت اولیه ما، 

معلوم شد که چه کسانى این مشکالت را ایجاد مى کنند 
و درنهایت تدبیر دولت عمًال باعث شــد یک «نهضت 
دفاع از حقوق شهروندى و اقلیت ها» در کشور به صورت 
خودجوش شکل بگیرد و این نهضت اکنون هم وجود 

دارد و شامل اصولگراها و اصالح طلب ها مى شود. 
بعد از ماجراى ســپنتا و مینو خالقى 
این نگرانى در برخى ها ایجاد شده 
که مسیر براى بالاثر کردن رأى مردم 

هموار شود.
هر کشــورى به ثبات قانونى نیــاز دارد. در جمهورى 
اسالمى نیز، براى تحقق چنین ثباتى، قانونگذار محدوده 
زمانى تعیین کرده و گفته پس از تصویب هر قانونى در 
مجلس، شوراى نگهبان ده روز فرصت دارد تا قانون را 
بررسى کند و اگر در این فرصت اعالم نظر نکرد، مصوبه 

خود به خود به قانون تبدیل مى شود.
اما فقهاى شــوراى نگهبان در این 
خصوص محدودیت زمانى براى خود 

قائل نیستند.
در  قانون اساســى، شــوراى نگهبان جداى از مجلس 
تعریف نمى شود. شوراى نگهبان جزئى از اجزاى نظام 
قانونگذارى کشور است. شوراى نگهبان بر مجلس حاکم 
نیست، بلکه جزئى از مجلس است، با این تفاوت که با 
تصویب او، کار مجلس تکمیل مى شود. شوراى نگهبان 
هم موظف است در قوانین مجلس اظهار نظر کند و این 
اظهار نظر قانون مى شود، اما اگر در مهلت قانونى اظهار 
نظر نکرد، این فرصت از شورا گرفته مى شود. درغیر این 
صورت اگر گفته شــود که هر زمان مى توان در قوانین 
تجدیدنظر کرد، هیچــگاه ثبات قانونى در کشــور پا 

نمى گیرد و این تلقى، نوعى هرج و مرج و بى ثباتى از نظر 
قانونى را به دنبال خواهد داشت. وقتى طرح یا الیحه اى 
تصویب شد، شــوراى نگهبان آن را تأیید کرد و رئیس 
جمهورى هم آن را ابالغ کرد، به این معنى است که این 
قانون ابدى اســت تا زمانى که خود مجلس آن را تغییر 
دهد. البته در صورت تغییر یک قانون از سوى مجلس، 
باز هم شــوراى نگهبان باید نظر فقهى و قانونى خود را 
بدهد، اما اینکه یک نهاد و ارگانى خود را مافوق قانون 
بداند و هر لحظه که بخواهد، بتواند قوانین را تغییر دهد، 

معناى این امر بى تأثیر بودن  مجلس است. 
استدالل فقهاى شوراى نگهبان این 
اســت که با حضور آقاى نیکنام در 
شوراى شهر یزد، حاکمیت اکثریت 
مردم مسلمان زیر سئوال رفته است.
ولى از نظر بنده و دولت اتفاقًا اینطور نیســت؛ زیرا اگر 
یک اقلیت دینى در نظام جمهورى اسالمى مسئولیت 
مى پذیرد، به این معنى اســت که او ســلطه جمهورى 
اسالمى را پذیرفته است، نه اینکه بر جمهورى اسالمى 
حاکم شده باشند. کسى که در نظام جمهورى اسالمى، 
در هر سمت و جایگاهى، از استادى دانشگاه تا معمارى 
و مهندسى و حتى امنیتى، مسئولیتى مى پذیرد، به این 
معنى است که تســلط اکثریت، سلطه اسالم و التزام به 
قانون اسالمى را پذیرفته است. همین حاال در نیروگاه 
اتمى، صدها مهندس ما زیر نظر بیگانگان غیرمسلمان 
آموزش مى بینند، آیا این سلطه کفار بر مسلمین است؟ 
این هنر نیست که ما مسائل محلى را ملى یا سیاسى و 
امنیتى کنیم. نباید گره اى که با دســت باز مى شود را با 
دندان باز کنیم. اما ما اغلــب، برعکس عمل مى کنیم، 
یعنى مســائل ســاده را پیچیده مى کنیم. این اتفاقى 
اســت که در ماجراى تجمع در اطراف قبر کورش روى 
داد. کورش براى ما ایرانیان است، کورش براى شاه یا 
ضدانقالب نیست. چرا ما باید کورش را از دست بدهیم 
و سلطنت طلب ها و دشمنان ما آن را براى خود مصادره 
کنند؟ کورش با شــعار عدالت، انسان دوستى و اخالق 
حرکت کرد و همه دنیا به آن افتخار مى کنند، اما عده اى 
تالش مى کنند میان ملیــت و دیانت تضاد ایجاد کنند. 
این کار به سود دشــمنان ماست. باید مســائلى مانند 
تجلیل از کورش را خودمان مدیریت کنیم و اجازه ندهیم 

ضدانقالب و دشمنان، آن را مصادره کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهورى در امور اقلیت هاى دینى و مذهبى:

مسئله «کورش» و «سپنتا» به ضرر کشور تمام شد

نهضت خودجوش «دفاع از حقوق اقلیت ها» ایجاد شده است

معصومه ابتکار در گفتگو با یک روزنامــه از نامه نگارى 
رئیس جمهور با رهبر معظم انقالب براى حل مشکل عضو 
زرتشتى شوراى شهر یزد خبر داد اگرچه بعد این موضوع را 

تکذیب کرد.
به گزارش آفتاب نیوز، معــاون رئیس جمهور در گفتگویى 
با روزنامــه «فرهیختگان» گفت: به دلیــل یک برخورد 
نسنجیده که اختالف نظر خیلى وســیعى هم وجود دارد، 
کارى نکنیم مشــکل ایجاد شود. مسئله ســپنتا نیکنام 
یک موضــوع کامــًال روشــنى اســت و حقوقدانان و 
صاحبنظران روى این مســئله نظر دادند. عضو زرتشتى 
شوراى شهر یک دوره عضو شــوراى شهر بوده و وظایف 
خود را به خوبى انجام داده اســت. از نظر مردم مسلمان 
یزد یک فرد باکفایت شــناخته شــده و رأى به ایشــان 
دادند و به نظر من این مســئله خیلى بایــد با درایت حل 

شود.

ابتکار در پاسخ به این ســئوال که گفته مى شود نامه اى از 
سوى رئیس جمهور براى مقام معظم رهبرى براى بررسى 
این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده 
شده است، اظهارداشت: بله ولى از جزئیات نامه اطالعى 
ندارم. مى دانم مواضع دولت روى این موضوع خیلى روشن 
اســت. ما همه تالش خود را در دولت انجام مى دهیم که 
این مسئله با منطق و مســالمت آمیز حل شود و به راه حل 

منطقى دست یابیم...
در پى انتشــار این خبر، معصومه ابتــکار اعالم کرد: خبر 
روزنامه فرهیختگان از قول اینجانــب در مورد تأیید نامه 
رئیس جمهور روحانى به مقام معظم رهبرى دروغ است. 
این سئوال خبرنگار بود، در حالى که من گفتم از این نامه 
خبرى ندارم، ولى مواضع دولت در این زمینه روشن است. 
متأ ســفم از این همه بى دقتى و بى تقوایى و عطش زدن 

تیترهاى جنجالى.

 تابناك| 
نماینــده ولــى فقیــه 
قزویــن  اســتان  در 
گفت: برخى ها اشــاره 
مى کنند کــه مذاکره با 
آمریکا دیوانگى اســت 
باید از آنها پرســید این 
دیوانگى از چه زمانى بوده است؟ مردم، علما و بزرگان 
سیاسى انقالب از گذشــتگان بســیار دور تا به امروز 

صهیونیست و آمریکا را دشمن مى دانستند. 
آیت ا... عبدالکریم عابدینى افزود: ملت ایران سال هاست 
که با شعار «مرگ بر آمریکا» نشان داده بودند که مذاکره 
با آمریکا دیوانگى اســت؛ اما برخى ها امروز خیلى دیر 

گفتند که مذاکره با آمریکا دیوانگى است. 
وى اضافه کرد: کار آن کســانى که کالم خدا را نادیده 
بگیرند و با سالیق شــخصى و منافع گروهى خودشان 
تصمیم مى گیرند تا با دشــمنان خدا دوســتى کنند، 
دیوانگى اســت و این را قرآن فرموده و بــر آن تأکید 

کرده است.

آیــت ا...   انتخاب |
علم الهــدى نماینده ولى 
فقیه در خراسان رضوى 
خطاب به مذاکره کنندگان 
و مسئوالن کشور گفت: 
برجام اروپایى را جایگزین 

برجام آمریکایى نکنید.
وى تصریح کرد: آن روزى که به مذاکرات از همین تریبون 
اعتراض کردیم به ما ترسو و بزدل و دغدغه دار وسواسى 
گفتند اما امروز دیوانه را خودتان تعیین مى کنید. دیگر اشتباه 
را در مذاکره با اروپا ادامه ندهید. خطیب جمعه مشهد مقدس 
تصریح کرد: حجت امام زمان فرمودند نرمش قهرمانانه اما 
عوضى عمل کردید. قراردادى بستید که اگر ما خالفش 
عمل کنیم نقض برجام است، اینها ذلت است، شما رفتید در 
چاله آب سنگین اراك سیمان ریختید و سانتریفیوژها را از 
دستگاه ها جدا کردید؛ اشتباه کردید، فهم این اشتباه براى 
این ملت خیلى هزینه داشــت. دیگر اشتباه دوم را نکنید؛ 
اروپایى ها همین االن در حال خیانت هســتند و پشــت 

آمریکا هستند .

  روز نو| آیــت ا... 
کرمانــى  موحــدى 
در خطبه هــاى نمــاز 
جمعــه تهــران خطاب 
بــه مســئوالن گفــت: 
حقــوق بعضــى افــراد 
را در حــد 17 میلیــارد 
رساندید بسیار خوب، اما کســانى که در زیرزمین دارند 
زندگى مى کنند به فکر حقوق آنها هم هســتید؟ به فکر 
بیچارگان هســتید؟ فقط مبارزه با داعش مبارزه با ظلم 

نیست .
وى با بیان اینکه شــهداى ناجا بعد از اقامه نماز عصر در 
نمازجمعه تشییع خواهند شــد، گفت: نیروى انتظامى، 
ســپاه، ارتش و بســیج همه اینها مایه افتخار براى ما 
هســتند و خاك بر ســر آنهایى که ارزش خدماتى اینها 
را نشــناختند و خاك بر ســر آمریکا که مى گوید سپاه، 
تروریست است. ســپاه یعنى این ملت، خداوند ان شاءا... 
تروریســت ها را کــه در رأس آنها آمریکاســت نابود 

کند.

کنایه امام جمعه قزوین 
به رئیس جمهور

اشتباه کردید در چاله آب 
سنگین، سیمان ریختید

خاك بر سر آمریکا که 
سپاه را تروریست مى خواند

استاندار آذربایجان غربى درباره دالیل انتخاب استانداران غیر 
بومى در دولت دوازدهم، اظهار داشت: سیاست کلى وزارت 
کشور در این دوره این است که استانداران بومى نباشند. اینکه 
بومى نباشند به این دلیل است که این بومى بودن مى تواند 
عوارضى را براى استان و استاندار بومى داشته باشد؛ چرا که 
در صورت بومى بودن استاندار اختالف شهرى و منطقه اى 

ممکن است در برخى موارد و موضوعات زیاد شود.
محمد مهدى شهریارى در گفتگو با تابناك افزود: هر استانى 
از 10 شــهر دارد تا 20 و یا 30 شهر. استاندار بومى باالخره 

متولد یکى از این شهرهاست و هر عملکردى داشته باشد، 
باالخره ممکن است در استان اینگونه مطرح شود که استاندار 
هواى فالن شهر را بیشتر دارد و بودجه ها را به آنجا مى برد و 
یا اینکه مى گویند بیشتر از مدیرانى که خودش مى شناسد، 
استفاده مى کند. به همین دلیل وزارت کشور تصمیم گرفت 
استانداران را از بین گزینه هاى غیر بومى برگزیند. منتهى 
حتماً در این بین تناسبى بین افرادى که انتخاب مى شوند و 

استان مورد نظر وجود خواهد داشت. 
به گفته وى، استانداران بر اساس معیارهایى که اشاره کردم، 

انتخاب شده اند و مى شوند و قطعاً اینطور نیست که یک نفر 
را وزارت کشور از شرق کشور براى غرب کشور انتخاب کند 
و آن فرد هم هیچ شناختى نسبت به منطقه اى که براى آن 

برگزیده مى شود، نداشته باشد. 
شهریارى گفت: قطعًا چند نفر از استانداران دولت یازدهم 
در دولت دوازدهم ابقا خواهند شد، البته اینها بر مى گردد به 
تصمیم وزیر کشور و دولت، اما استاندارانى که عملکرد خوبى 
داشته اند و توانسته اند انسجام خوبى را بین مردم، مسئوالن 
و نمایندگان ایجاد کنند، احتمال جا به جایى شان کمتر است. 

چرا در دولت دوازدهم استانداران غیربومى انتخاب مى شوند؟
روحانى درباره ماجراى سپنتا 
به رهبرى نامه نوشته است؟ 

معصومه ابتکار اول تأیید و بعد تکذیب کرد
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مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهورى، آخرین گزارش ســال 2017 مجمع جهانى 
اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتى را اعالم کرد که بر 
اساس این گزارش، از مجموع 144 کشور جهان، ایران 

رتبه 140 را کسب کرده است.
لیال فالحتى در گفتگو با ایســنا، ضمن بیان اینکه طبق 
گزارش مذکور ایران جزو چهار کشــور انتهاى جدول 
است، افزود: ما باالتر ازکشورهاى چاد، سوریه، پاکستان 
و یمن قرار داریم. به گفته وى این در حالى است که رتبه 
عربستان ســعودى،   ماالیا و لبنان در شاخص  یاد شده 

باالتر از ایران قرار دارد.

بنابر اظهارات مدیرکل بین الملــل معاونت امور زنان و 
خانواده ریاســت جمهورى، مجمع جهانى اقتصاد رتبه 
کشورها در چهار شــاخص اقتصاد، آموزش، سالمت و 
مشارکت سیاســى را مورد بررســى قرار داده که طبق 
این گزارش رتبه ایران در شــاخص اقتصاد برابر با 140 

بوده است.
فالحتى همچنین رتبه ایران نسبت به مجموع کشورهاى 
دنیا (144 کشور) در زمینه آموزش را 100، سالمت 135 

و مشارکت سیاسى زنان را 136 اعالم کرد.
فالحتى اظهار داشت: در ســال 2017 در حوزه آموزش  

6 رتبه و در شاخص سالمت  37 رتبه کاهش داشته ایم.

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اســالمى با انتقاد از برگزارى کالس هاى خصوصى و 
فعالیت مؤسسات آموزشــى معتقد است در حال حاضر 

زمینه براى حذف کنکور در کشور فراهم شده است.
فاطمه سعیدى همچنین با اعتقاد به اینکه کالس هاى 
تست زنى و کنکور براى برخى دکان شده است، مى گوید 
در میدان انقالب تهران بزرگ ترین بنر خاورمیانه براى 
تبلیغ کالس ها و کتاب هاى کنکور نصب مى شود و کسى 
هم اعتراضى ندارد. مؤسساتى هم وجود دارند که غول 
شده  و یا مافیا هستند. باید رابطه اى بین اینها پیدا کنیم؛ 
در واقع حلقه سومى باعث شده که این تجارت آنقدر پر 

درآمد شود و بازارش رونق بگیرد.
وى با بیان اینکه در آموزش و پرورش باید تحول و تغییر 
جدى به وجود آید، تأکید مى کنــد اکنون کالس هاى 
کنکور و مؤسسات آموزشى به یک تجارت تبدیل شده و 

مؤسساتى وجود دارند که غول و یا مافیا هستند.
وى مى گوید: اینکه مى بینید دانش آموزان پس از اتمام 
ساعت رســمى در مدارس به ســراغ کالس هاى فوق 
برنامه مى روند و یا اینکه به دنبال معلم هاى خصوصى و 
کالس هاى تست زنى هستند پس این اشکال از سیستم 
آموزشى و کتاب هاى درسى است، این باید اصالح شود؛ 

در غیر این صورت حذف دردى را دوا نمى کند.

دکانى به نام کالس هاى کنکور 
و تست زنى 

جدیدترین آمارها از 
«شکاف جنسیتى» در ایران 

آمار تکان دهنده
ا... کرم لیراوى، رئیس کانون آموزشگاه هاى مهارت کشور 
گفت: 13 میلیون و 300 هزار دانش آموز، 96 هزار مدرسه 
و 534 هـزار کالس درس داریم اما خروجى این مدارس 
به این شکل است که حدود 37 درصد دانش آموزان تا حد 
دیپلم ترك تحصیل کـرده، حدود 56 درصـد به مدرك 
دیپلم مى رسند و 7 درصد از این دانش آموزان به دانشگاه 
راه پیدا مى کننـد؛ ضمن اینکـه از 93 درصدى که دیپلم 
گرفته، ترك تحصیل کرده و یا بیکار هسـتند، حدود 85 
درصد آنها تا مقطع دیپلم شغلى پیدا نمى کنند و یا کسانى 
که شغلى را به دست مى آورند، 85 درصدشان شغل مرتبط 

با مدرك خود ندارند.

شعرمسئله ساز
تأثیر شبکه هاى اجتماعى بیش از آنچه تصور مى کنیم 
است؛ درباره تأثیر شـبکه هاى اجتماعى مى توان گفت؛ 
حتى مؤلفان کتاب درس فارسى را نیز مى تواند به اشتباه 
بیاندازد به طورى که شعرى از سهراب سپهرى در کتاب 
فارسى گنجانده مى شود، از شـاعرى دیگر است. در این 
ارتباط مؤلف کتاب هاى درسى فارسى مى گوید: این شعر 
در تمرین هاى کتاب درسى آمده است و جزو درس نیست 
اما چون آقاى کیوان شاهبداغى را نمى شناسیم، به همین 
دلیل آن بیت از کتاب درسى حذف مى شود و یک بیت از 

شاعر شناخته شده خواهیم گذاشت.

انگشترهاى دردسرساز
یکى از حوادثى که در سـال هاى اخیر روز به روز در حال 
افزایش اسـت و تمامى ایستگاه هاى آتش نشـانى با آن 
مواجه هستند، حادثه گیرکردن انگشتر و حلقه هاى فلزى 
در انگشتان دست شهروندان است. «حادثه انگشترى» به 
دالیل مختلفى رخ داده و باعث مى شود افراد حادثه دیده به 
ایستگاه هاى آتش نشانى مراجعه کنند تا آتش نشانان به 
یارى آنها شتافته و فرد حادثه دیده را از درد تورم انگشت 

دست نجات دهند.

168 نوزاد را نفروختند! 
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى گفت:168 نوزاد 
در شش ماهه نخست سـال که در معرض فروش بودند 
شناسایى شده و به بهزیسـتى منتقل شدند. احمد خاکى 
اظهار داشت: در حال حاضر شرایط فرزند خواندگى براى 
خانواده هاى متقاضى فرزند آسـان تر شده است که این 
اقدام، کاهـش جرائم مرتبط بـا خرید و فـروش نوزادان 

مادران معتاد را به دنبال داشته است.

چند نفر از نمایشگاه مطبوعات 
بازدید کردند؟

امسـال حـدود 400 هزار نفـر در مجمـوع از نمایشـگاه 
مطبوعات بازدید کـرده و به طور میانگیـن روزانه بالغ بر 
45 هـزار نفر به مصال آمده اند. سـال گذشـته نزدیک به 
300 هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند و برآوردها نشان 
مى دهد حضور مردم در نمایشگاه مطبوعات امسال حدود 
30 درصد رشد داشته که شاید مهمترین دلیل این افزایش 
مخاطبان، اقبال بیشتر خانواده ها براى حضور در نمایشگاه 
و البته حضورهاى گروهى مدارس و دانشگاه ها بوده است.

موزه عروسک هاى سوخته 
عروسک هایى که نقاط مختلف بدن آنها سوخته و حتى 
برخى عروسک ها نیز از نواحى دسـت و پا دچار نقصان و 
قطع عضو هسـتند، براى انتقال یک پیـام در موزه اى در 
تهران به نمایش درآمده اند. تمام ایـن موارد دربرگیرنده 
مفاهیمى ارزشى از روزگار ما انسان ها از حال و روز خوشى 

و جشن تا روزهاى سیاه و مرگ را تداعى مى کند.

 مربى هلندى، مسلمان شد
«هـرى هندریکـس» هلندى کـه مربیگـرى تیم ملى 
دوچرخه سوارى ایران را درسـال2016-2014به عهده 
داشت، مسلمان شـد. این مربى هلندى که اخیراً به دین 
مبین اسالم مشرف شـده، در ایام محرم به جمع خدمت 

رسانان به عزاداران حسینى پیوست.

چرك نویس «علیخان عبداللهى»، 54 ساله است؛ یک مرد سرایدار ، 
اهل والیت «اروزگان» افغانستان و ساکن تهران. قسمت 
او و خانواده اش از جنگى که سال ها در افغانستان روى 
سرشان سایه کرده، مهاجرت بوده؛ مهاجرتى اجبارى و از 
ترس جان. سفرى که او را به تهران رسانده، به ساختمانى 
پنج طبقه و آجرى زیر پل کریمخان. علیخان، 26 سال از 
عمرش را در این ساختمان سرایدارى کرده؛ او همینجا در 
موتورخانه همین ساختمان گنج پیدا کرده، ارزشمندترین 
گنج زندگى اش را. جام جم آنالین با علیخان عبداللهى 
که امروز به عنوان یک هنرمند خودآموخته مجسمه ساز 
در همه جا شناخته شــده گفتگو کرده که بخش هایى از 

آن را مى خوانید:
چه سالى به ایران آمدید؟

سال 68 براى بار دوم آمدم ایران و از همان زمان در این 
ساختمان ماندگار شدم.

چند تا بچه دارید؟
3 تا. دوتا پسر دارم و یک دختر. پسر بزرگم االن در کشور 

سوئد زندگى مى کند.
از شغلتان راضى هستید؟

خداراشکر... ساختمان ما یک ساختمان ادارى است و همه 
همدیگر را مى شناسیم و به هم احترام مى گذاریم، من هم 
از شــرایط کارى ام با اینکه درآمد زیادى ندارم راضى ام، 
من اینجا در موتورخانه همین ساختمان گنج زندگى ام را 
پیدا کردم؛ مسیر زندگى من همینجا عوض شد؛ شاید اگر 
من یک جاى دیگرى بودم، سِر کار دیگرى بودم هیچوقت 

مجسمه ساز نمى شدم.
تا قبل از این یعنى مجسمه سازى را 

تجربه نکرده بودید؟
نه من از نظر هنرى یک آدم بى استعداد بودم. هیچ هنرى 
نداشتم. تنها کارم همین بود که اینجا سرایدار باشم. اما 
همیشه در زندگى انســان ها، یک جرقه، یک اتفاق، یا 

باعث خوشبختى مى شود یا بدبختى. 
جرقه زندگى شما چه چیزى بود؟

آشــنایى من با یک پیرمرد که همینجا در پیاده رو، کنار 
ساختمان ما روى زمین بساط مى کرد. این پیرمرد روى 
کاغذ همینجا نقاشى مى کشید و مى فروخت. من کم کم 
با این پیرمرد دوست شــدم و فهمیدم که اسمش «اوستا 
حسن» است. دوســتى ما ادامه داشــت، تا اینکه یک 
بار اوستا حســن در صحبت هایش به من گفت: «توى 
زندگى ات اگر کارى را شروع کردى نگو نمى شود! تا ته 
تهش برو. کار نشــد ندارد». من این جمله همیشه توى 
ذهنم بود، تا اینکه یک روزى خیلى ناخواسته به او گفتم: 
«اوستا حسن! مى آیى با هم مجسمه بسازیم؟! گفت تو 
مجسمه ســازى بلدى؟! گفتم نه. اما مگر خودت نگفتى 
کار نشــد ندارد!» خندید و گفت: «آفرین. راهش همین 
اســت». من همان روز رفتم زیر پــل کریمخان، هرچه 
چوب و ضایعات بود جمع کــردم و اینها را با نخ و میخ به 
هم وصل کردم. این شد بدنه مجسمه ها و زیرسازى کار. 
بعد براى بدنه هم به پیشــنهاد اوستا حســن، از مغز نان 
فانتزى اســتفاده کردیم و اینها را با خاك باغچه جلوى 
ســاختمان و آب مخلوط کردیــم و باالخره یک جورى 

مجسمه ها را شکل دادیم. وقتى کار تمام شد و هرکدام از 
ما به مجسمه هایى که ساخته بودیم نگاه کردیم، خیلى 
خوشمان آمد. اصًال چشم مان گرم شد به اینها. دیگر از 

همینجا همه فکر و ذهن ما شد مجسمه سازى.
به فروش شان هم فکر مى کردید؟

آن اوایل که نه. ما اینها را براى دل خودمان مى ساختیم. 
اما چون چندتا از اینها را اوســتا حسن در پیاده رو در کنار 
بساطش نگه مى داشت، یک روز یک آقاى قدبلند الغر 
اندام، اینها را دید و جلو آمد و گفت اینها فروشى هستند. 
من گفتم بله. گفت چند مى فروشید؟ گفتم چند مى خرید؟ 
باالخره سر پنج هزار تومان به توافق رسیدیم. بعد از اینکه 
این مرد رفت، ما خیلى هم خوشحال شدیم که یک نفر 

کار دست ما را خریده است.
اولین چیزى که فروختید چه بود؟

یک نیم تنه انسان که من با استفاده از کاغذ و چسب کاشى 
ســاخته بودم. البته دوتا ازکارهاى اوستا حسن را هم آن 
مرد خرید. دیگر از فرداى آن روز من با جدیت بیشــترى 

کار را دنبال کردم. شــب ها تا ســاعت2، مجسمه ها را 
اسکلت بندى مى کردم و فردا با اوستا حسن روى اینها کار 
مى کردیم. تا اینکه یک هفته بعد دوباره همان آقا آمد و 
گفت من بقیه مجسمه ها را هم مى خرم. بعد هم خودش را 
معرفى کرد و گفت که اسمش «کامبیز درم بخش» است. 
البته آن موقع ما ایشان را نمى شناختیم. بعدها فهمیدیم که 
خودشان یک هنرمند شناخته شده هستند. همین آشنایى 
و معرفى ایشان، باعث شد کار ما در گالرى هاى مختلفى 

دیده و فروخته شود.
یعنى مردم دوست دارند کارهاى شما 

را بخرند؟
بله. چون براى خرید و فروش این آثار یک اصلى هست 
که البته واقعیت هم هست؛ اینکه اگر تمام کره زمین را هم 
بگردید، لنگه این مجسمه ها را پیدا نمى کنید و حقیقت 
هم همین است، چون کار دســت هیچوقت یک شکل

 نمى شود. شاید مشابه بشود اما همانى که بوده نمى شود. 
من و اوستا حســن، حدود هفت سال با همان موادى که 

داشتیم کار مى کردیم، یعنى خمیرى که از کاغذ و روزنامه 
باطله و مجله و... درست مى کردیم. اما همیشه دنبال یک 
ماده جدید و بهتر بودیم. تا اینکه من یک روز خیلى اتفاقى 

به این ماده رسیدم.
ماجرایش را تعریف مى کنید؟

بله. یک روز همســرم به من گفت که علــى برو خرید. 
من همین جور که داشــتم مى رفتم دوروبرم را هم نگاه 
مى کردم که ببینم چه ماده اى مى توانم براى مجســمه 
سازى پیدا کنم؛ این کًال توى ذهنم بود و تا آن موقع هم 
چیزهاى زیادى را تجربه کرده بودم. تــا اینکه موقع رد 
شدن از جوى آب، یک شانه تخم مرغ را دیدم که داخل آب 
افتاده و خیس شده. همانجا به ذهنم رسید که خمیر خوبى 
از شانه تخم مرغ ساخته مى شود. دیگر خرید هم نرفتم، 
شانه تخم مرغ را برداشــتم و برگشتم پیش اوستا حسن. 
گفتم اوستا این را ببین چه خمیر خوبى مى سازد. از همانجا 
بود که کار ساخت مجسمه با شــانه تخم مرغ را شروع 

کردیم.

این همه شــانه تخم مــرغ از کجا 
مى آورید؟

اوایل که از سوپرمارکت هاى همین اطراف جمع مى کردم، 
یعنى روزى یک ساعت زمان مى گذاشتم مى رفتم و تمام 
محله هاى اطراف را مى گشــتم و از سوپرمارکت ها شانه 
تخم مرغ هایى را که تخم مرغ هایــش را مصرف کرده 
بودند و نمى خواســتند جمع مى کردم، اما یک روز اتفاقى 
یکى از کارکنان قدیمى همین ساختمان خودمان را دیدم 
و فهمیدم که االن در یکى شرکت هاى پخش تخم مرغ 
کار مى کند. از همینجا ارتباط گرفتم و حاال شانه هاى تخم 
مرغ را کیلویى مى خرم. یعنى مثًال 600 کیلو شانه تخم مرغ 

مى خرم و شش ماه با این مواد کار مى کنم.
بیشتر چه چیزهایى مى سازید؟

قبًال هرچیزى که مى ســاختم دلى بود. یعنى حتى وقتى 
کار را شــروع مى کردم نمى دانســتم که مى خواهم چه 
چیزى بسازم. من هرچیزى که در لحظه به ذهنم مى آمد 
مى ساختم. اصًال هیچ طراحى و فکرى هم از همان ابتدا 
برایش نداشتم. بخاطر همین خیلى از هنرمندها که کارم را 
دیده بودند مى گفتند که این کارها وحشى است، دیوانه وار 
است. اما االن بیشتر سفارشى کار مى کنم یعنى طرح هایى 
را که مشترى ها مى خواهند مى زنم. مردم هم االن بیشتر 

جغد، شیر و بزغاله مى خواهند.
پس مشترى زیاد دارید؟
زیاد که نه اما هست. خداراشکر راضى ام.

گران تریــن کارى که فروختید چقدر 
بوده؟

از مِن سازنده کســى مجســمه ها را گران نمى خرد. از 
واســطه ها گران مى خرنــد. مثًال یــک کارى که من 
یک میلیون و 700 هزارتومان فروختم را بعدها شنیدم که 

13 میلیون تومان فروخته اند.
بیشتر کجاها کار مى کنید؟

اگر تابستان باشد که روى پشت بام همین ساختمان مجسمه 
مى سازم و خمیرها هم زیر آفتاب زود خشک مى شوند. اما 

وقتى هوا سرد مى شود مى آییم همینجا داخل موتورخانه.
بین این همه کار و این همه مجسمه 
کدام طرح را از همه بیشــتر دوست 

داشتید؟
هیچکدام. هنوز بین این همه مجســمه اى که ساخته ام 
هیچکدام به دلم ننشسته. هنوز دنبال یک گمشده اى هستم 

که آن را پیدا نکرده ام.
تا حاال مجسمه اى را هم خراب کرده اید؟
بله خیلى ها را. یک وقت هایــى وقتى کار را نگاه مى کنم 
مى بینم به دلم چنگى نمى زند، آن وقت تیشه را برمى دارم 
و مى افتم به جانش. لت و پارش مى کنم. بعد این خمیر را 
دوباره بازیافت مى کنم و سعى مى کنم یک شکل دیگرى 

بسازم که با آن بیشتر ارتباط برقرار کنم.
در افغانســتان که بودید هیچ تجربه 

مجسمه سازى نداشتید؟
نه اصًال. من هیچ مجسمه اى در کشور خودم ندیدم. حتى 
همینجا هم تا قبل از شروع این کار، هیچ مجسمه اى را از 

نزدیک ندیده بودم. 

متفاوت ترین سرایدار ایران را بشناسید

مردى که در موتورخانه
 گنج پیدا کرد

موکبى در نجف اشــرف، یک نذر 
جالب کرده اســت. همانطور که در 
تصویر مشاهده مى کنید این موکب 
پریزهــاى متعددى تعبیــه کرده تا 
زائران اربعین به راحتى بتوانند وسایل 

الکترونیکى خود را شارژ کنند.

نذر متفاوت 
یک موکب در 

نجف

رئیس اورژانس اجتماعى کشــور گفت: ســال گذشته 
هزار و189 کودك مســمومیت با مواد مخدرداشــته و 
در شــش ماهه امســال نیز 482 کودك، معتاد به دنیا 

آمده اند.
 حســین اســدبیگى در گفتگو با فارس، اظهار داشت: 
مســمومیت کودکان با مواد مخدر یکى از مصداق هاى 
کودك آزارى است که بسیارى از این کودکان از بدو تولد 

و از طریق مادران معتاد خود گرفتار مى شود.
وى ادامه داد: براســاس آمار ســال گذشــته از سطح 
بیمارستان ها و درمانگاه ها، 849 کودك مسمومیت با 
مواد مخدر داشته اند و در شش ماهه ابتدایى امسال نیز 
570 کودك تازه متولد شده در بیمارستان با مواد مخدر 

مسموم شده اند.

اسدبیگى گفت: به طورکلى ســال گذشته هزار و189 
کودك مســمومیت با مواد مخدر را داشته اند که از این 
تعداد 600 نوزاد دختر و 589 نوزاد پســر گزارش شده

 است.
رئیس اورژانس اجتماعى کشــور ادامه داد: در ســال 
گذشته، 639 نوزاد تازه متولدشده مســمومیت با مواد 
مخدر داشته و در شش ماه ابتدایى امسال 482 کودك 

معتاد، به دنیا آمده اند.
اســدبیگى گفــت: در ســال 95 از میان هــزار و189 
کودکى که مســمومیت با مواد مخدر آنها محرز شده، 
467 نوزاد تحویل به بهزیســتى شده، 60 نوزاد تحویل 
اقوام شده اند و 15 نوزاد بر اثر مسمومیت با مواد مخدر 

فوت کرده اند.

سخنگوى ســتاد مرکزى اربعین از صدور 2/2میلیون 
روادید اربعین خبر داد.

شهریار حیدرى اظهار داشت: روند صدور روادید روزانه 
صورت مى گیرد و در این زمینه هیچ مشــکلى نداریم. 
وى به آمار خروج زوار از مرزهاى کشــور اشاره کرد و 
بیان داشــت: تاکنون بیش از یک میلیون و 400 هزار 
نفر از مرز هاى کشــور به ســمت عتبات عالیات اعزام

 شدند.
حیدرى به وضعیــت تردد زوار در مرز مهران اشــاره و 
عنوان کرد: بالغ بر 50 درصــد زوار از مرز  مهران عبور 
کرده اند که همین امر موجب حجم بیشــتر ترافیک در 

این مسیر شده اما همچنان تردد روان است.
وى با درخواســت از زوار مبنى بر داشتن مدارك کامل 
قانونى، اظهار داشــت: از زوار در خواســت مى شود با 
داشــتن گذرنامه و روادید به مرزها مراجعه کنند چرا که 
افرادى که فاقد مدارك کامل باشــند به داخل کشــور 

بازگردانده مى شوند.

صدور 2/2 میلیون
 روادید اربعین

رئیس اورژانس اجتماعى کشور خبر داد:

تولد 482 نوزاد معتاد در 6ماهه امسال

رئیس واحد فراهم آورى اعضاى بیمارستان مسیح دانشورى 
با بیان اینکه اهداى عضو اهداى زندگى به بیماران نیازمند به 
پیوند عضو است، اظهار داشت: در کشور 30 هزار نفر در لیست 
انتظار پیوند هستند که روزانه ده نفر آنان به دلیل نرسیدن عضو 
پیوندى فوت مى کنند و این در حالى است که فقط 25 درصد 

موارد فوت به علت مرگ مغزى به اهداى عضو مى رسند.
فرحناز صادق بیگى افزود: هــر مورد مرگ مغزى مى تواند با 
اهداى یک قلب، یک کبد، دو کلیه، یک ریه، لوزالمعده و روده ها 
جان هشت بیمار را نجات دهد و با اهداى بیش از 50 بافت مانند 

قرنیه، دریچه قلب و استخوان سبب بینایى و بازتوانى بیماران 
نیازمند شود. رئیس واحد فراهم آورى اعضاى بیمارستان مسیح 
دانشورى با بیان اینکه اعضاى نجاتبخش موارد مرگ مغزى 
گنج هاى حیاتبخشى هستند که با عدم رضایت خانواده ها به زیر 
خاك مى روند و نابود مى شوند، ادامه داد: ظرفیت سال گذشته 
کشو ر از لحاظ اهداى عضو یک چهارم پتانسیل بوده است و در 
صورتى به موفقیت نهایى مى رسد که تمام مردم براى اهداى 
عضو رضایت دهند و روزى برسد که هیچ بیمارى در لیست 

انتظار به دلیل نرسیدن عضو مورد نیاز فوت نکند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ششم 
آبان ماه جلسه اى یک ساعته با رئیس جمهور داشتم، گفت: 
رئیس جمهور چهار دستور به عنوان اولویت سازمان حفاظت 
محیط زیست داد.  اول آلودگى هواى کالنشهرها، دوم مسئله 
مدیریت پسماندهاى کشور به ویژه پسماند استان هاى شمالى، 
سوم مهار پدیده گرد و غبار با منشــأ داخلى و چهارم گرفتن 
حقابه تاالب ها از وزارت نیرو است.عیســى کالنترى درباره 
حقابه تاالب ها افزود: پیگیرى ایــن موضوع را از معاون اول 
رئیس جمهور درخواست کردیم و او دستور داد اثرات بستن 
ســدها روى رودخانه ها تا حد ممکن کاهش داده شود چون 

همه تاالب ها و دریاچه ها با ســیالب ها به وجود آمدند نه با 
آب هاى تنظیم شده بنابراین باید با جارى کردن سیالب ها در 
مسیر رودخانه ها، اجازه دهیم آب به مقصد برسد.وى در ادامه 
اظهار داشت: در شرایط حاضر دوران سختى را مى گذرانیم 
چون 40 روز از شروع سال آبى جدید گذشته و بارش تعدادى 
از استان هاى کشور کمتر از نیم میلیمتر بوده است. کمتر از نیم 
میلیمتر به معناى بارش صفر است بنابراین خوش خیالى است 
که تصور کنیم در یک مقطعى به طور ناگهانى بارندگى کشور 
به 500 میلیمتر برسد پس مجبوریم منابع آب کشور را مدیریت 

و با متخلفان این حوزه برخورد جدى کنیم.  

چگونه مى توان از مرگ روزانه 10 ایرانى جلوگیرى کرد

آنچه رئیس جمهور از 
کالنترى خواست

4 توصیه روحانى 
به رئیس سازمان محیط زیست
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دستگیرى سارقان
 پل هاى فلزى و معابرعمومى

فرمانده انتظامى شهرســتان شاهین شهر و میمه از 
دستگیرى دو ســارق حرفه اى که اقدام به سرقت 
پل هاى فلزى نصب شــده بر روى جداول و یا معابر 

عمومى مى کردند، خبر داد.
رجبعلى مختارى اظهار داشت: در پى وقوع چند مورد 
سرقت پل هاى فلزى نصب شــده بر روى جداول و 
معابر عمومى در سطح شاهین شهر، موضوع شناسایى 
و دستگیرى عامالن این ســرقت ها در دستور کار 

مأموران این فرماندهى قرار گرفت. 
وى افــزود: مأمــوران در ایــن راســتا بــا انجام 
گشــتزنى هاى ویژه، موفق شــدند عامــالن این 
سرقت ها را که سرنشینان یک دستگاه وانت نیسان 

بودند، شناسایى کنند.
فرمانــده انتظامــى شهرســتان شــاهین شــهر 
و میمــه عنــوان کــرد: بــا شناســایى متهمان، 
مأموران آنهــا را در دو عملیات جداگانه دســتگیر 

کردند.
مختارى با اشــاره به اینکه ارزش تقریبى پل هاى 
ســرقت شــده از معابر توســط این افراد بیش از 
150 میلیون ریال بوده اســت، خاطر نشــان کرد: 
با بررســى هاى صورت گرفته، مشــخص شد این 
ســارقان پس از ســرقت پل ها، آنها را به یک انبار 
ضایعاتى، انتقــال مى دادند و در شــهر اصفهان به 

فروش مى رساندند.

بازنگرى ساختار
شهردارى اصفهان

سعید فردانى، مدیر برنامه ریزى و بودجه شهردارى 
اصفهان از تحقق 100 درصدى اجراى طرح بازنگرى 
ســاختار سازمانى شــهردارى بر اســاس ضوابط و 

تشکیالتى ابالغى مصوب وزارت کشور خبر داد.

امام جمعه جدید سمیرم 
معرفى شد

حجت االسالم و المسلمین سیف ا... دهقانى فیروز 
آبادى به عنوان امام جمعه جدید سمیرم معرفى شد.

8000 مترمربع 
فضاى مفیدنمایشگاهى

على یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى 
اصفهان با اشاره به پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان 
گفت: در نمایشــگاه جدید، هشــت هزار مترمربع 
فضاى مفیــد نمایشــگاهى وجود خواهد داشــت 
و براى پیشــرفت بهتر این پروژه، از ســهامداران 
عمده نمایشگاه یعنى شــهردارى و اتاق بازرگانى 
درخواســت افزایش ســرمایه به میزان 50 میلیارد 
تومــان را داشــته ایم و امیدواریــم بــا تأمین این 
مبلــغ، پــروژه را با ســرعت بیشــترى بــه پیش

 ببریم.

تالش براى رفع
 بوى بدفاضالب در شهرضا

فرماندار شهرضا گفت: هیئتى مرکب از کارشناسان 
داخلــى و خارجى براى وضعیت فاضالب شــهرى 
شــهرضا به این شهرســتان مى آیند تا طرحى را 
پیشنهاد دهند که بوى تعفن متصاعد از الگن هاى 

فاضالب از بین برود.
محســن گالبى عنوان کــرد: یکــى از مهمترین 
طرح هایى که از حدود 30 سال قبل در شهرضا آغاز 
شده، فاضالب شهرى اســت که متأسفانه تنها 30 

درصد از آن تکمیل شده است.
وى اظهارداشــت: در حال حاضر اعتبــارى بالغ بر 
900 میلیون تومان براى ارتقاى سیســتم فاضالب 
شهرى شهرضا اختصاص داده شــده و هیئتى نیز 
مرکب از کارشناســان داخلــى و خارجى، به زودى 
براى بررسى میدانى و ارائه طرحى جهت حذف بوى 
بد متصاعد در هواى مناطق اطراف، به شهرضا سفر 

مى کنند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشى جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان گفت: حمل قرص هاى کدئین دار، مخدر 
و داروهاى ناشــناخته به عراق ممنوع است و از زائران 
درخواست مى شــود از حمل این قبیل داروها خوددارى 

کنند.
محمد علیزاده افزود: زائران در صورت بردن دارو به کشور 
عراق، باید نسخه پزشک همراه خود داشته باشند که در 

صورت بروز مشکل، با ارائه نسخه مسئله حل شود.
معاون بهداشــت، درمان و توانبخشــى جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان با بیان اینکه، درمانگاه هاى هالل 
احمر مستقر در عراق تمام تجهیزات دارویى و درمانى را 

در اختیار دارند، اظهار داشــت: زائران از این بابت نگران 
نباشــند و در صورت نیاز به دارو، مى تواننــد با مراجعه 
به درمانگاه هاى هالل احمر، داروى مــورد نیاز خود را 

دریافت کنند.
علیزاده خاطر نشان کرد: زائران کربالى معلى مى توانند 

داروهاى معمولى را با نسخه پزشک همراه خود ببرند.
وى با اشــاره به خیل عظیم زائران در پیاده روى اربعین 
حســینى گفت: زائران با رعایت بهداشــت و استفاده از 
ماسک فیلتردار و شستن مکرر دست ها با آب و صابون 
و همچنین نخوردن غذاهایى که از ســالمت آنها آگاه 

نیستند، مى توانند به سالمت به شهر خودشان برگردند.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با 
اشاره به وجود 175 مرکز مشاوره در استان گفت: 9درصد 
طالق ها در اصفهان در سال اول و 40درصد آنها در پنج 

سال اول زندگى مشترك رخ مى دهد.
مجتبى ناجى در مورد وضعیت آمارى طالق در اســتان 
اصفهان گفت: نرخ طالق به دو صــورت از نظر آمارى 
بررسى مى شــود یکى نســبت طالق به ازدواج است و 

دیگرى نسبت طالق به کل جمعیت است.
وى عنوان کرد: به دلیل کاهــش آمار ازدواج که بخاطر 
کاهش موالید بوده اســت، سال 95 در اســتان ازدواج 
درحدود 37 هزار و500 مورد داشتیم، این در حالى است 

که در همان سال درحدود 11 هزار طالق داشتیم و اگر 
بخواهیم نســبت آنها را به هم بگوییم، 3/5 ازدواج در 

مقابل یک طالق داشته ایم.
این مقام مســئول افزود: طالق در استان ما در سال 95 
درحدود 10 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته  
است که امیدواریم با فعالیت هاى جدید و تقسیم کار بین 
ارگان هاى دست اندرکار کنترل کننده که چیزى درحدود 
30 دستگاه و نهاد اعم از استاندارى، صداوسیما، آموزش 
و پرورش، دانشگاه ها، اداره تبلیغات اسالمى، فرهنگ و 
ارشاد و... هستند، نرخ آمار طالق سال 96، همان افزایش 

10 درصدى قبل یا حتى کاهش باشد.

زائران، ُمسّکن هاى قوى
به عراق نبرند

یک طالق، به ازاى
 هر 3/5 ازدواج در استان

دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزان اصفهان گفت: 
دولت مى تواند با ارائه برنامه اى، باقیمانده پول گندم 
استان را که شاید به صد میلیارد تومان هم نرسد، از 
چند کارخانه بزرگ قرض بگیرد و پس از وصول، به 

آنها برگرداند.
اسفندیار امینى تأکید کرد: اگر اراده اى براى پرداخت 
وجه گندم و جو کشــاورزان وجود داشــت، تاکنون 

پرداخت شده بود.
وى تأکید کرد: آیا امکان اینکه مدیریت ارشد استان 
و جهادکشــاورزى با ارائه برنامه اى، باقیمانده پول 
گندم اســتان را پرداخت کنند وجود نــدارد. امینى 
بیان داشت: در مصوبات شــورایعالى آب مشخص 
شــد که تمام کارخانجات بزرگ و کوچک اســتان 
در حال حاضر از حقابه همین کشــاورزان اســتفاده 

مى کنند و بدون استفاده از این حقابه، امکان کسب 
یک ریال از این همه درآمد را ندارند.

به اعتقــاد امینى، دفــاع و دلســوزى دولت براى 
کشاورزان یک شعار اســت و نه کمکى به کشاورز 
مى شــود، بلکه با زور بر ســر ســفره حقابه هاى 

کشاورزان نشسته اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در اســتان اصفهان درحدود 45 هزار رقبه وجود 
دارد، اظهار داشت: 30 درصد این موقوفات داراى سند 

مالکیت است.
حجت   االسالم و المســلمین رضا صادقى با بیان اینکه 
هنوز 70 درصد رقبه هاى اســتان اصفهان بدون سند 
هستند، افزود: در سال جارى ســهمیه استان اصفهان 

براى سنددار کردن رقبه ها، هفت هزار رقبه است.
■■■

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالك همکارى خوبى را براى ثبت 

موقوفات داشته است، تصریح کرد: از ابتداى سال جارى 
تاکنون، براى 600 رقبه در استان اصفهان سند مالکیت 
صادر شده است و باید توجه داشت که تعداد اسناد صادر 

شده، کم ولى از کیفیت باالیى برخوردار بوده است.
وى با بیان اینکه موقوفات رقباتى که با بنیاد مســکن 
بحث داشتیم به خوبى سند دار شــده است، افزود: باید 
توجه داشت که از ابتداى امسال دو هزار و 300 هکتار از 

اراضى موقوفه استان اصفهان سنددار شده اند.
■■■

 حجت   االســالم والمســلمین صادقى،  با بیان اینکه 
موقوفه ســلطان آباد در شــهر خــورزوق، اصفهانک، 

کالرتان و شــهرك اندالن در ســال جــارى به نام 
اوقاف ســند خورده اســت، گفت: همچنین 30 جریب 
از خیابان باهنر با عنــوان موقوفه گرك یــراق به نام 
اوقاف ســند خورده و این در حالى است که 450 واحد 
مسکونى در این موقوفه بدون قرار داد با اوقاف ساخته

 شده است.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهان 
اظهــار داشــت: تصرفــات موقوفه گرك یــراق غیر 
شــرعى اســت و امیدواریــم زودتر مســتأجران این 
موقوفه نســبت به انعقــاد قــرارداد با اوقــاف اقدام

 کنند.

مدیــرکل منابــع طبیعــى و آبخیــزدارى اصفهان با 
بیان اینکــه در ســال 95، دو هــزار و 300 هکتار از 
جنگل ها و مراتع اســتان اصفهان در آتش ســوخت، 
گفت: در ســال جــارى این میــزان بــه 400 هکتار

 رسیده است.
محمــد حســین شــاملى در خصوص آتش ســوزى 
جنگل هاى اســتان اصفهان در شش ماه نخست سال 
96 اظهار داشــت: با توجه به اقدامات پیشگیرانه که در 
سال جارى انجام شده، نسبت آتش سوزى ها در مراتع 
و جنگل ها، امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
80درصد کاهش داشــته است. وى با اشــاره به اینکه 
باالى 60 درصد از آتش سوزى هاى مراتع عامل انسانى 
دارد، افزود: بخشــى از این آتش ســوزى ها، آگاهانه و 

بخشى دیگر ناآگاهانه بوده است.
شاملى گفت: همچنین باید توجه داشت که 20 درصد از 
آتش سوزى هاى مراتع و جنگل هاى استان اصفهان به 

دلیل اختالف بهره برداران اتفاق افتاده که این موضوع 
در حال بررسى است و به منظور حفظ و حراست بهتر از 
مراتع، در نظر داریم حفاظت از عرصه ها را به خود بهره 

برداران واگذار کنیم.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان در خصوص 

سند دار شدن عرصه هاى منابع طبیعى استان اصفهان 
نیز ابراز داشت: در حال حاضر 97 درصد از اراضى استان 
اصفهان به نام دولت سند خورده است و درحدود 3 درصد 
باقیمانده نیز به دلیل اختالف بر سر مالکیت، هنوز موفق 

به دریافت سند نشده ایم.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اتکا به منابع دولتى 
در اصفهان خطاســت،گفت: باید تمام حق استان از 
بودجه هاى دولتى را دریافــت کرد و با صرفه جویى، 

بهترین بهره بردارى را داشته باشیم.
محســن مهرعلیزاده تصریح کرد: همه توان خود را 
به کار مى گیرم که برنامه هــاى اعتدالى دولت براى 
توسعه کشور و استان اصفهان را به خوبى اجرایى کنم.
استاندار اصفهان حل مشکالت و تحقق مطالبات را، 
وظیفه شرعى و قانونى خود عنوان کرد و افزود: در این 
زمینه، تعامل و همراهى خوبى را با نمایندگان استان 
در مجلس شوراى اســالمى خواهیم داشت، چرا که 
این امر، فرصت و ســرمایه خوبى براى ادامه فعالیت 

خواهد بود.
استاندار اصفهان گفت: اصفهان از استعدادهاى خوبى 
برخوردار است و نباید شاهد افزایش بیکارى در این 
اســتان باشــیم، بلکه باید با به کارگیرى تجربیات، 
انرژى، توان مردم و سرمایه ها بتوانیم اقدامات خوبى 

انجام دهیم.
مهرعلیزاده گفت: اصفهــان در زمینه هاى مختلفى 
دچار برخى مشکالت است که باید به آنها توجه کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به مشکالت ناشى از بیکارى 

و رکود، تصریح کرد: اصفهان از استعدادهاى خوبى 
برخوردار است و نباید شاهد افزایش بیکارى در این 
اســتان باشــیم، بلکه باید با به کارگیرى تجربیات، 
انرژى، توان مردم و سرمایه ها بتوانیم اقدامات خوبى 

انجام دهیم.
وى افزود: در این راستا جذب سرمایه هاى خصوصى 
داخلى و خارجــى در زمینه هاى مختلــف، از جمله 
صنعت، گردشگرى و خدماتى الزم است تا اشتغالزایى 

صورت گیرد.
مهرعلیزاده خاطرنشــان کرد: به دلیــل اینکه همه 
زیرساخت هاى مقدماتى از جمله نیروى انسانى، حاضر 
و آماده به کار است،  امیدواریم تا در این زمینه قدم هاى 

مؤثرى برداریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

امسال2300هکتار از اراضى 
موقوفه استان سنددار شده اند

30جریب از خیابان باهنر، خورزوق، اصفهانک، کالرتان و شهرك اندالن موقوفه است

مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
گفت: به علت خسارات وارده ناشى از سرماى زودرس و 
کم سابقه پاییزه به باغات انار استان، پیش بینى مى شود 
میزان برداشت محصول امســال به حدود 60 هزار ُتن 

برسد.
احمدرضا رئیس زاده اظهار داشت: برداشت انار در استان 
از نیمه اول مهرماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

وى افزود: سطح کل باغات انار استان هشت هزار و 630 
هکتار است که درحدود 820 هکتار آن به مرحله بارورى 

نرسیده است.
مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهــان ادامه داد: به علت خســارات وارده ناشــى از 
ســرماى زودرس، پیش بینى مى شــود میزان برداشت 
محصول امســال به حدود 60 هزار تن برسد که نسبت 
به ســال گذشــته بیش از 45 درصد کاهش را نشــان

 مى دهد.

وى با بیان اینکه شهرستان هاى کاشان، شهرضا، نطنز 
و اردستان چهار شهرستان عمده تولیدکننده انار استان 
هستند، تصریح کرد: شهرستان هاى دهاقان، نجف آباد 
و اصفهان نیز از دیگر تولیدکننــدگان این محصول در 

استان مى باشند. 

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزان اصفهان:

استاندار اصفهان:

دولت براى پرداخت طلب گندمکاران 
از کارخانه هاى  بزرگ قرض کند

باید تمام حق استان
 از بودجه هاى دولتى را دریافت کرد 

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از آزادســازى بیش از 800 هزار 
مترمربع زمین متعلق به اراضى ملى به ارزش 110 میلیارد ریال از دست 

زمین خواران و دستگیرى 15 نفر در این رابطه خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشت: مقابله با این پدیده، در دستور کار 

جدى پلیس آگاهى این فرماندهى قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه استان اصفهان بعد از استان هاى کرمان، یزد و سیستان 
و بلوچستان، رتبه پنجم را در عرصه منابع طبیعى کشور دارد، افزود: این 
استان مورد توجه زمین خواران قرارگرفته و این افراد با یکسرى اقدامات 
متقلبانه، زمین هاى دولتى و غیردولتى را با سندســازى، جعل اســناد و 

مدارك و تغییر کاربرى تصاحب مى کنند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان به تشریح اقدامات صورت گرفته در 

خصوص برخورد با این پدیده در سطح استان پرداخت و خاطر نشان کرد: 
در هفت ماهه امسال، 18 فقره پرونده زمین خوارى توسط کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرائم اقتصادى پلیس آگاهى اســتان مورد بررسى و رسیدگى 

قرار گرفته است.
وى افزود: در این رابطه بیــش از 800 هزار متر مربــع زمین متعلق به 
منابع طبیعى و راه و شهرســازى که جزو اراضى ملى به شمار مى آمدند 
و توســط زمین خواران به صورت تصرف عدوانى مــورد تصاحب قرار 
گرفته و تغییر کاربرى شده بودند، توسط پلیس آگاهى استان آزادسازى 

شد.
سرهنگ خسروى ارزش زمین هاى آزاد شده از دست زمین خواران را 110 
میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه، تعداد 15 نفر از متصرفان 

و متجاوزان به اراضى ملى، دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائى 
معرفى شدند.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان اظهار داشت: پلیس براى برخورد با 
زمین خوارى، از توان حداکثرى خود استفاده مى کند و حتى قبل از اینکه 
شکایتى از سوى سازمان یا نهادى در این خصوص شود، اقدام به برخورد 

با زمین خواران مى کند.
وى گفت: مبــارزه با پدیــده زمین خوارى در دســتور کار پلیس آگاهى 
تمامى شهرســتان ها قرار گرفته و به صورت ویــژه، هرگونه تغییرات 
و اقداماتــى که مظنــون بــه زمین خوارى باشــد، به مرجــع قضائى 
منعکس مى شــود و با هماهنگى مقام قضائــى، پیگیرى الزم صورت 

مى گیرد. 

کشف زمین خوارى
 11 میلیاردى و 
دستگیرى 15 نفر

60درصد از آتش سوزى هاى مراتع، عامل انسانى داردپیش بینى برداشت 60 هزار ُتن انار از باغات استان



استاناستان 05053079 سال چهاردهمیک شنبه  14آبان  ماه   1396

هواى اصفهان
امروز هم ناپایدار است

مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان گفت: بر اســاس ُمدل هاى هواشناســى، 
امروز جو به نسبت ناپایدارى در هواى استان حاکم 

خواهد بود.
حسن خدابخش افزود: بر این اساس، وضعیت جوى 
در اکثر مناطق اســتان به صورت قســمتى ابرى و 
غبار محلى، همراه با افزایــش ابر و گاهى وزش باد 

پیش بینى مى شود. 
به گفته وى، هواى کالنشــهر اصفهان امروز کمى 
ابرى و غبــار محلى،گاهــى افزایش ابــر و وزش 
باد و بــراى روز دوشــنبه(فردا)، صاف تا قســمتى 
ابرى و غبار محلــى، گاهى وزش بــاد پیش بینى 

مى شود. 

راه اندازى 2 ایستگاه سیار 
صدور کارت ملى 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: به منظور 
تسهیل در خدمت رســانى به شهروندانى که امکان 
حضور در دفاتر براى صدور کارت ملى را ندارند،دو 

ایستگاه سیار راه اندازى مى شود.
حسین غفرانى افزود: این طرح از آسایشگاه جانبازان 
شهید مطهرى آغاز مى شــود و بعد از آن به مراکز 

دیگر راه مى یابد.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان اینکه 
پایگاه هاى ســیار صدور کارت ملى هوشمند، براى 
اخذ درخواست افرادى که توانایى جابه جایى ندارند، 
پیش بینى شده است، گفت: ســالمندان، معلوالن، 
جانبازان و تمام کسانى که امکان مراجعه فیزیکى و 
حضورى به دالیل مورد قبول ندارند، مانند زندانیان 
و ســربازان مى توانند از این ایســتگاه ها اســتفاده 

کنند.

تکمیل شدن90درصد 
از موزه دفاع مقدس 

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى اسالمى 
دفاع مقدس اســتان اصفهان گفت: با تالش هاى 
مستمر استاندار سابق اصفهان، درحدود 90 درصد 
فاز نخســت موزه دفاع مقدس در اصفهان تکمیل 
شده است.سردار مجتبى شــیروانیان بیان داشت: 
امیدواریم بعد از 20 سال انتظار، موزه دفاع مقدس در 

اصفهان به بهره بردارى برسد.

 حمایت اتاق بازرگانى از 
جوانان صاحب ایده 

رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان با بیان اینکه اتــاق بازرگانى اصفهان تمام قد 
پشت جوانان صاحب ایده و تفکر ایستاده است، گفت: 
فعالیت هایى کــه جوانان اصفهانــى در اتاق بازرگانى 
انجام مى دهنــد، مورد توجــه اتاق هــاى بازرگانى

 استان هاى دیگر قرار گرفته است. 
 عبدالوهــاب ســهل آبــادى اضافــه کــرد: در اتاق 
بازرگانــى اصفهــان از تفکــر جوانانى که قــادر به 
ارائــه طرح و ایده هســتند، اســتفاده خواهیــم کرد.  
رئیــس اتــاق بازرگانى اصفهــان خاطرنشــان کرد: 
مى خواهیم در اتاق بازرگانى اصفهــان ترتیبى اتخاذ 
شود که جوانان در جلسات و همایش هایى مانند تودیع 
و معارفه مدیران شــرکت کنند تا تجربه کسب کنند و 
بدانند که چگونه باید در اینگونه جلسات حضور یابند و 

رفتار کنند. 
 وى اظهارداشــت: همچنین ترتیبى اتخــاذ خواهیم 
کــرد تــا دانشــجویان بتواننــد در جلســات تمام 

کمیسیون ها شرکت کنند. 

آمادگى مالزى براى 
ساخت نیروگاه  در اصفهان

«ریمى یعقوب»، رئیس مرکز توسعه تجارت مالزى 
در آســیا و خاورمیانه گفت: مالزى آماده ســرمایه 
گذارى در ایجاد نیروگاه خورشــیدى هزار مگاواتى 

در اصفهان است.

خبر

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان گفت: 
زاینده رود باید تا قبل از آذرماه براى کشــت کشاورزان باز 
شود و زمان دقیق جارى شدن آب، تا آخر آبان ماه مشخص 

مى شود.
اسفندیار امینى اظهار داشت:  باز شــدن آب زاینده رود در 
جلسه شوراى هماهنگى در اواخر آبان ماه مشخص مى شود.

وى بیان داشت: با توجه به اینکه پیش بینى شده در نیمه دوم 
آبان ماه، بارندگى ها آغاز مى شود و با توجه به حجم سد، تاریخ 

باز شدن آب در بستر زاینده رود مشخص مى شود.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان تصریح 
کرد: کشــت خط قرمزى دارد و باید در یــک دوره زمانى 

مشخص انجام شود و الزم است که قبل از فرارسیدن سرما 
و زمستان، کشت انجام شود.

وى ادامه داد: بارندگى در اصفهان مبناى کشت و بازگشایى 
زاینده رود نیست، چراکه بارندگى در کوهرنگ مطرح است 

که از نیمه دوم آبان ماه پیش بینى شده است.
امینى همچنین با اشاره به حفر چاه هاى غیر مجاز توسط 
شــهردارى گفت: در چند روز پیش،عوامل شــهردارى 
اصفهان در حالى به حفر چاه غیر مجاز در خیابان آتشــگاه 
اقدام مى کردند که پس از حضور نیروهاى گروه گشــت و 
بازرسى شــرکت آب منطقه اى اصفهان مانع از اقدام آنها

شدیم.

تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: روز 13 آبان یادآور 
سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است.

به گزارش ایمنا، حجت االسالم و المسلمین رحیمیان در 
مراسم روز 13 آبان در اصفهان اظهار داشت: تبعید امام 
خمینى(ره) به ترکیه در 13 آبان 1343، شهادت دانش 
آموزان در 13 آبان 1357 مقابل دانشگاه تهران که روز 
دانش آموز نام گرفت و تسخیر النه جاسوسى در 13 آبان 
1358 مناسبت هاى مهم این روز در تاریخ معاصر ایران 
است که هر سه روز در استکبارستیزى مشترك هستند 
و به همین دلیل ایــن روز در تقویم تاریخ ایران روز ملى 
مبارزه با استکبار جهانى نام گرفت. وى با اشاره به تحریف 

اندیشه امام خمینى(ره) توسط برخى از مسئوالن، بیان 
کرد: آنهایى که مى گویند امام(ره) موافق مرگ با آمریکا 
نبود، به این جمله امام(ره)  توجه کنند که امام(ره)  فرمود 
امیدواریم نه تنها از مســاجد که از ناقوس کلیساها نیز 

صداى مرگ بر آمریکا را بشنویم.
تولیت آستان مقدس مســجد جمکران در ادامه گفت: 
امام(ره)  بعد از تســخیر النه جاسوســى بــا صراحت 
مى فرماید ما باید دشمن سرســخت کسانى باشیم که 
پرونده همکارى آنها با آمریکا از النه جاسوســى بیرون 
آمد، امام(ره)  فرمودند آنهایى که خواب رابطه با آمریکا را 

مى بینند خدا بیدارشان کند.

13 آبان، نماد استکبارستیزى 
ملت ایران است

زاینده رود
 باید تا قبل از آذرماه باز شود

ساسان اکبرزاده

«بخشــى از خدمات و فعالیت هاى ســازمان تعزیرات 
حکومتى، تبلور مبارزه با اســتکبار اســت و در حقیقت 
مبارزه با تخلفــات قاچاق کاال و ارز بــه نوعى یکى از 
شــیوه ها و اهرم هاى مبــارزه بــا اســتکبار جهانى 
اســت و ســازمان تعزیــرات حکومتــى بــه عنوان 
یک نهاد پیشــقراول در مبــارزه با اســتکبار جهانى

 است.»
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان که همزمان 
با 13 آبان روز ملى مبارزه با استکبار جهانى، به مناسبت 
بیست و سومین ســالگرد تأسیس ســازمان تعزیرات 
حکومتى به جمع خبرنگاران آمده بود با بیان این مطلب 
گفت: اختیارات سازمان تعزیرات حکومتى در دو بخش، 
ایجاد امنیت براى تولید، اشتغال و سرمایه گذارى و ایجاد 
امنیت اقتصادى براى مصرف کنندگان در حوزه تأمین 

مایحتاج از بازار است.
غالمرضــا صالحــى افــزود: مصرف کننــدگان، 
حــق برخــوردارى از کاالهــاى اســتاندارد ســالم، 
خدمــات پــس از فــروش وحــق انتخــاب کاال را 
دارنــد. از ســوى دیگــر تولیدکننــدگان نیــز باید 
از امنیــت و آرامش بــدون هرگونه تهدید و آســیبى، 

برخوردار باشند. 
وى ادامه داد: در حوزه مبارزه با قاچاق، تعزیرات حکومتى 
از تولید ملى، اشــتغال، کارآفرینــى و... حمایت کرده 
و پیام این ســازمان به تولیدکننده آن اســت که هیچ 
عامل خارجى نمى توانــد عرصه رقابت و میدان فعالیت 
را به شکل غیرقانونى در یک شــرایط برابر از او بگیرد. 
همچنین پیام این سازمان به مصرف کننده نیز آن است 
که هیچکس در حوزه بازار و کسب و کار حق اجحاف در 
حق مصرف کننده را ندارد و باید به ســودهاى قانونى و 

تعرفه هاى قانونى خود قانع باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان هدف نهایى 
و غایى این ســازمان را در بخش تولیــد، بهبود فضاى 
کســب و کار و در بخش حقوق مصرف کننده، سالمت 
اقتصادى و اقتصــاد عارى از تخلف دانســت و افزود: 
سازمان تعزیرات حکومتى در سه بخش کاال و خدمات 
در بازار، قاچاق کاال و ارز و پرونده هاى بهداشت و دارو و 

درمان به تخلفات رسیدگى مى کند.
صالحى گزارشــى از فعالیت هــاى اداره کل تعزیرات 

حکومتى استان اصفهان در هفت ماهه فروردین 96 تا 
30 مهر 96 ارائه داد و گفت: در هفت ماه اول سال جارى 
در بخش کاال و خدمات، پرونده هاى وارده به شعبات ما 
در سطح اســتان ده هزار و 713 فقره بود که با احتساب 
پرونده هاى قبل از آن، ما توانستیم ده هزار و 932 فقره 
پرونده را معادل 102 درصد مختومه کنیم. در این بخش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 23 درصد کاهش 
داشــتیم. در بخش مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز در این 
مدت هزار و 822 فقره پرونده وارد شعبات ما در سطح 
استان اصفهان شد که با احتســاب پرونده هاى قبل از 
آن، جمعًا دو هزار و 120 فقره پرونده معادل 116 درصد 
مختومه شد و نسبت به حرکت مشــابه سال گذشته 4 
درصد افزایش نشــان مى دهد. اما در بخش تخلفات 
دارو و درمان دو هزار و 523 فقره پرونده هاى وارده در 

سطح اســتان بود که دو هزار و 222 پرونده معادل 88 
درصد مختومه شــد. البته پرونده هاى مربوط به دارو و 
درمان نیازمند اســتعالم بوده و زمانبر است که در این 
بخش نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد 

افزایش بود.
وى به ترتیب گرانفروشى، عدم درج قیمت، عدم رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى و عدم ارائه فاکتور را فراوانى 
تخلفات در هفت ماه اول سال جارى برشمرد و با اشاره 
به مهمتریــن پرونده هاى تخلفات کــه در مدت هفت 
ماه اخیر رسیدگى شــد، گفت: محکومیت دو میلیارد و 
663 میلیون و 827 هــزار و 941 ریال قاچاقچى تویوتا 
لندکروز و ضبط آن، رســیدگى به پرونده تخلف هزار و 
898 کیسه 10 کیلویى برنج قاچاق در شهرستان دهاقان 
و پرداخت 984 میلیون و 966 هزار ریال جریمه، صدور 

حکم تعطیلى کارخانه متخلف پاالیش و تصفیه نمک 
به علت نداشــتن مجوز بهداشتى، جریمه هفت میلیارد 
ریالى قاچاقچیان 72 هزار و 810 لیتر سوخت در نجف 
آباد، تعطیلى درمانگاه دندانپزشــکى به علت نداشتن 
مســئول فنى، جریمه صد میلیون ریالى دو پزشک به 
علت زیرمیزى گرفتن، جریمه سه میلیارد و 199 میلیون 
ریالى قاچاق 310 دســتگاه تلفن همراه، رســیدگى به 
پرونده کشف یک میلیون و 870 هزار نخ سیگار خارجى 
و جریمه پنج میلیارد و 874 میلیون و 600 هزار ریالى، 
محکومیت مدیرعامل یک شــرکت خصوصى به دلیل 
عدم ایفاد تعهــدات ارزى در اصفهان، ضبط کاالهاى 
قاچاقچى البسه فروشــى و جریمه شش میلیارد ریالى، 
کشف هزار و 23 تلفن همراه قاچاق در منزل مسکونى 
در شهر اصفهان و جریمه ســه میلیارد و 402 میلیون 

و 887 هزار ریالى و... بخشــى از پرونده هاى رسیدگى 
شــده تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان در هفت ماه 
ســال جارى بوده اســت که کاالهاى قاچاقچیان به
 نفع دولت ضبط و جرایم در حق صندوق دولت پرداخت

 شده است. 
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهــان اظهار 
داشت: در مجموع در هفت ماه اول سال جارى تعزیرات 
حکومتى اســتان در بخش کاال و خدمات، متخلفان را 
محکوم به پرداخت 388 میلیــارد و 11 میلیون و 539 
هزار و 239 ریال جریمه کــرد و در بخش قاچاق کاال و 
ارز ده میلیارد و 370 میلیون و 386 هزار و 834 ریال و در 
بخش بهداشت و دارو و درمان در سطح استان اصفهان 
به پنج میلیارد و 902 میلیــون و 339 هزار و 710 ریال 

جریمه محکوم کرد.
صالحى افزود: در حال حاضر 20 فقره پرونده اخذ مبلغى 
به عنوان حق سرویس رســتوران ها با شکایت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مطرح شده و در 

حال رسیدگى است . 

آمار 7 ماهه تعزیرات حکومتى استان اصفهان نشان مى دهد؛

گرانفروشى، فراوان ترین تخلف دراصفهان

با گذشــت چند ماه از پررنگ شدن خبر کشف 
تونل هایــى در زیر میدان امــام (ره) اصفهان 
همچنان براى همه مبهم است که آیا این پروژه 
به پایان رسیده یا آنکه به دلیل کمبود اعتبارات، 
آزمایشات ژئوفیزیکى اش به تعلیق افتاده است؟

بر اســاس بررســى ها، متوجه شــدیم که 
پژوهش هاى این تونل کشــف شده، به علت 
مسائل اقتصادى و اعتبارى متوقف شده و به 

زودى ها قصد شروع کار دوباره وجود ندارد.
علمدار علیان، کارشناس میراث فرهنگى استان 
اصفهان در این باره گفت: براى تشخیص دقیق 
این پروژه، هم اکنــون نیازمند آزمایش هاى 
ژئوفیزیکى هســتیم که به دلیل تعلیق برنامه 
اعتبارات و مسائل اقتصادى اش متوقف شده 

است.
در چندماه گذشته، فرضیه هاى متفاوتى مطرح 
شــد و دریافتیم که علت توقف این پروژه، رد 
شدن فرضیه نفر رو بودن این تونل هاى کشف 

شده در سطح زیرین میدان امام (ره) است.
اما این جریــان تا آنجایى پیــش مى رود که 
پژوهشگران میراث فرهنگى به حفره هاى آبى 
مى رسند و متوجه مى شوند که ممکن است که 
یکى دیگر از بخش هاى تقسیم آب همچون 

مادى ها باشند.
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان در 
این  باره بیان داشت: هنگامى که فرضیه نفررو 
بودن این تونل براى ما حذف شد و تنها راه آبى را 
مشاهده کردند که در این راستا، اینگونه نتیجه 
گیرى شد که این تونل همچون مادى ها، یک 

راه آبى است و پروژه به پایان رسید.
فریدون اللهیارى پیرامون مســائل بودجه و 
اقتصادى این پروژه افزود: این پروژه در همان 
چند ماه گذشــته پرونده اش براى ســازمان 
میراث فرهنگى بسته شده است و هیچگونه 
مشــکل و مادى اى پیرامون این پروژه وجود

 ندارد.

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز 
شــهردارى اصفهان اعالم کرد: برگ هاى 
پاییزى خیابــان هاى چهارباغ، فردوســى 
و عباس آبــاد جمــع آورى نمى شــوند تا 
مردم هنگام قــدم زدن در ایــن خیابان ها، 
حــال و هــواى پاییز را بیشــتر احســاس

 کنند.
احمد ســلیمانى پور با اشــاره به فرارسیدن 
فصل برگریــزان درختان و شــروع بادهاى 
موسمى، گفت: در شــهر اصفهان سه هزار و 
750 هکتار فضاى سبز و بیش از سه میلیون 
اصله درخت و درختچه وجود دارد که دو هزار 
و 300 تن برگ پاییزى از این درختان به زمین 

مى ریزد.
وى ادامه داد:  این برگ ها توسط هزار و 500 
نفر از نیروهاى ســازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان، جمع آورى و راهى 
18 سیلویى که در مناطق 15 گانه شهردارى 

اصفهان دایر شده است، مى شوند.
وى خاطرنشــان مــى کنــد: بــرگ هاى 
جمع آورى شده درختان، در این سیلوها طى 
فرآیند فرآورى، پس از 9 ماه به «خاکبرگ» 
تبدیل مى شوند و باز هم در باغچه هاى گل 

مورد استفاده قرار مى گیرند.
ســلیمانى پور از شــهروندان خواست که در 
کنار برگ هایى که در پــارك ها و کوچه ها 
جمع آورى مى شود، زباله هاى خود را نریزند؛ 
زیرا وارد شدن زباله به سیلوهاى برگ، اثرات 

منفى به همراه دارد.
وى با اشــاره به اینکه مردم دوســت دارند 
برگ هــا در برخــى از معابــر و خیابان ها
 جمع آورى نشوند، افزود: برگ هاى پاییزى 
خیابان هاى چهارباغ، فردوسى و عباس آباد 
جمع آورى نمى شوند تا مردم هنگام قدم زدن 
در این خیابان ها، حال و هواى پاییز را بیشتر 

احساس کنند.

مدیرکل نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس 
اســتان اصفهان گفت: با توجــه به اختالف 
سرانه استان اصفهان و شاخص استاندارد و 
وجود حضور 800 هزار دانش آموز در مدارس 
این استان، هنوز به یک میلیون و 400 هزار 
مترمربع فضــاى آموزشــى نیازمندیم تا به 

شاخص استاندارد برسیم.
محمدحسین ســجاد اظهارداشت: شاخص 
استاندارد، فضاى آموزشى 8/3 مترمربع است 
که میانگین سرانه کشــور نیز درحدود 5/3 
مترمربع و این رقم در استان اصفهان به 6/5 

مترمربع رسیده است.
وى خاطرنشــان کــرد: نهضت مدرســه 
ســازى پایانى ندارد و هر ســال ضمن بهره 
بــردارى از مدرســه هاى نوســاز، عملیات 
ساخت واحدهاى آموزشــى دیگرى نیز آغاز

 مى شود.
مدیــرکل نوســازى، توســعه و تجهیــز 

مدارس اســتان اصفهان افــزود: از مجموع 
433 طــرح عمرانــى اداره کل آمــوزش و 
پرورش استان اصفهان، 240 طرح از سوى 
نیکوکاران مدرســه ســاز در حال ســاخت

 است.
وى همچنیــن تصریــح کــرد: از مجموع 
طرح هاى عمرانى اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان، 350 طرح آموزشى و بقیه 
شامل نمازخانه، سالن ورزشى و مکان هاى 
مربوط به فعالیت هاى پرورشــى اســت که 
میانگین پیشــرفت فیزیکى آنها 42 درصد 
است.سجاد با بیان اینکه مهر امسال 92 طرح 
آموزشى در اســتان اصفهان به بهره بردارى 
رسید، یادآورى شد: براى تکمیل 433 طرح 
عمرانى آموزشــى دیگر این استان، اعتبارى 
افزون بر سه هزار میلیارد ریال نیاز است که 
امیدواریم تا پایان امسال، دستکم 40 طرح آن 

به بهره بردارى برسد.

نیاز اصفهان به یک میلیون
 و 400 هزار مترمربع فضاى آموزشى 

گذرى بر احواالت تونل کشف شده در میدان امام(ره)

تونل  کشف شده اى که پایانش به برهوت بود
برگ هاى پاییزى خیابان هاى چهارباغ،
 فردوسى و عباس آباد جمع نمى شوند

اختیارات 
سازمان تعزیرات 
حکومتى در
 دو بخش،

 ایجاد امنیت 
براى تولید، 
اشتغال و 

سرمایه گذارى 
و ایجاد امنیت 
اقتصادى براى 
مصرف کنندگان 
در حوزه تأمین 
مایحتاج از بازار 

است
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اجراییه
شماره: 745/95 ش8ح-1396/7/22 به موجب راي شماره 220 تاریخ 96/5/7 حوزه 8شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه: حسن صفرنژاد فرزندامراله به 
نشانى  مجهول المکان، محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدودوازده میلیون وپانصدهزارریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/736/000 ریال هزینه دادسى و خسارات تاخیرازتاریخ سررسید چک 
ها 93/9/21،93/10/20؛93/10/5؛93/8/5؛93/9/2تازمان وصول درحق محکوم له ناصربیدارم 
فرزندمحمدعلى به نشانى گرگاب-بلوارامام-روبروى مســجد لوازم خانگى بیدارم ؛هزینه عملیات 
اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1718 اسالمیان- قاضى شعبه 

هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 8/440 
حصر وراثت

داودنقدى قشالقى بشناسنامه شماره2739 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 455/96تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان صدیقه 
همتى ریخته گرفرزندمحمد به شناسنامه شماره 4054 در تاریخ 1394/12/17 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- داودنقدى قشــالقى فرزند على  شماره شناسنامه2739 نسبت با 
متوفى (همسر) 2- رضا نقدى قشالقى فرزند داودشماره شناســنامه3749 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- زهرانقدى قشالقى فرزندداود شماره شناسنامه6804 نســبت با متوفى (فرزند) 4- محمدنقدى 
قشالقى فرزند داود شماره شناسنامه 1271715619 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 1767 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/ 8/441 
حصر وراثت

مهرى گمنام بشناسنامه شماره 8281  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 458 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباسعلى 
جزى فرزندعلى به شناسنامه شــماره 248 در تاریخ  1394/3/21 درگذشــته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- مهرى گمنام  فرزند رضا شماره شناســنامه 8281  نسبت با متوفى همسر 
2- محمدرضاجزى فرزند عباسعلى شــماره شناسنامه 5100193654   نســبت با متوفى (فرزند) 
3- زهراجزى  فرزند عباسعلى شماره شناســنامه 5100275472   نسبت با متوفى (فرزند) 4- على 
جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 96  نســبت با متوفى (پدر) 5- ایران غیاثى جزى فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه 154  نســبت با متوفى (مادر) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف:1760 شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهرومیمه(مجتمع شماره یک)/8/442 
حصر وراثت

فاطمه حسین هاشمى بشناسنامه شماره2292باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره461/96تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حبیبه 
اسدى دهقى فرزندمصطفى به شناسنامه شــماره 4537 در تاریخ 94/12/16 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- عباسعلى حسین هاشــمى فرزندمحمدکاظم شماره شناسنامه 
3976نســبت با متوفى (همسر) 2- سودابه حسین هاشمى فرزند عباســعلى شماره شناسنامه 202 
نسبت با متوفى (فرزند) 3- فاطمه حسین هاشمى فرزندعباسعلى شــماره شناسنامه 2292 نسبت 
با متوفى (فرزند) 4- سوسن حسین هاشمى فرزندعباسعلى شــماره شناسنامه 454نسبت با متوفى 
(فرزند) 5- حمیدحسین هاشمى فرزند عباســعلى شماره شناسنامه859 نســبت با متوفى (فرزند) 
6- ابوالفضل حسین هاشمى فرزندعباسعلى شماره شناسنامه564 نسبت با متوفى (فرزند) . اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1763 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/8/443 
ابالغ راي

شماره پرونده:412/95 شماره دادنامه: 188-96/3/22 تاریخ رسیدگى 1396/3/3مرجع رسیدگى: 
شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر ،خواهان: عصمت سجادیه  فرزندسیدمحمودبه نشانى 
اصفهان ،خ کاشــانى ك شــهید جعفریان پ29 خواندگان: 1- یداله آزادى فرزند محمود بنشانى 
مجهول المکان 2-منصورحاج اکبرى فرزند حاج حسن بنشانى :اصفهان خ کاشانى ك مسجدالرضا 
پ29ردیف 3 .یزدانى ، خواســته: تقاضاى الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه 
خودرو سوارى پژوپارس به شماره انتظامى54-835س62به انضمام هزینه دادرسى. گردشکارخواهان 
دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوقو اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضا کنندگان ذیر تشکیل و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى 
مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان  عصمت سجادیه  فرزندسیدمحمود به طرفیت 
خواندگان 1- یداله آزادى فرزند محمود 2- منصورحاج اکبرى فرزند حاج حسن 3. یزدانى. به خواسته 
الزام خواندگان به تنظیم سند و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى پژوبه شماره انتظامى54-
835س62 بانضمام هزینه دادرسى . شورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست ( قولنامه) 
که حاکى از وقوع بیع وانتقال فوق االشــاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به به تاریخ 
1395/8/16 که مالکیت مورد معامله را به نام خواهان اعالم نموده است و خواندگان على رغم وصف 
ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده وهیچ گونه الیحه ى  دفاعیه اى نیز ارائه ننموده اند لذا شورا دعوى 
خواهان را محول بر صحت دانسته و به اســتناد به مواد 220 و 362 قانون مدنى خوانده ردیف اول  
را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى وانتقال سندرسمى یک یکدستگاه خودروسوارى 
پژوپارس به شماره انتظامى53-835س62 به نام خواهان را صادر و اعالم میدارد درخصوص خوانده 
ردیف دوم منصورحاج اکبرى را محکوم به تهیه مقدمات انتقال سند وپرداخت هزینه دادرسى در حق 
خواهان وخوانده ردیف سوم را به لحاظ استرداددادخواســت ازناحیه خواهان قرار ابطال دادخواست 
صادر واعالم مى داردراى صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1765شکوهى 

قاضى شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/ 8/444 
ابالغ اجرائیه

اگهى ابالغ اجرائیه شــماره پرونده139504002004000425/2شماره بایگانى:9500216 شماره 
ابالغیه:139605102141000033بدین وسیله به بدهکار آقاى ســالم شیبه فرزند حیول بشماره 
ملى 1828852252تاریخ تولد1321صادره ازخرمشــهر که برابرگزارش مورخ 1396/6/23مامور 
مربوطه ابالغ به شما در آدرس شاهین شهر کوچه 11شرقى پالك 20به علت عدم شناسایى آدرس 
مقدور نگردیده ابالغ  میگردد که برابر سند رهنى 41950مورخ 1390/6/12تنظیمى در دفتراسناد 
رسمى 81 اصفهان بستانکاربانک سپه مدیریت شــعب منطقه اصفهان درخواست صدور اجراییه به 
کالســه 139504002004000425/2رانموده که برابر آن مبلغ2200000000ریال اصل بدهى 
ومبلغ 455193455ریال ســود و1581716344ریال وخســارت تاخیر تاتاریخ1395/4/31ومبلغ 
خسارت روزانه 2814574موضوع الزم االجرا میباشــد.لذا طبق ماده 18 ایین نامه اجرا مفاد اسناد 
رسمى مراتب رسمى فقط در یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس 
از انتشار آگهى در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب میگردد. لذا چنانچه نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه ششدانگ پالك ثبتى به 
شماره 2250/864 واقع در بخش 6  اصفهان و پالك 5637 / 406 بخش 16 اصفهان از طریق مزایده 
فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهدشد.  م الف:1746مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/8/445 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759301508 شــماره پرونده:9609983759300131 شماره بایگانی 
شــعبه: 950134 خواهان: خانم معصومه عالئى فرزندحسن به نشــانى اصفهان-برخوارومیمه-
مرکزى-شاهین شهر گلدیس فدك خ شهیدصبورى فرعى2پ44ط3 خوانده:آقاى جمال محفوظى 
فرزندپرویزبه نشانى گلدیس فدك 1بلوارشورا نیم فرعى3جنوبى پ66، خواسته : طالق به درخواست 
زوجه، رأى دادگاه: خواســته زوجین معصومه عالئى اورگانى  فرزند حسن وآقاى جمال محفوظى 
فرزندپرویز صدور گواهى عدم امکان ســازش به منظور اجراى صیغه طالق نکاح مى باشد.زوجین 
عدم تفاهم اخالقى واجتماعى را دلیل عمده طرح دعوى خویش ابراز داشته واصرار موکدبه امرطالق 
مى نماید. دادگاه با توجه به سند نکاحیه مســتند دعوى واقاریرطرفین که مثبت علقه زوجیت دائم 
فیمابین مى باشد ونظر به اینکه تالش و مساعى دادگاه ومرکزمشــاوره درجهت اصالح ذات البین 
وتحکیم مبانى خانواده موثرواقع نشده است وباعنایت به اینکه زوج موافقت خویش را با طالق زوجه 
اظهارواعالم داشــته وزوجه کل مهریه ونفقه اش را در قبال طالق بذل نموده وادعایى در خصوص 
جهیزیه و مهریه و اجرت المثل و نحله نداشــته حضانت فرزندان مشترك به نام هاى مانى ............. 
پس از سن هفت سالگى با مادر بوده و زوج ماهیانه مبلغ 200000 تومان بابت نفقه هر دو فرزند جمعا 
دویست هزارتومان باید بپردازد و حق مالقات براى پدر ( زوج) هر هفته 24 ساعت از ساعت 17 روز 
5شنبه لغایت17 روز جمعه و محل تحویل و استرداد حسب توافق و یا نزدیک ترین کالنترى محل 
اقامت مادر میباشد و توافق حاصل گردیده به اســتناد مواد 25 و 26 و 27 و 34  داوران موثر در مقام 
نبوده و خواهان اصرار بر طالق و جدائى دارد. لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده ضمن 
احراز تحقق شــرط ضمن عقد نکاح دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به  استناد مواد 1119 
قانون مدنى و 26 و 27 و 28 و 34  قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و 1133 و 1135 و 1139 و 
1143 و 1144 و 1146 قانون مدنى و با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده گواهى عدم امکان سازش 
صادر و  اعالم میگردد تا زوج با مراجعه به یکى از دفتر خانه هاى ثبت طالق زوجه خویش را با توجه 
به توافق حاصله در قبال مابذل به طالق خلع نوبت اول مطلقه نماید ؛ رأى صادره حضورى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهیدر دادگاه هاى تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 
مدت اعتبار این گواهى از تاریخ قطعیت سه ماه اســت. م الف: 1695 عقیلى رئیس شعبه اول دادگاه 

خانواده شهرستان شاهین شهر  /8/446 
اجراییه

شــماره: 244/94 ش9ح-95/1/23 بــه موجــب راي شــماره 439تاریــخ 94/7/11 حوزه نهم 
شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیها:1-زهره 
هژبرپورفرزندعبدالحمید2-امیدنصراهللا زاده فرزنداســد به نشــانى  هردو مجهول المکان، محکوم 
است به انتقال سند رسمى یک دســتگاه خودروى پیکان به شماره انتظامى 763ص18 ایران 24به 
نام خواهان مصطفى کیانى فرزند على به نشــانى شاهین شــهر بلوارامام على نیم فرعى 3شرقى 
مجتمع نرگس واحد 2وپرداخت مبلغ 150/000ریال هزینه دادرســى ، هزینه عملیات اجرایى نیز به 
عهده محکوم علیهما  میباشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.. م الف: 1701-علوى مقدم قاضى شعبه 

9حقوقی شوراي حل اختالف شاهین شهر/8/447 
اجراییه 

شماره: 187/96-96/7/22 به موجب راي شماره 371 تاریخ 96/6/1 حوزه 6 شوراي حل اختالف 
شهرستان گز که قطعیت یافته است. محکوم علیه: فرشاد هاشمیان به نشانى گزبلوار معلم نمایشگاه 
پاساگارد 2-کبرى رئیسى به نشانى  مجهول المکان، محکوم است به:خوانده ردیف دوم(کبرا رئیسى)
حضور دریکى ازدفاتر اسنادرســمى وانجام مراحل قانونى وانتقال یک دستگاه خودروى سوارى ام 
وى ام ایکس به شماره انتظامى 256ل77ایران53 بنام خواهان وخوانده ردیف اول (فرشادهاشمیان)

محکوم به تهیه ى مقوعات انتقال سند وپرداخت مبلغ دویست ونودودوهزاروپانصدریال هزینه دادسى 
و هزینه نقل وانتقال در حق محکوم له سکینه طاهرى فرزند سیدحیدر به نشانى محل اقامت اصفهان 
ملک شهر انتهاى خ مطهرى کوچه الماس یک ســمت راست مجتمع سوم طبقه اول و پرداخت نیم 
عشــر اجرایى در حق صندوق دولت/ماده 34 قانون اجراى احکام:همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد  آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودرصورتى 
که خودرا قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایى خودرا به 
قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید . م الف: 1687 شعبه 6  شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 8/448
حصر وراثت

محمدحسن فالح بشناسنامه شماره1462 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 439/96تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان 
شهنازابراهیمى فرزنداحمد به شناسنامه شــماره 424 در تاریخ1391/12/3 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شکراهللا فالح فرزند حسن  شــماره شناسنامه 124 نسبت با متوفى 
(همسر) 2- زهره ابراهیمى فرزنداحمد شماره شناسنامه 13874 نسبت با متوفى (خواهر) 3- شهین 
ابراهیمى فرزند احمد شماره شناسنامه84 نســبت با متوفى (خواهر) 4- مریم ابراهیمى فرزند احمد 
شماره شناسنامه1192 نسبت با متوفى (خواهر) 5- جهان ابراهیمى فرزند احمدشماره شناسنامه52 
نسبت با متوفى (خواهر) 6- عمیدابراهیمى فرزند احمد شماره شناســنامه13875 نسبت با متوفى 
(برادر) 7- محمودابراهیمى فرزنداحمد شماره شناسنامه 131نسبت با متوفى (برادر) .اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1736شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/8/449 
ابالغ راي

شماره پرونده: 151/96 شماره دادنامه: 328-96/5/31 خواهان: سودابه شبانکاره بنشانى:شاهین 
شهر –فردوسى-فرعى22غربى-پالك7شمالى ، خوانده : میالدزیودار به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته : الزام به فک پالك خودروى به شماره شهربانى117د74ایران43و هزینه دادرسى.گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده واظهارت خواهان ختم رسیدگی اعالم و مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي شورا: در خصوص دادخواست سودابه شبانکاره  به طرفیت میالدزیودار  به خواسته   الزام به فک 
پالك خودروى شماره شــهربانى117د74ایران43  وهزینه دادرسى بدین شرح که خودروى خودرا 
به خوانده فروختم ولیکن حاضر به  به فک پالك  نمى باشــدلذا تقاضاى رسیدگى دارم. باعنایت به 
محتویات پرونده اظهارات خواهان کپى مصدق قولنامه شماره 00122-94/12/23وپاسخ استعالم 
ازراهور وباتوجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه درجلســه و شــورا حاضر نگردیده 
ونســبت به محتویات دعوا ایرادوتکذیبى به عمل نیاورده ودلیلى در خصوص عدم ایفاى تعهداقامه 
ننموده اســت دعوى خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده و به اســتناد ماده 198و519 آیین 
دادرسى مدنى و ماده 219،220،237،362 قانون مدنى حکم به الزام خوانده به فک پالك خودروى 
به شماره 117د74ایران43 وپرداخت مبلغ1/162/500ریال هزینه دادرسى صادر واعالم مى دارد. 
راى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شــهر مى باشد. م الف: 1737اسالمیان قاضى شعبه 

نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/8/450 
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9609973760000406 شــماره پرونده: 9509983759301406 شماره بایگانی 
شعبه: 960068 خواهان: آقاى ناصربیدارم فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان ، برخوار و میمه –
مرکزى- شاهین شهر- گرگاب – بلوار امام روبروى مسجد جامع لوازم خانگى امید ، خوانده: 1-آقاى 
على اکبراکبرى به نشانى مجهول المکان ، خواســته : مطالبه وجه بابت... ، رأى دادگاه: در خصوص 
دعوى آقاى ناصربیدارم  به طرفیت على اکبر اکبرى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دویست و سى و 
چهار میلیون و یکصد و نود هزار ریال بابت فروش لوازم خانگى با احتساب خسارات دادرسى و تاخیر 
تادیه بدین شرح که خواهان اظهار داشــته که به موجب فاکتورهاى پیوست و رسید وجه این مبلغ را 
بابت لوازم خانگى که خوانده از بنده گرفته طلبکار هستم. و قرار بود. که اگر پولش را نتوانست بدهد 
امانت نزد ایشان باشد و سپس مســترد نماید. لیکن نه پولش را داد و نه آنها را مسترد نموده است و 
خوانده على رغم دعوت در جلســه دادرســى حضورنیافته و ایراد و یا دفاعى به عمل نیاورده دادگاه 
مستندا به کپى مصدق فاکتور و رسید وجه دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198، 515 ، 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده دعوى را به پرداخت مبلغ دویست و سى و چهار میلیون 
و یکصد و نود هزار ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارات دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از 
زمان تقدیم دادخواست که موعد مطالبه است لغایت یوم الوصول بر اساس شاخص تورم بانک مرکزى 
در حق خواهان محکوم ؛ رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و سپس ظرف همین مدت  قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 
الف: 1719 هادى- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/ 8/451 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9109973759200364 شــماره پرونده: 9009983759200698 شماره بایگانی 
شــعبه: 900735خواهان: موسسه قرض الحسنه مهربســجیان باوکالت آقاى ایمان خوش فطرت 
وآقاى یاسین کافى الله همگى به نشانى شــاهین شــهر خ عطارنبش فرعى 6غربى مجتمع امیر 
ط4واحد6  ، خواندگان: 1.خانم زینب اله دادى2.خانم کبرى اله دادى 3.خانم رویاعبادالهى همگى 
به نشــانى مجهول المکان  ، خواســته : مطالبه وجه چک  ، رأى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان 
موسسه قرض الحســنه مهربســجیان باوکالت آقایان ایمان خوش فطرت ویاســین کافى الله به 
طرفیت خواندگان 1.کبــرى اله دادى2.رویاعبادالهــى 3.زینب اله دادى به خواســته مطالبه مبلغ 
70/900/000ریال از خواندگان به نحوتضامنى دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمى وتصویر مصدق 
قرارداداعطاى وام وتصویر مصدق چک وگواهى هاى عدم پرداخت بانک محال الیه که درضمانت 
بازپرداخت وام صادرگردیده است و نظربه اینکه خواندگان در دادگاه حضور پیدا ننموده وایرادودفاعى 
در قبال دعوى مطروحه خواهــان به عمل نیاورده اند فلــذا دعوى خواهان رابنظر و وارددانســته 
ومســتندا به مواد 403و410و413قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 519 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنــى حکم به محکومیت تضامنــى خواندگان  به پرداخت 
مبلغ 70/900/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 1/556/000ریال بابت هزینه دادرســى ومبلغ 
2/552/400ریال بابت حق الوکاله وکیل وخسارت دیرکرد سالیانه 23درصد وفق قرارداد سررسید 
اقســاط لغایت زمان پرداخت برمبناى اصل دین در حق خواهان صادر و اعالم میگردد .رأى صادره 
غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز  قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1710_شمس رئیس شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/ 8/452 
ابالغ راي

شماره پرونده: 811/95 شماره دادنامه: 355- 96/7/22 خواهان: عیسى معرفیان ف:هادى بنشانى: 
شاهین شهر خانه کارگر خ کوثر نیم فرعى2 شمالى 1 شرقى پ 41 ، خوانده : رضائى و ماهان مدبرى 
سنگرى هردو به نشانى: مجهول المکان، خواســته : الزام به حضور در دفتر خانه جهت انتقال قطعى 
سند یک دســتگاه خودرو پژو 405 به شــماره انتظامى 63 – 738 ج 84 به انضمام هزینه دادرسى.

گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل 
قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده و تبادل ختم رســیدگی اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در 
خصوص دادخواست عیسى معرفیان به طرفیت خوانده : آقایان رضائى و ماهان مدبرى سنگرى به 
خواسته الزام به حضور در دفتر خانه جهت انتقال قطعى سند  یک دستگاه خودرو پژو 405 به شماره 
انتظامى 63 – 738 ج 84 به  انضمام هزینه دادرسى بدین شــرح که خواهان اظهار میدارد که یک 
دستگاه خودرو از خوانده ردیف اول به استناد قرارداد عادى خریدارى نمودم که در پلیس راهور به نام 
خوانده ردیف دوم میباشد که هر دو مجهول المکان هستند لذا درخواست صدور حکم به محکومیت 
خواندگان به انتقال سند خودرو را دارم نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى و ضمائم آن در 
جلسه دادرســى حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ضمیمه نگردیده است شــورا پس از بررسى پرونده 
و مداك موجود و شهود تعرفه شده و برگه ســبز و کارت خودرو که به نام خواهان میباشد و استعالم 
صورت گرفته از پلیس راهور از مورخ 95/6/7 که خوانده ردیــف دوم را مالک خودرو معرفى کرده 
است. و انتقال به نام کسى دیگر صورت نگرفته اســت و از سویى خودرو پژو 405 به شماره انتظامى 
63-738 ج84 در تصرف خواهان است ضمن احراز بیع فى ما بین خوانده ردیف اول و خواهان، لذا 
مستند به استناد ماده 198 آیین دادرسى مدنى و ماده 219،220،221و 222 و 223  قانون مدنى بر 
محکومیت خوانده ردیف دوم ( که سند خودرو به نام ایشان میباشــد) به حضور در یکى از دفترخانه 
هاى اسناد رســمى به انتقال قطعى سند خودرو پژو 405 به شــماره انتظامى 63-738ج84 در حق 
خواهان صادر میگردد. و در خصوص خوانده ردیف اول که مالکیت خودرو را ندارد به اســتناد ماده 
197 آیین دادرســى مدنى حکم بر برائت صادر میگردد.  حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1675اسالمیان قاضى شــعبه هشت حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر/8/453 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759200773 شــماره پرونده: 9509983759200997 شماره بایگانی 
شــعبه: 951014 خواهان: بانک صادرات شــعبه اســتان اصفهان به مدیریت ولى محمدربیعى با 
وکالت خانم مریم ناصــرى اصفهانى فرزندعباس به نشــانى: اصفهان-فالورجــان-خ طالقانى 
ط فوقانى موسســه قوامین ، خواندگان: 1- گروه صنعتى اخگر به نشــانى مورچــه خورت فاز2خ 
4پالك366 ، 2- آقاى احمدکاظمى فرزندمحمدعلى به نشــانى: اصفهان- ملک شــهررباط سوم 
خیابان 21ســاختمان مهتاب طبقه دوم واحد6، 3- آقاى غالمحســین اصالنى فر  فرزنداسداله  به 
نشــانى: اصفهان خیابان رباط اول خیابان هدایت کوچه سعدى، خواســته : اعتراض شخص ثالث 
اصلــى ، رأى دادگاه: در خصوص دادخواســت خانم مریم ناصــرى  به وکالــت از بانک صادرات 
ایران با مدیریت شــعب اســتان اصفهان به  به طرفیت آقایان 1- احمدکاظمــى فرزندمحمدعلى  
2- غالمحسین اصالنى فر فرزند اسداله 3- گروه صنعتى اخگر به مدیریت عاملى آقاى سعیدتوکل 
به خواسته اعتراض ثالث اجرایى در پرونده  هاى 950817و950860شعبه دوم حقوقى دادگسترى 
شاهین شــهر وتقاضاى رفع توقیف از اموال خواهان بدین توضیح ازســوى وکیل خواهان به شرح 
دادخواست : طبق اسناد رهنى شماره 113956و146433وغیره تنظیمى در دفتر خانه اسناد رسمى 
شماره 15اصفهان مربوط به شــرکت اخگر تمامى شــش دانگ محل اجراى طرح به انضمام کلیه 
ماشین آالت وتاسیســات اعیانى ومســتحدثات وغیره دررهن بانک صادرات اصفهان مى باشد که 
باتوجه به پرونده هاى 950817و950860توقیف اموال از ســوى خواندگان با توجه به نامه شماره 
1/2/547791مورخ 95/8/25واسناد رسمى تقاضاى رفع توقیف از اموال خواهان مورد استدعاست 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق  رونوشــت مصدق اســناد رهنى به شماره 
113956مورخ 1380/3/16و146433مورخ 1386/8/6 تنظیمى در دفتراسنادرسمى شماره16حوزه 
ثبت اصفهان اموال مربوطه به شــرکت اخگر از جملــه اموال توقیفى درپرونده اجراى به شــماره 
950817و950860این شــعبه در رهن بانک صادرات ایران(خواهان)میباشــد ونظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى نیز موید همین موضوع مى باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعویى خواهان 
را ثابت ووارد تشــیخص و و مســتنداً به مواد 146و147قانون اجراى احــکام مدنى ضمن پذیرش 
اعتراض خواهان حکم به رفع توقیف اموال توقیفى مذکور در پرونده هاى  اجرایى به شــماره هاى 
950860و950817این شعبه صادرواعالم میگردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1711 اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه / 8/454 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759305910 شماره پرونده: 9509983759301129  شماره بایگانی 
شعبه: 951160 خواهان/پریوش رئیسى نافچى فرزندعبدالعلى  دادخواستى به طرفیت خوانده بابک 
ریسى فرزند اسماعیل به خواسته گواهى عدم سازش به در خواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شاهین شهر نموده است که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین 
شهر واقع در اســتان اصفهان- شاهین شهر – ارجاع و به کالســه 951160 ثبت  گردیده که وقت 
رسیدگى آن1396/09/18و ساعت9:30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 37 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف : 1725 

شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه /8/455 
ابالغ راي

شماره پرونده: 44/96شــماره دادنامه: 88/96تاریخ دادنامه96/7/23خواهان:آقاى حسین هادى 
زاده ساکن:خمینى شهرخ شــریعتى شــمالى خ هادى ك افضلى پ70 ، خوانده : آقاى محمدزاغه 
ساکن:مجهول المکان ، شــوراى حل اختالف شهرگرگاب-شعبه هفتم حقوقى شاهین شهر بتاریخ 
96/7/23پس از بررسى محتویات پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى حسین هادى زاده فرزند عباس بطرفیت 
خوانده آقاى محمدزاغه فرزند درویش به خواسته مطالبه مبلغ سى وپنج میلیون ریال وجه یک فقره 

چک به شماره737856مورخ 94/12/15عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت  دادرسى. شورا 
با توجه به مالحظه مستندات ابرازى خواهان واحراز اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دعوى 
خواهان محمول برصحت تلقى ودعوى خواهان را خواســته ثابت تشــخیص داده و مستند به ماده 
198 و 515 و 522و519 قانون آیین دادرســى مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون چک حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســى وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک 
میلیون وچهارصدوشــصت ودوهزاروپانصدریال هزینه دادرسى وبااحتساب خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ صدورچک(94/12/15) تازمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورامیباشد و ظرف بیست روز مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه عمومى  شاهین شهر مى باشد. م الف: 1708شکوهى- قاضى شوراي 

حل اختالف گرگاب شعبه هفتم شاهین شهر/8/456 
حصر وراثت

نادرسلیمانى بشناسنامه شماره429 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره441/96تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ناصرسلیمانى 
به شناسنامه شــماره 317 در تاریخ 95/11/2درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- نادرســلیمانى فرزند ناصر شماره شناسنامه 429 نســبت با متوفى (فرزند) 2- مرتضى سلیمانى 
فرزندناصرشماره شناسنامه263نسبت با متوفى (فرزند) 3- عبدالرسول سلیمانى فرزند ناصرشماره 
شناسنامه - نسبت با متوفى (فرزند) 4- الهام ســلیمانى فرزند ناصر شماره شناسنامه 567نسبت با 
متوفى (فرزند) 5- محمدسلیمانى فرزند ناصرشماره شناسنامه49290نسبت با متوفى (فرزند). اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1684شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک) /8/457 
ابالغ دادخوست تجدید نظر خواهى 

شــماره ابالغنامه:9610103759503523 شــماره پرونــده: 9609983759500250شــماره 
بایگانــى:960259 تجدید نظر خــواه آقاى محمدرضاتــرك زاده دادخواســت تجدیدنظرخواهى  
بــه طرفیــت تجدیدنظرخوانــده عمــاد الــه دادى ســمندگانى  شــما نســبت بــه دادنامــه 
9609973759500719درپرونده کالســه 960259شعبه چهارم حقوقى شــاهین شهر تقدیم که 
طبق موضوع ماده73و346 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهــول المکان بودن تجدیدنظر 
خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگرددتا تجدید نظر خوانده 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
ثانى دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت وچنانچه پاسخى دادردکتبابه این دادگاه ارائه 
نماید. در غیر اینصورت پس ازانقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر 
اقدام خواهدشد. م الف: 1678 دادگاه حقوقى شــعبه چهار دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 

شهر و میمه/8/458 
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9609973759500719 شــماره پرونــده: 9609983759500250 شــماره 
بایگانی شــعبه: 960259خواهان: آقاى محمدرضا ترك زاده اشــنى فرزنداصغر به نشانى شاهین 
شــهر عطار بین 5و6شــرقى روبروى بانک ملت مغازه دکترموبایل ، خوانده: آقــاى عماداله دادى 
سمندگانى فرزندابراهیم به نشــانى: اصفهان- خ چهارباغ پائین کوچه20 پ 19/1 ، خواسته ها :1-

اعسارازپرداخت هزینه دادرسى.2- مطالبه وجه چک، گردشــکار:پس ازثبت پرونده به کالسه فوق 
وانجام تحقیقات مقتضى ختم دادرسى اعالم وبا اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید:رأى دادگاه: در خصوص ادعاى محمدترك زاده فرزند اصغر  به طرفیت عماداله 
دادى ســمندگانى فرزند ابراهیم مبنى براعسار از پرداخت هزینه دادرســى مرحله بدوى به میزان 
33/000/000ریال در پرونده کالسه 960259شعبه چهارم حقوقى دادگاه توجها به محتویات پرونده  
وموداى اظهارات گواهان که حاکى از عدم قدرت خواهان درپرداخت کل هزینه دادرســى مى باشد 
وهمچنین عدم ایراد خوانده به ادعاى خواهان واینکه خواهان فردى اســت فاقد درآمد مکفى براى 
پرداخت کل هزینه دادرسى لذا ادعاى وى راثابت تشخیص و مستنداً به مواد504و506و511و514 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر قبولى موقت اعسار مشارالیه از پرداخت یک دوم هزینه دادرسى 
مرحله بدوى درپرونده کالسه فوق الذکر صادرواعالم ونسبت به یک دوم دیگر آن باتوجه به موادى 
اظهارات شهود واشتغال مدعى اعسار وقلت یک دوم هزینه دادرسى ومستندابه ماده 197قانون مزبور 
حکم به بطالن این قســمت از دعوى مطروحه صادرواعالم میگردد.بدیهى است به محض حصول 
تمکن مالى براى خواهان ویا محکوم له واقع شدن وى در دعوى اصلى مکلف به پرداخت یک دوم 
هزینه دادرســى خواهد بود. راى صادره حضورى وظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدید نظر اســتان اصفهان میباشــد.. م الف: 1682مهدى پور رئیس شعبه چهارم 

محاکم عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر/  8/459 
حصر وراثت

نرجس خاتون باغبانى بشناسنامه شماره 1613 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره443/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حبیب 
اله باغبانى به شناسنامه شــماره 8 در تاریخ95/12/16درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- عزت نقدى سده فرزند خیراله شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفى (همسر) 2- محسن 
باغبانى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 872 نسبت با متوفى (فرزند) 3- احسان باغبانى فرزندحبیب 
اله  شماره شناسنامه240نســبت با متوفى (فرزند) 4- نرجس خاتون باغبانى فرزندحبیب اله شماره 
شناسنامه 1613 نســبت با متوفى (فرزند) 5- طیبه باغبانى  فرزندحبیب اله شماره شناسنامه 570 
نسبت با متوفى (فرزند) . اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1680شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/460 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست : 9610463759100050 شماره پرونده: 9609983759100564 شماره بایگانی 
شعبه: 960580  آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست خواهان اشــرف مردانى لنجى به طرفیت 
خواندگان 1-ورثه مرحومه شهناز آخانى ( همســر محمد على اسماعیلى فرزندان مرضیه 2- سمیه 
3- الهه 4- سمیرا همگى اسماعیلى) 2- فریبا ارشادى به خواسته تقاضاى الزام به تنظیم و انتقال سند 
قطعى ششدانگ به انضمام هزینه  دادرسى به این شعبه  تقدیم که به کالسه 960580 ح1 ثبت و براى 
روز مورخ  1396/09/18 ساعت 9:30 صبح وقت رسیدگى گردیده است . با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده ورثه مرحومه شهناز آخانى( همسر محمد على اســماعیلى  فرزندان مرضیه 2- سمیه 
3- الهه 4- سمیرا همگى اســماعیلى) به درخواست خواهان و به دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به نامبرده 
ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف : 1691  شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/ 8/461 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه : 9610103760002659 شماره پرونده: 9609983760000333 شماره بایگانی 
شعبه: 960481تاریخ حضور:1396/09/18ســاعت حضور:10:00درخصوص دعوى ابراهیم زارع 
بهرام آبادى به طرفیت محمدزهران اصفهانى  فرزندحسن دروقت مقرر جهت رسیدگى دراین شعبه 
حاضرشوید. م الف :1705- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه /8/462 

اجراییه
شــماره اجرائیــه: 9610423759200221 شــماره پرونــده: 9309983759201544 شــماره 
بایگانی شــعبه: 931602 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطه 9409973759200583 محکوم علیه: حجت کریمى به نشــانى شاهین شهرخ مخابرات 
فرعى6پالك13 محکوم است پرداخت مبلغ19/950/000ریال بابت اصل خواسته ومستندابه تبصره 
ى الحاقى به ماده 2قانون صدور چک وماده واحده ى استفساریه تبصره مذکور،مصوب سال77 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ چک هاى مذکور تازمان وصول 
آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق محکوم له ســازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
بنشــانى اصفهان خ هزارجریب صادرواعالم مى نماید ضمنًا  هزینه هاى اجرا برعهده محکوم علیه 
مى باشدکه دراجراقابل محاسبه است. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف

 ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث 
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییــر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال 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 ا عالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى 
دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار 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 اجــراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 1754 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه/8/463 
ابالغ 

شــماره ابالغنامه : 9610103759207383 شــماره پرونده: 9509983759200577 شــماره 
بایگانی شعبه: 950592ابالغ شونده:خانم روشــن نصرى فرزنداحمدمهلت حضور:7روز نوع علت 
حضور:مالحظه نظریه کارشناس واظهار هر مطلبى نفیا یا اثباتا-باتوجه به علت حضورمندرج دراین 
ابالغیه به شما ابالغ مى گرددظرف مهلت مقرراقدام،درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم 

خواهدشد. م الف :1759- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/8/464
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به جالل طاهرى دادخواســتى باخواسته فک پالك  به طرفیت 
شما به شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 483  ش 8 ح ثبت و براى 
روز مورخ 26 / 9 /96ســاعت 6/15عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1713   
شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/465 

ابالغ وقت رسیدگى 
تاریخ 1396/8/8 شماره 374/96ش 2ح، نظر به اینکه خواهان غالمرضابخشى  دادخواستى مبنى 
برمطالبه اجرت المثل به طرفیت خوانده آقاى محمدعسگرى در این مرجع  به کالسه  374/96 ش2ح 
مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین به تاریخ 96/9/19 ساعت16:30بعد از 
ظهرتعیین گردیده است، على هذا با توجه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد وفق  ماده 73ق.آ.د.م 
از تاریخ فوق االشــعار یک نوبت در روزنامه منتشــر تا چناچه خوانده مطلــع گردید جهت دربافت 
دادخواست جهت دریافت دادخواســت و ضمائم ثانى به این واحد مراجعه نمایند. م الف: 1756 دفتر 

شعبه دوم شوراى حل اختالف حقوقى شاهین شهر/ 8/466
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمدامین آزاد خواهان سعیدصالحى دادخواستى با موضوع  
مطالبه  به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 536/96  ش 
10 ح ثبت و براى روز شنبه  مورخ 18/ 9 /96ساعت 10/30صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 1740  شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/8/467 
ابالغ وقت رسیدگى 

تاریخ1396/8/7شماره395/96ش2ح، نظر به اینکه خواهان آقاى هومان شریف پور  دادخواستى 
مبنى بر الزام انتقال سند خودرو به طرفیت خوانده خانم ســیده فریبا دشتى در این مرجع  به کالسه 
395/96ش2 ح مطرح نموده اند و وقت رســیدگى نامبرده براى حضور طرفین به تاریخ 96/9/19 
ساعت 16:45بعد از ظهرتعیین گردیده است، على هذا با توجه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد 
وفق  ماده 73ق.آ.د.م از تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چناچه خوانده مطلع گردید 
جهت دربافت دادخواست جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى به این واحد مراجعه نمایند. م الف: 

1735دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف حقوقى شاهین شهر/ 8/468
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محســن تاج خواهان اکبرمظفرى فرزندحسن دادخواستى با 
موضوع  فک پالك  به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
96/ 524  ش 9 ح ثبت و براى روز دوشنبه  مورخ 96/9/20ساعت 6عصر تعیین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ 
می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 1745   شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/8/469 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به یونس على مطلبى دادخواستى بخواســته ده میلیون ریال 
به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 475  ش 5 ح 
ثبت و براى روز شــنبه  مورخ18  / 9 /96ســاعت 4/30عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 1704   شعبه پنجم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/8/470 
دعوت به افراز 

شــماره: 103/96/2936/26- 96/8/9 احترامًا نظر بــه اینکه خواهان خانم ســرپوهى آرتونیان 
فرزندهواکم دادخواستى به شــماره 960602071468041مورخ1396/6/26 مبنى بر افراز مقدار 
دو سهم از دو هزار سهم ششدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت به آدرس پشت بند حافظ 
شمالى نموده که به شماره قطعه2میباشد  که به علت معلوم نمودن اقامتگاه سایر شرکاء درخواست 
افراز از طریق آگهى را نموده است، لذا باســتناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع 
بشرح لیست ذیل اعالم مى دارد: خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز 
جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حســین کاظمى، گلعزار کشــاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على 
کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، 
على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد 
سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، 
میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز 
کوشــک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افســر تدریسى امیرآباد، حسن 
تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلــى تقیان جزى، نادعلى تقیــان جزى، توران جزى 
جزى، قربانعلى جمشــیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نســرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان 
جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، 
امراله  حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت الــه حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، 
قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، 
کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت پور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى 
خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حســین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، 
محمدحسین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، 
حسین رسولى، رضا قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، 
سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان 
جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، بهنام مهران، خســرو مهران، اسداله موسویان جزى، فاطمه 
مولویان، سهیال موســوى، ملک السادات نژاد حسینى ســورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، 
نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، بهرام نقیــان، زهرا هادیان، 
محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، 
محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان، شــهرام قالى کار، میترا قجاوندى، 
هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى 
فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا 
مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مســیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، 
عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، 
عبداله  على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على 
ملکى، عباســعلى غفارى، عزت الهى غفارى جــزى، محمدعلى غفاریان، عبــاس غفاریان جزى، 
عزبزاله  غفاریان جزى، محمــد غفاریان جزى، رضا غالمى گل ســفیدى، نادعلى غالمیان جزى، 
محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شــریفیان جزى، رجبعلى شیانى، 
زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره 
شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شــیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون 
صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس 
صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جــزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، 
معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى 
طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محســن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، 
محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، ســعید عرفانى، شــهردارى 
شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حســین تقیان جزى نصرت عرفانى-محمدجعفرمصطفى-نادعلى 
مسیبى-سعیدتقیان- و همچنین افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ارائه ننموده اند و در پالك 
مزبور ذینفع هستند اعالم میدارد که افراز سهم خواهانها از ششدانگ پالك 301/43 واقع در پشت 
بند حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ1396/9/6راس ساعت10 صبح صورت مى پذیرد 
لذا در محل حضور بهم رسانید و متذکر مى گردد برابر نظریه مشــورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به 
شماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم میدارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشاعى مانع از انجام 
عملیات افرازى نخواهد بود، این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه 
افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین مشاعى، محجور (صغیر، مجنون غیر رشید) و 
یا غایب مفقود االثر وجود دارد به استناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى وحدت رویه شماره 
3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشــور مراتب مزبور، توسط نمایندگان به واحد 
ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایســتگى محل وقوع ملک صادر شود 
این آگهى صرفًا در یک نوبت منتشر مى گردد. م الف: 1750 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/8/471 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست : 9610463759200062 شماره پرونده: 9609983759200508 شماره بایگانی 
شعبه: 960523 خواهان سعیدعالى پور به طرفیت خوانده لیالزمان وزیرى-ایرج کالنترى  به خواسته 
واخواهى ازدادنامه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 9609983759200508 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/10/26 و ساعت 10:30 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف1751 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 

و میمه/ 8/472 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759200982 شــماره پرونده: 9509983759200256 شماره بایگانی 
شعبه: 950263 خواهان: آقاى کیان اندیش فرزندکریم به نشانى اصفهان-برخوارومیمه-مرکزى-
شــاهین شــهرگلدیس خ یادگارامام نیم فرعى6بلوك1واحد5 ، خواندگان: 1- بنیادمسکن انقالب 
اسالمى شاهین شــهر به نمایندگى مرتضى نصر به نشانى: شاهین شــهر خ مدرس2-آقاى میثم 
خدابخشى فرزند نصراله به نشانى تهران بلوار استقالل خ کوهستان بلوك 14واحد5 ، 3-آقاى مهدى 
خدابخشى فرزندنصراله به نشــانى اصفهان –خ گلخانه قبل ازچهارراه نیروى هوایى روبروى بانک 
مسکن 8مترى الله مجتمع الله ط2واحد2، 4-آقاى محمدسجاد خدابخشى فرزندنصراله به نشانى 
اصفهان ملک شهر خ 17شــهریور خ نقش جهان مجتمع نقش جهان فاز 2بلوك آ واحد8،  5-آقاى 
على اکبر خدابخشــى فرزند نصراله به نشانى مجهول المکان، خواســته : الزام به تنظیم سندرسمى 
ملک، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى کیان اندیش فرزندکریم به طرفیت 1- بنیادمسکن 
انقالب اسالمى شاهین شهر 2-آقاى میثم خدابخشــى فرزند نصراله، 3-آقاى مهدى خدابخشى، 
4-آقاى محمدسجاد خدابخشى فرزندنصراله ،5-آقاى على اکبر خدابخشى فرزند نصراله به خواسته 
تقاضاى الزام به انتقال تنظیم سند یک واحدآپارتمان مســکونى واقع درگلدیس تحت پالك ثبتى 
301/55926بخش 16ثبت اصفهان به انضمام هزینه دادرســى ومطلق خسارات قانونى دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده ونظر به اینکه فروشنده آقاى نصراله خدابخشى مطابق استعالم به عمل 
آمده از ادارات ثبت احوال شاهین شهر فوت نموده اســت وکلیه وراث وى طرف دعوى قرار نگرفته 
اندضمن اینکه رابطه قراردادى فیمابین خوانده ردیف اول و سایرخواندگان براى دادگاه محرز نمى 
باشد دادگاه دعوى خواهان را قابل استماع ندانسته ومستندا به ماده 2قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى قرار عدم اســتماع دعواى خواهان را صــادر واعالم مى نماید.  رأى 
صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه هاى در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 1770 اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/ 8/473 

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610460354500058 درخواســت:  شــماره 
9609980358600576 شماره بایگانى شعبه: 961078 شاکى مصطفى خدابنده 
فرزند احمد شــکایتى علیه حمیدرضا خیرى دائر بر خیانــت در امانت- جعل و 
استفاده از سند معجول سوءاستفاده از سفید امضا کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 119 دادگاه کیفرى 
دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 343 
ارجاع و به کالســه 961078 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/09/14 
و ساعت 11 (یازده) تعیین شده اســت و نظر به اینکه متهم مجهول المکان م ى 
باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم دعوت مى گردد 
جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 25242 شعبه 119 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) /8/360
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سرمایه گذرى روسیه در
 راه آهن اصفهان- اهواز

مشاور سرمایه گذارى شرکت زیرساخت گفت: روسیه 
10 میلیارد دالر در زیرساخت هاى ریلى، تجهیزات و 
ناوگان و بخشى از راه آهن اینچه برون و کره جنوبى 
4/6 میلیارد دالر در راه آهن اصفهان -اهواز با هدف 

انتقال سنگ آهن سرمایه گذارى مى کند.
همایون صباغ زاده با اشــاره به هشت طرح ریلى به 
عنوان پروژهاى اولویت دار شــرکت زیر ســاخت، 
بیان داشــت: خطوط راه آهن کرمانشاه-خسروى، 
میانه-تبریز، شیراز-بوشهر، گرگان-بجنورد، میانه-
اردبیل، چابهار-زاهدان، زاهدان-مشهد، اصفهان-
اهواز، گلگهر-شــیراز و درور-خرم آباد-اندیمشک 
طرح هاى مهم ریلى هســتند که براى ســاخت در 

اولویت جذب سرمایه قرار دارند.

امسال کسرى بودجه 
خواهیم داشت

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس  شــوراى 
اسالمى گفت: بنابر اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
امسال کسرى بودجه خواهیم داشــت.نبى هزار جریبى 
گفت:  متأسفانه در شرایطى امسال با کسرى بودجه مواجه 
خواهیم شد که دولت با کاهش قیمت نفت مواجه شده و 
به پیمانکاران بزرگ و حتى منطقه اى بدهکار است.وى 
گفت:  در حال حاضر باید وزارتخانه ها شرایط انقباضى را 
در مصرف بودجه لحاظ کنند تا بتوانیم امسال را با موفقیت 

پشت سر بگذاریم. 

ویترین

پیش نویس تفاهم نامه  بین شــرکت مهندســى آب و 
فاضالب کشور، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
و آژانس همکارى هاى بین المللى دولت ژاپن (جایکا) 
منعقد شد. پاکروح، معاون نظارت بر بهره بردارى شرکت 
مهندســى آب و فاضالب کشــور گفت: انتخاب شهر 
خوانســار بعنوان پایلوت به منظور کاهــش آب بدون 
درامد، با همکارى موسســه ژاپنى جایــکا که یکى از 
موسسات پیشرو دراین زمینه در دنیاست، انتخابى بسیار 
هوشمندانه بود، زیرا شــرکت آبفاى استان اصفهان از 
لحاظ فنى و نیروى انسانى، از پتانسیل خوبى برخوردار

 اســت .وى افزود: عالوه بر موضــوع فنى و تخصصى 
که همان کاهش هدررفت آب در شــهر خوانسار است، 

باید ظرفیت ســازى نیروى انســانى در این پروژه نیز 
مورد توجه قرار گیــرد، به طوریکه کارشناســان حوزه 
بهره بــردارى در کشــور و اســتان اصفهــان تحت 
آموزش پیرامــون کاهــش آب بدون درآمــد با توجه 
بــه علــم روز دنیا توســط کارشناســان ژاپنــى قرار 

گیرند.
وى بر اجــراى زمانبدى بــه موقع  پــروژه آب بدون 
درامد در شــهر خوانســار تأکیــد کرد وبیان داشــت: 
با نظارت شــرکت مهندسى آبفاى کشــور و همکارى 
مســئوالن امــر در شــرکت آبفــا، اســتان اصفهان 
باید ایــن پروژه در برنامــه زمان بندى مقــرر به پایان 

برسد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگى از اجــراى طرح فروش لوازم 
خانگى با کارت اعتبارى کاال از یک ماه آینده خبر داد.

محمد طحان پور اظهار داشــت: طرح فروش لوازم خانگى 
با کارت هاى اعتبارى تا ماه دیگر اجرایى مى شود و در حال 

حاضر مقدمات این کار در دست اجرا است.
وى با بیان اینکــه در این طرح، پول به طور مســتقیم به 
حســاب تولیدکننده واریز مى شــود، افزود: تولیدکنندگان 
باید دفاتر فروش خــود را تقویت کنند و هر شــرکتى که 
نمایندگى بیشــترى براى فروش کاال داشته باشد، فروش 
بیشترى با اســتفاده از کارت هاى اعتبارى خواهد داشت.
گفتنى است؛ طرح خرید کاال از طریق کارت هاى اعتبارى 
که با هدف تقویت تقاضا در بــازار و کاهش رکود قرار بود 

سال قبل اجرا شود، عمال مســکوت ماند. یکى از ایرادات 
طرح در سال گذشته، قابلیت نقد شدن کارت ها در پوزهاى 

فروشگاهى بود.
وى تصریــح کــرد: مشــکل گرانى مــواد اولیــه براى 
تولیدکنندگان وجود دارد ولى نمى توانند قیمت تولیداتشان 

را افزایش دهند، زیرا بازار کشش الزم را ندارد. 
به گفته وى، اگر فردى سرمایه خود را در بانک هاى داخلى 
سپرده گذارى کند با توجه به وضعیت ربا و سود باالى بانکى 
مى تواند ســود قابل توجهى را کسب کند که همین مسئله 
سود باالى بانکى، باعث فلج شدن اقتصاد کشور شده بود و 
سیستم بانکى به سمت تقویت داللى حرکت کرده بود که با 

کاهش نرخ سود مقدارى از این مسئله جلوگیرى شد. 

اجراى دوباره کارت هاى 
اعتبارى خرید کاال از ماه آینده

خوانسار؛ پایلوت طرح 
کاهش آب بدون درآمد 

بررســى ها نشــان مى دهد حجم تولید خودرو از ابتداى 
فروردین تا پایان مهر ماه ســالجارى، رشدى بیش از 18 

درصد را تجربه کرده است.
صنعت خودرو ایران در سال هاى اخیر روند رو به رشد تولید 
را تجربه کرده است. این صنعت با تشدید تحریم ها در سال 
1391 ، دستخوش نامالیماتى شد و حجم تولید خودرو در 
کشور با کاهشى قابل توجه روبرو شد؛ به طورى که افزایش 
بیش از100 درصدى قیمت برخــى از انواع خودرو، در پى 
این اتفاق رقم خورد. رشــد تولید خودرو در سال گذشته 
یکى از بنیان هاى رشد اقتصادى در کشور بود و پیش بینى 
مى شود این روند رو به رشد در سال جارى نیز تداوم داشته 
باشــد. ایران پس از برجام قراردادهاى تــازه اى با برخى 
شــرکت هاى اروپایى در حوزه تولید خــودرو منعقد کرد 
و انتظار مى رود در ســال هاى پیش رو، به قطب تولید و 
صادرات خودو در منطقه تبدیل شــود. صنعت خودروى 
ایران یکى از اســتراتژیک ترین صنایع تولیدى در کشور 
است و دولت برنامه هاى متعددى را براى حمایت از این  
صنعت تدارك دیده اســت. با وجود این، هنوز این صنعت 
نتوانسته است به جایگاه اصلى و مورد انتظار خود در اقتصاد 
دســت یابد.کیفیت خودرو و قیمت آن، یکى از مهمترین 
عوامل نارضایتى مشتریان در ایران تلقى مى شود.دولت 
پیش از این با در دستور کار قرار دادن حمایت هایى نظیر 
اعمال ممنوعیت واردات خودرو، حمایت از این صنعت را 
در دســتور کار قرار داد. از سال 1384 حمایت هایى از این 
دست جاى خود را به اعمال سیاست هاى تعرفه اى براى 
واردات خودرو داد.   آمار تولید ســه هزار و 805خودرو در 
کشــور، تولیدات ســوارى، وانت و خودروهاى تجارى را 

در بر مى گیــرد. کل تولیدات خودرو در ایــران طى این 
دوره زمانى، به 822 هزار و 116 دســتگاه مى رســد که 
از این تعداد، 691 هــزار و 837 دســتگاه را، خودروهاى 
ســوارى تشــکیل مى دهند. به این ترتیب حجم تولید 

خودروهاى سوارى در ایران به سه هزار و 202دستگاه در 
روز مى رسد. همچنین پرتیراژترین خودروى تولیدى ایران 
در شرایط حاضر، پراید کم کم آماده خداحافظى از خطوط 

تولید در کشور مى شود. 

هر چند بازار خریــد و فروش خودروى دســت دوم چند 
سالى است در رکودى سرد و ســنگین به سر مى برد، اما 
بررسى ها نشــان مى دهد بازار فروش خودروهاى صفر 

کیلومتر در ایران کساد نیست.

روزى چند دستگاه خودرو  تولید مى شود؟

مزایده
درپرونده هاى کالســه 950488/ح و غیره اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از 
شعب حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى شرکت کاشــى نیلو محکوم به پرداخت 
20/000/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره درحق محکوم 
له و مبلغ .... ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت کــه از طریق اجراى احکام 
مدنى دادگســترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط هیئت سه نفره 
کارشناســان رســمى دادگســترى نجف آباد آقایان: مختارى-على زرگر و صابرى و 
علیرضا احمدى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده اســت. 1)مجموعه تجهیزات مرتبط با 
سه سرى دستگاه هاى اسپرى داریرهاى شــماره هاى 3 و 4 و 5 مستقر در سالن واحد 
سه کارخانه کاشى نیلو 1-1- 3/سه عدد پمپ سرامیکى ازنوع هیدرولیک زیر مخزن 
اسپرس با متعلقات و 2/دو عدد جک، الکتروموتور، یونیت، هیدرولیک، لوله و اتصاالت 
و شــیرآالت، تابلو برق و 4/چهار عدد پمپ همزن با انضمام متعلقات، الکتروگیربکس 
کاهنده قدرتــى (پیچ و چرخ حلزون به نــام کله قندى نصب بر روى شاســى و محور 
همزن به داخل حوضچه که از ســطح زمین پایین تر و سالم و 3/سه عدد پمپ خالطه 
(ساالر) دبى دو اینچ 2عدد و دبى ســه اینچ و یک عدد پمپ کف کش جهت انتقال آب 
هاى اضافه از داخل حوضچــه به بیرون با انضمام متعلقات ســالم و آماده به کار براى 
سه دســت اســپرى به ارزش 980/000/000*3(سه ســت) 2-1- 2/دوعدد سرند 
(ویبره) به شــکل اســتوانه به قطر 1/25 متر و طل و لبه 5/متر به انضمام متعلقات،ال
کتروگیربکس،شــفت،تابلوبرق و 2/دوعدد مجهز به سیســتم مکنت براى جداسازى 
ذرات آهن از دوغاب خارج شــده از مخزن اسپرى و یک دســتگاه الک مستقر در زیر 
قیف مخزن اسپرى به انضمام متعلقات و منصوبات ســالم و آماده بکار براى سه ست 
اسپرى به ارزش150/000/000*3(سه ست) 3-1- سیستم انتقال مواد کاسه س به 
صورت عمودى با روکش محافظ به نام الواتور تا ارتفــاع 12 متر به انضمام متعلقات و 
نوار نقاله با عرض تسمه 50 و 60 سانتى متر به طول 100 متر به انضمام متعلقات سالم 
و آماده بکار براى سه ست اســپرى به ارزش 480/000/000*3(سه ست) 4-1-یک 
دستگاه ساکشن غبارگیرى شامل فن،کانال هاى مرتبط و هدیات غبار به بیرون ازسالن 
و یک دستگاه فن مکنده سیلگون جهت جداســازى و مکش ذرات بدون جداسازى و 
هدایت آنها ازطریق کانال هاى، به سمت مخازن ذخیره ذرات ازجنس استیل به انضمام 
متعلقات سالم و آماده بکار براى سه ست اسپرى به ارزش390/000/000*3(سه ست) 
5-1-یک مخزن اصلى به قطر 5متر و ارتفاع متوسط 10 متر داراى 6نازل جهت پاشش 
دوغاب و (3/سه عدد نصب) و دوجداره از ورق استیل و عایق بندى شده با پشم سنگ 
(گوره) نصب بر روى شاســى به داراى ظرفیت 3000 لیتر دوغاب دریک شیفت کارى 
آب گیرى و تبدیل به پودر خروجى در دماى حدود 1200 درجه سانتى گراد به انضمام 
متعلقات و 1/یک عدد مخزن استل به ظرفیت 3000 لیتر به انضمام متعلقات و 1/یک 
الکتروگیربگس با شفت و متعلقات ســالم و آماده بکار براى 3/سه ست اسپرى جمعا به 
ارزش 650/000/000*3(سه ست) 6-1-مشعل تولید حرارت تا دماى حدود 1200 
درجه سانتى گراد به انضمام متعلقات منصوبات ســالم و آماده بکار/خاموش براى سه 
ست اسپرى جمعا به ارزش 250/000/000*3(سه ست) جمع کل شش ردیف مبالغ با 
ضریب سه این جدول هشــت میلیارد و هفتصد میلیون ریال (8/700/000/000) مى 
باشــد. 2)مجموعه ماشــین آالت و تجهیزات عمومى موجود و مرتبط با دستگاههاى 
اسپرى ها 3 و 4 و 5 مستقر درسالن واحد ســه کارخانه کاشى نیلو: 1-2- یک مخزن 
بالمیل بچ به ظرفیت حــدود 500 لیتر بهمراه متعلقات و 1/یک مخزن اســتیل هرمى 
شــکل به هرماه موتور هم زن به ظرفیت حدود 1000 لیتر و 3/سه عدد مخزن استیل 
ایســتاده به ظرفیت 7000لیتر بهمراه موتور هم و 4/چهار عدد مخزن استیل ایستاده 
مســتقر در طبقه دوم واحد LB هریک به ظرفیت 2000 لیتر و 8/هشت عدد مخزن 
فلزى در ظرفیت هاى مختلف، مکعبى شــکل در ابعاد 1×1/2×2/3 و 1×1×1/3 متر 
مســتعمل و 1/یک مخزن از جنس پلى اتیلن به ظرفیت 5000لیتر مســتقر در ارتفاع 
حدود 10 مترى به رنگ ســفید و 2/دو عدد مخزن قسمت اســتوانه اى به قطر 1/3 و 
طول 6 متر و مخروطى در ابعاد قطر 1/3 متــر و ارتفاع 1/8 متر بهمراه 2/دو عدد پمپ 
دیافراگمى به ظرفیت دبى 2 اینچ ســالم جمعا به ارزش 400/000/000 2-2- 1/یک 
نوار نقاله با سیســتم کنترل اتومات (ترانزیستورى) مســتقر بر روى سقف سیلوها به 
طول حدود 12 متر به هرماه متعلقات و 1/یک نوار نقاله مشــترك بین اسپرى 3 و 4 به 
طول حدود 30 متر بهمراه متعلقات و 1/یک نوار نقاله مســتقر بر روى ســقف سیلوها 
بصورت مشترك بین سیلوها به طول حدود 12 متر جهت انتقال پودر بهمراه متعلقات 
سالم و حدود 100 متر طول تســمه نقاله با عرض 50 و 60 سانتى مشترك بین مخزن 
اسپرى 3 و 4 و 5 ســالم جمعا به ارزش 550/000/000 3-2- 8/هشت ردیف دوتایى 
سیلو موادى پخت شده در داخل واحد اســپرى آمده تخلیه به داخل سیلوها هریک از 
ســیلوها داراى ظرفیت حدود 120 مترمکعب (ابعاد 12×3/7×2/7 متر) از جنس ورق 
فلزى با روکش مقاوم به خوردگى داراى ســه ســت به انضمام متعلقات و منصوبات 
ســالم و راه پله فلزى نصب شــده بین واحد مختلف جهت رفت و آمد پرسنل به طول 
250 متر سالم و ســازه فلزى (اســتراگچر) جهت نصب و نگهدارى 3/سه عدد مخزن 
اسپرى 3 و 4 و 5 به همراه کلیه متعلقات تا ارتفاع حدود 30 مترى بر روى سطح زیربنا 
2100 مترمربع با عنایت به حجم و ابعاد تیرآهن،ناودانى نبشــى،پروفیل و ســایر نیمه 
ساخته ها درسایز مختلف وزن بکاررفته برابر 210 تن ســالم و یک عدد الک (ویبره) 

بدون موتــور بهمراه متعلقات ســالم و آماده بکار جمعا بــه ارزش 5/600/000/000 
جمع کل سه ردیف فوق این جدول مبلغ: شــش میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال 
(6/550/000/000) 1-نظر به اینکه دو عدد مخزن گاز مایع زمینى ســاخت فرانسه 
مستعمل باتوجه به مشخصات فنى جهت ذخیره گاز LPG، ASME، فشار کارى 
200 پوند، ظرفیت 100 و 120 هزارلیتر، جنــس ورق 70Gr A516، ضخامت ورق 
به کار رفته در بدنه 20میلیمتر،قطرخارجى 2/5 متــر، طول مخزن حدود 20 و 18 متر 
و عمر کارکرد باالیى 20 ســال در وضعیت Stand by، (600/000/000 ریال و 
700/000/000 ریال) جمعا به ارزش 1/300/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر مى 
گردد. 2-دو عدد مخزن استوانه اى شکل مستعمل از جنس ورق آهنى همراه با پایه و 
شاسى (دکل مســتقر درارتفاع حدود 12 متر جهت ذخیره آب بصورت ثقلى به ظرفیت 
حدود 30هزار لیتر که ارزش هریک از مخازن به مبلغ 150/000/000 ریال که جمعا به 
ارزش 300/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد. 3-پارکینگ مسقف بیرون 
از شرکت مستقر در ضلع جنوبى، ساخته شده از اســکلت و سقف آهنى (ورق،ناودانى 
دوبل، آهن H، قوطى،نبشــى،ورق پلیت گالوانیزه) به متراژ حــدود 900مترمربع به
 ازاى هر متر زیربنــا 350/000 ریال جمعــًا بــه ارزش 315/000/000 ریا برآورد و 
اعالم نظر مى گردد. ســرجمع کل بند 1 الى 3 گزارش برابر 1/915/000/000 ریال 
(یک میلیارد و نهصد و پانــزده میلیون ریال)برآورد و اعالم نظــر مى گردد. باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى طى ابالغیه منفرد 
1396/07/26 احکام اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/08/23 ســاعت 10 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 6554 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/ 8/494 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک   پالك  شماره 63 واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســین یزدانى  وغیره 
فرزند یداله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/9/6 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشــار:96/8/14 م الف: 6590  حسین زمانى رئیس ثبت اســنادوامالك نجف آباد/ 

                           8/480
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک مشجر  پالك  شماره 607واقع درقطعه 
6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عباس امیرخانى  
(وغیره)  فرزند ابراهیم در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمــدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدیــد حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یــا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:96/8/14 م الف 6591 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 8/481                            
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین   پالك  شــماره 147/11 واقع درقطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسنعلى حجتى  
فرزند مهدى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشار:96/8/14  م الف :6592 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/8/482

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین   پالك  شــماره 147/10 واقع درقطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام خانم الهه محمدى 

فرزند حسینعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیــم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد.تاریخ 
انتشار:96/8/14 م الف :6593  حســین زمانى رئیس ثبت اســنادوامالك نجف آباد/ 

8/483
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالك  شــماره 147/8 واقع درقطعه 8 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى نعمت اله صالحى 
نجف آبادى فرزند رجبعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضــور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/8/14 م الف :6594 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد 

  8/484/
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 733/72 فرعى از733/7 واقع 
درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم زهرا 
انتشارى  فرزند بخشــعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/8/14 م الف:6595  حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد 

8/485/
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه    پالك  شماره 389/23 فرعى از389/1 واقع 
درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم زهرا 
اکرامیان  فرزند غالمرضا در جریان ثبت اســت به علت عــدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/8/14 م الف:6596  حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد 

8/486/
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 579/4واقع درقطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســن منجرورنوسفادرانى 
فرزند على وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشار:96/8/14 م الف :6597  حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/8/487

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 353/2 واقع درقطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى یاسر کریمى فرزند قدرت 
اهللا وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/9/6 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 

مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشار:96/8/14  م الف :6598 حســین زمانى رئیس ثبت اســنادوامالك نجف آباد 

8/488/
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه وفوقانى آن پالك  شماره 112/47 واقع 
درقطعه 11نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیاوش 
معین  فرزند منوچهردر جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهــد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدیــد حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یــا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:96/8/14 م الف :6599 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد /8/489
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک   پالك  شــماره 778 واقع درقطعه 3 
نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقــاى داود مهدیان 
مارانى  وغیره فرزند چراغعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یــا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:96/8/14 م الف :6600 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد /8/490
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قســمتى ازیکبابخانه   پالك  شماره 1216/36 فرعى از 
1216/10 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتى 
به نام آقاى مجید شــریفى فرزند حیدرعلى وغیره در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/8/14 م الف :6601 حسین زمانى رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/8/491
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قسمتى ازیکبابخانه   پالك  شــماره 1216/35 فرعى 
از 1216/9 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى 
به نام آقاى مجید شــریفى فرزند حیدرعلى وغیره در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:96/8/14 م الف :6602 حسین زمانى رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/8/492
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه    پالك  شماره 402/11 فرعى از 402 باقیمانده  
واقع درقطعه 6 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى 
مرتضى گلشادى فرزند احمد وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یــا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:96/8/14 م الف:6603 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 8/493 

رئیس اتحادیه طال و جواهر به تشــریح وضعیت 
بازار داخلى و خارجى طــال پرداخت و پیش بینى 
کرد قیمت ها در روزهاى آینده با ثبات و نوســان 

کم همراه باشد.
محمد کشــتى آراى درباره پیش بینى بازار طال و 
سکه در هفته آینده گفت: هفته پیش رو هم مثل 
هفته اى که گذشــت، وضعیــت آرام و باثباتى را 
خواهد داشت و در بازار داخلى هم به نظر نمى رسد 
با وجود فرار رســیدن اربعین حسینى، قیمت ها 
افزایش پیدا کند و حتى امکان دارد که به سمت 

کاهش نیز حرکت کند.
وى اضافه کرد: نزدیک شدن اربعین اگر قرار بود بر 
بازار تاثیر بگذارد، تا کنون این تاثیر را مى گذاشت، 
اما به نظر مى رســد که دیگر تاثیرى در افزایشى 

شدن نرخ ها در بازار نداشته باشد.

پیش بینى
 قیمت طال و سکه
 در روزهاى آینده
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اى بندگان خــدا! بدانید که تقــوا، دژى محکم و شکســت ناپذیر 
اســت، اما گناه، خانه اى در حال فروریختن و خوارکننده اســت 
که از ساکنان خود دفاع نخواهد کرد و کسى که بدان پناه برد 
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مى توان ُبرید و با یقین مى توان به برترین جایگاه معنوى دسترسى 

موال على (ع)پیدا کرد.

بدون شرح
منبع: ایران کارتون
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شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 54/ش/96 مورخ 96/07/03 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد یک پالك از اراضى کارگاهى به شماره A 47 به متراژ 837/30 را 
با قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع 1/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به متقاضیان 

واجد شرایط به فروش برساند:
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/08/21 مهلت دارند 
جهت اخذ مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ســاختمان شهردارى و نیز  جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه 

نمایند. 

آگهى مزایده نوبت اول

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

چاپ دوم

شــهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 18 مورخ 1396/8/3 
شوراى محترم اسالمى شــهر خور در نظر دارد نسبت به مناقصه 
اجراى زیرسازى و آسفالت معابر شهر خور از طریق آگهى مناقصه 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر 
حداکثر تا تاریخ 96/8/20 به شهردارى خور م راجعه و یا با شماره 

03146323200 تماس حاصل نمایند. 

آگهى مناقصه

سیدحیدر ثمریان شهردار خور

نوبت دوم

جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده
انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان اســتاندار اصفهــان را تبریــک عــرض نمــوده، اطمینــان داریــم 
ــه ســال هــا قبــول مســئولیت در جایــگاه هــاى متعــدد، شــما را کــه مدیــرى خــادم، صدیــق و  تجرب
ــت.  ــوده اس ــان نم ــم اصفه ــاور و مه ــتان پهن ــراى اداره اس ــاب ب ــن انتخ ــتید، بهتری ــدار هس والیتم
ــئلت  ــم مس ــئولیت مه ــن مس ــر ای ــه بهت ــام هرچ ــان را در انج ــق روز افزونت ــال توفی ــد متع از خداون

مى نماییم.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرنصر آباد

برادر ارجمند جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده
انتصــاب شایســته  جنابعالــى را بــه عنــوان اســتاندار محتــرم اصفهــان تبریــک عــرض نمــوده، 
از درگاه ایــزد منــان بــراى شــما کــه همــواره در مســئولیت هــاى محولــه بــا موفقیــت عمــل 
کــرده ایــد پیــروزى و بهــروزى روزافــزون و توفیــق خدمتگــزارى مســتمر را مســئلت

 مى نماییم.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرگلشهر

چرا باید مرکبات بخوریم؟
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13  حضور قدوس در انگلیس بهتر است حضور قدوس در انگلیس بهتر است
   اشکان دژآگه:
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با وجود گذشت بیش از دو سال از روى پرده رفتن 
آخرین فیلم مجید مجیدى «محمد رسول ا...(ص)» 
و در روزهایى که هنوز نسخه خانگى این فیلم عرضه 
نشده است همچنان حرف و حدیث ها درباره این 

فیلم کم نیست.
آنطور کــه محمدرضا صابرى پخــش کننده 
فیلــم آخر مجیــدى بیان کــرد بــراى تولید 
ایــن فیلم نزدیــک بــه 120میلیــارد هزینه 
شــد و حامى تولیــد نیــز مؤسســه نورتابان 
وابســته به بنیاد مســتضعفان بــود؛ این فیلم 
تــا قبــل از رونمایــى در جشــنواره مونترال 
به جز برخى اکــران هاى خصوصــى در هیچ 

جشنواره اى رونمایى نشد. 
«محمد رسول ا...(ص)» در حالى حدود شش ماه 
روى پرده بود کــه در پایان اکران آمار از فروش 
16 میلیــاردى آن حکایت داشــت ولى پخش 
کننده از فروش حــدوداً 20 میلیاردى آن گفت. 
صابرى بیان داشــت: کل هزینه این فیلم 120 
میلیارد تومان بود که ما بارها اعالم کردیم. االن 
ما یک شهرك داریم که غیر از هزینه افزوده اش 
35 میلیارد تومان هزینه اش شده است، 15 میلیارد 
هزینه وسایل فیلمبردارى شــده بود. خود فیلم 

حدود 63 میلیارد هزینه داشت. 
صابرى با اشاره به اینکه طبق آمار رسمى فروش 
داخل فیلم 20میلیارد بــوده درباره درآمد اکران 
هاى خارجى فیلم بیان داشت: ما 600هزار دالر 
از ترکیه  و صدهزار دالر از داغســتان گرفتیم، 
حدود 400 هزار دالر ســهم ما در عراق شد، در 
روسیه هم بچه هاى مالى حضور دارند و باالى 
150 هــزار دالر در آنجا هســت، امیدواریم با 
توافقى که بــا کمپانى هند داریم 

این وضع بهتر شود.
برمبناى آنچــه صابرى گفته مجمــوع درآمد 
«محمد رسول ا...(ص)» از اکران خارجى حدود 
یک میلیون و 250 هزار دالر بوده اســت که با 
احتساب دالر چهارهزار تومانى مى شود چیزى 
حدود پنج میلیارد تومان. درآمد داخلى آن را هم 
اگر برمبناى گفته هاى این پخش کننده حدود 
20 میلیارد بدانیم و از سهم سینماداران و عوارض 
بگذریم، خروجى این فیلم حــدوداً 25 میلیارد 

مى شود.
حاال مجید مجیــدى کارگردان ایــن فیلم  در 
گفتگویى بــا خبرگــزارى تــرك «آناتولى» 
ســخنانى را درباره اســتقالل حرفه اى و آفات 
غلبه نگاه جشــنواره اى بر ســینما بیان کرده

 است.
مجید مجیدى درباره شکوفایى سینماى ایران 
بیان داشــت: به طور کلى باید بگویم سینماى 
ایران توانمندى هاى زیادى داشته و دارد. جهان 
خارج روزى ایران را از طریق صادرات نفت، پسته 
و فرش مى شناخت اما بعد از انقالب تحولى در 
حوزه سینما رخ داد و هنر و ســینما در ایران بعد 
از انقالب رشــد فزاینده اى یافت. استعدادها به 
این ترتیب شــکوفا شــد و اتفاقات خوبى افتاد. 
در این مســیر قطعًا آفت هایى نیز وجود دارد و 
بعضًا ســینماگران ما به خصــوص جوانان را به 
دام جشــنواره ها مى افکند. البته نفس شرکت 
در جشنواره چیز خوبى اســت، اما اگر قرار باشد 
جشنواره نگاه شــما را تغییر دهد این دیگر چیز 
خطرناکى اســت و مى تواند ما را از هویت مان 
دور کند. متأسفانه در سال هاى اخیر شاهد این 

موارد بودیم.

این کارگردان خاطرنشان ســاخت: در برخى از 
جشــنواره ها نه به فیلم بلکه به تفکرى که در 
پشت ساخت این فیلم و یا سازنده آن بوده جایزه 
داده اند، البته فیلم هایى بــوده اند که بحق باید 
جایزه مى گرفتند. گرچــه برخى از فیلم ها فقط 
به دالیل نگاه سیاســى اى که داشــتند جایزه 
گرفته اند. بى تردید ســینماى ایــران جایگاه 
بســیار خوبى دارد. من فقط نگران نسل جدید 
سینماى ایران هستم که در مسیر خوبى حرکت 
نکند و مردم و سینماى مردمى را فراموش کند 
و فقط چشم داشــته باشد به آن ســوى مرزها 
که این خطرى اســت براى همه سینماگران در

 جهان.
مجیدى با اشــاره به داشتن اســتقالل رأى در 
حرفه اش بیان داشت: همیشه داشتن استقالل 
عمل و رأى در هر کارى، هم شــیرین اســت و 
هم سخت. متأســفانه در هر کشورى گروه ها و 
نگاه هاى سیاسى ســعى مى کنند تا شما را به 
سمتى برانند. آنها بعضاً ما را نیز متهم به حکومتى 
بودن مى کنند حتى اگر مستقل باشید. من فکر 
مى کنم در ایران یک نگاه سیاســى وجود دارد 
که سعى بر سایه افکندن بر آثار شما مى کند که 
این نگاه سیاســى با تفکر و ایدئولوژى فیلمساز 
جمع مى شــود. این آثار هنرمند اســت که باید 
مورد داورى قرار بگیــرد. ضمن اینکه فراموش 
نکنیم استقالل بهایى دارد که باید آن را بپذیریم. 
اآلن که 58 سال از عمر من گذشته است، وقتى 
برمى گردم و به آثارم نــگاه مى کنم به صراحت 
مى گویم که از هیچکدام از آثارى که ساخته ام 
پشیمان نیستم و از ساخت همه آنها خوشحالم و 

پاى تک تک آنها ایستاده ام.

ما را متهم به حکومتى بودن 
مى کنند

مجید مجیدى: 

گذشت بیش از دو سال از روى پرده رفتن با وجود
آخرین فیلم مجید مجیدى «محمد رسول ا...(ص)» 
ودر روزهایى که هنوز نسخه خانگى این فیلم عرضه 
نشده است همچنان حرف و حدیث ها درباره این 

فیلم کم نیست.
آنطور کــه محمدرضا صابرى پخــش کننده
فیلــم آخر مجیــدى بیان کــرد بــراى تولید
ایــن فیلم نزدیــک بــه 120میلیــارد هزینه
شــد و حامى تولیــد نیــز مؤسســه نورتابان
بــود؛ این فیلم وابســته به بنیاد مســتضعفان
تــا قبــل از رونمایــى در جشــنواره مونترال
به جز برخى اکــران هاى خصوصــى در هیچ

جشنواره اى رونمایى نشد. 
«محمد رسول ا...(ص)» در حالى حدود شش ماه
روى پرده بود کــه در پایان اکران آمار از فروش
16 میلیــاردى آن حکایت داشــت ولى پخش
کننده از فروش حــدوداً 20 میلیاردى آن گفت.
صابرى بیان داشــت: کل هزینه این فیلم120
میلیارد تومان بود که ما بارها اعالم کردیم. االن
یک شهرك داریم که غیر از هزینه افزوده اش ما
5 میلیارد تومان هزینه اش شده است، 15 میلیارد 35
هزینه وسایل فیلمبردارىشــده بود. خود فیلم

3حدود 63 میلیارد هزینه داشت.
صابرى با اشاره به اینکه طبق آمار رسمى فروش
درآمد اکران داخل فیلم20میلیارد بــوده درباره
هاى خارجى فیلم بیان داشت: ما 600هزار دالر
از ترکیه  و صدهزار دالر از داغســتان گرفتیم،
حدود 400 هزار دالر ســهم ما در عراق شد، در
روسیه هم بچه هاى مالى حضور دارند و باالى
150 هــزار دالر در آنجا هســت، امیدواریم با
توافقى که بــا کمپانى هند داریم

ما را مته

کیومرث پوراحمد: تعداد تهیه کنندگان کاربلد در سینما کم است

بازیگر فیلــم «رســوایى» گفت: ایــن روزها 
خبرهاى زیادى در مورد انتخاب بازیگر بر اساس 
مالك هاى همچون فالــوور و مخاطب مجازى 
مى شــنوم و همواره یکى از منتقدین جدى این 

قضیه هستم.
مریم کاویانى درباره انتخاب بازیگران بر اساس 
تعداد طرفــداران صفحات مجــازى گفت: این 
روزها خبرهاى زیادى در مــورد انتخاب بازیگر 
بر اساس مالك هاى همچون فالوور و مخاطب 
مجازى مى شنوم و همواره یکى از منتقدین جدى 
این قضیه هستم زیرا شــاید بازیگرى آنچنان در 
فضاى مجازى فعالیت نداشته باشد و ترجیح دهد 
از هیاهوى این صفحات دور باشــد، اما توانایى 
بازى باالیى داشته باشد. وى در همین راستا افزود: 
از این نوع برخورد تهیه کنندگان و فیلمسازان با 
بازیگران خوب سینما بسیار ناراحت مى شوم. این 
انتخاب ها در صورتى از سوى برخى فیلمسازان و 
تهیه کنندگان صورت مى گیرد که اکثر طرفداران 
مجازى این بازیگران تقلبى هستند و این اعداد و 

ارقام خریدارى شده است.
بازیگــر فیلم «رســوایى» با گالیــه از انتخاب 
بازیگران براساس تعداد فالوور اینستاگرام، تصریح 
کرد: به صورت مســتقیم با ایــن قضیه برخورد 
نکرده ام اما  دیده ام که بسیارى از دفاتر سینمایى 

بر این اساس بازیگر انتخاب مى کنند.
وى ادامه داد: بدون شک فعالیت در فضاى مجازى 
تأثیراتى در جذب مخاطب خواهد داشت ولى اینکه 
مالك انتخاب بازیگران به جاى توانایى و خالقیت 
آنها به تعداد فالوور اینستاگرام باشد، به هیچ وجه 
قابل دفاع نیســت.  کاویانى درباره حاشیه سازى 
عمدى برخى از بازیگران بــراى خود در فضاى 
مجازى خاطرنشان کرد: این قضیه در همه جاى 
دنیا وجــود دارد و برخى بازیگــران بعد از فاصله 
گرفتن از فضاى بازیگرى با ایجاد یک حاشــیه 
دوباره به صدر اخبار بــر مى گردند. به نظرم یک 
شگرد و راهکار اســت و برخى مواقع شاید براى 
برخى مثبت هم باشد اما در واقع این راهى نیست 

که من انتخاب کنم.

بازیگر فیلم «رسوایى»:
از هیاهوى فضاى مجازى 

فاصله گرفته ام

فریبا متخصص، بازیگر سینما وتلویزیون با سریال«دستت را بده من» و «شهرزاد» به تلویزیون و شبکه 
نمایش خانگى مى آید.

متخصص در خصوص تازه ترین فعالیت هایش عرصه تصویر گفت: در حال حاضر مشغول بازى در فصل 
سوم سریال «شهرزاد» هستم که تا سه ماه آینده ضبط آن ادامه دارد و به طور همزمان فیلمبردارى یک 

سریال هم به کارگردانى آقاى محمدمهدى عسگرپور دارم.
وى افزود: ســریال آقاى عسگرپور فعًال «دســتت را بده من» نام دارد اما قرار اســت اسمش تغییر کند. 
بازیگر تلویزیون درباره نقشــش در سریال «دســتت را بده به من» گفت: در این سریال نقش روبه روى 
آقاى امین تارخ را بازى مى کنم. یک ســریال خانوادگى اســت که براى ماه رمضان ســال آینده آماده 

مى شود.
متخصص درباره علت دورى مقطعى خود از تئاتر نیز بیان کرد: به طور همزمان سر دو سریال هستم و این 
به من اجازه نمى دهد در تئاتر روى صحنه بروم. به همین دلیل بود که در اجراى عمومى نمایش «طپانچه 

خانم»  هم حضور نداشتم.
فریبا متخصص در پایان در خصوص رابطه اش با رسانه ها توضیح داد: زیاد اهل خبرهاى مجازى نیستم 
و بیشتر دوست دارم با رسانه هاى رسمى ارتباط بگیرم. فعاالن حوزه رسانه اى کارشان را به درستى انجام 

مى دهند و زحمت زیادى مى کشند.

فیلم «قاتل اهلى» ساخته مسعود کیمیایى با بازى پوالد کیمیایى از همین هفته در سینماهاى کشور به 
روى پرده خواهد رفت. همزمان با اکران این فیلم، خبرهایى از ساخت فیلمى به کارگردانى پوالد کیمیایى 

منتشر مى شود.
پیش از این اخبارى مبنى بر حضور امین حیایى و سعید راد در «لکنت» پوالد کیمیایى منتشر شده بود اما 

یک کانال تلگرامى از هانیه توسلى و على انصاریان به عنوان بازیگران جدید این فیلم سینمایى نام برد.
با گذشت کمتر از 24 ساعت از انتشار این خبر، هانیه توسلى با انتشــار پستى در صفحه اینستاگرام خود، 
حضورش در فیلم «لکنت» را تکذیب کرد و نوشت که انتشار این خبر نادرست باعث شگفتى او شده است. 
او تأکید کرده که هنوز فیلمنامه فیلم پوالد کیمیایى را هم نخوانده و قراردادى در کار نیست. هانیه توسلى 

ابراز امیدوارى کرد در فضاى مجازى به جاى اخبار کذب، اخبار معتبر و تأ یید شده منتشر شود.
پوالد کیمیایى در سال 94 ساخت فیلم «معکوس»را با بازى رضا یزدانى آغاز کرد که در نیمه راه تولید آن 

متوقف شد. حین فیلمبردارى اختالف میان او و یزدانى خبرساز شده بود.

فیلم سینمایى «به وقت شام» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا این روزها مراحل تدوین و انجام ویژوآل افکت 
خود را سپرى مى کند و تاکنون نیمى از تدوین «به وقت شام» توسط مهرداد خوشبخت به پایان رسیده است. 
البته با توجه به اینکه زمان این فیلم کمى بلند شده بود صاحبان این اثر مشغول کوتاه کردن و رساندن آن به 
زمان 120 دقیقه هستند. ابراهیم حاتمى کیا و دیگر صاحبان اثر بسیار امیدوار هستند که این فیلم یک اتفاق 
نو در سینماى ایران و اولین فیلم جدى بین المللى باشد از همین رو سازمان اوج سرمایه گذار «به وقت شام» 
مشغول برنامه ریزى و رایزنى براى اکران خارجى این اثر است تا فیلم در خاورمیانه و چند کشور اروپایى به 
نمایش در بیاید. فیلمبردارى فیلم برعهده مهدى جعفرى بود و هادى حجازى فر و بابک حمیدیان از بازیگران 

ایرانى فیلم  هستند و جمعى از بازیگران سورى و لبنانى در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.

  این روزهاى فریبا متخصص 

 هانیه توسلى در فیلم پوالد کیمیایى بازى نمى کند 

 «به وقت شام» کوتاه مى شود 

کارگــردان پیشکســوت مى گویــد ایــن روزهــا 
کتــاب مى خوانــد و اگــر فرصــت باشــد فیلــم

 مى بیند.
پوراحمد که این روزها تهیه کنندگــى تازه ترین فیلم 
ابراهیم ابراهیمیان به نــام «دو طبقه روى پیلوت» را 
برعهــده دارد، در این خصوص گفت: خبــر ندارم این 
کار در چه مرحله اى اســت. خیلى رفاقتى تهیه کننده 
این فیلم شــدم و مى دانم که ابراهیمیان جزو آن دسته 
از کارگردان هاى جوانى اســت که کارش را به درستى 
انجام مى دهد، من هم در راستاى حمایت از جوانان با 
او همراه شدم. مى دانستم به دنبال یافتن سرمایه گذار 

است.

این کارگــردان در ارتباط با حمایت پیشکســوت هاى 
عرصه ســینما از کارگردان جوان و بــه عهده گرفتن 
تهیه کنندگى فیلم هاى این کارگردان ها بیان کرد: صرف 
اینکه یک نفر پیشکسوت باشد و از یک کارگردان جوان 
حمایت کند، کمکى به آن کار نمى کند. مهم این است 
که تهیه کننده سینما واقعًا تهیه کنندگى بداند و سینما 

را بشناسد.
وى افزود: تهیه کننده و کارگردان یک فیلم باید با هم 
همکارى خوبى داشته باشند تا آن فیلم به نتیجه خوبى 
برسد. متأسفانه االن تعداد تهیه کنندگان کاربلدى که 
سینما را بشناسند و با کارگردان ها خوب  همکارى داشته 

باشند، خیلى انگشت شمارند.

کارگردان فیلم «کفش هایم کو؟» در پاسخ به سئوالى 
در مورد فعالیت بعدى اش در عرصه فیلمسازى اظهار 
داشت : طرح هاى فراوانى براى ساختن فیلم دارم ولى 
هنوز موقعیتش پیش نیامده کارى را شــروع کنم. اگر 
سرمایه الزم فراهم شــود یک فیلم جدید مى سازم اما 

فعًال خبرى نیست.
کیومرث پوراحمد در پایان درباره تعاملش با رســانه ها 
گفت: واقعیت این اســت که حوصلــه خواندن اخبار 
را ندارم و هیــچ روزنامه و مجلــه اى را نمى خوانم. بلد 
نیستم وارد ســایت ها و فضاى مجازى هم بشوم. این 
روزها اگر وقت داشته باشــم، کتاب مى خوانم و فیلم

 مى بینم.
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فشار خون هر کسی می تواند گاهی افت کند و هیچ عالمت 
قابل توجهی هم نداشته باشد. مثًال تغییر حالت از وضعیت 
نشســته یا خوابیده به وضعیت ایستاده می تواند باعث افت 

فشار خون شود.
معموًال در مورد فشار خون باال، زیاد حرف زده می شود چون 
می تواند موجب سکته  قلبی، سکته  مغزي و نارسایی کلیه ها 
بشود، اما فشــار خون پایین که به آن هیپوتنشن هم گفته 

می شود نیز می تواند به بدن آسیب بزند.
 زمانی فشار خون پایین اســت که مقدار باالي فشار خون 
(فشار سیستولیک) 90 میلیمتر جیوه یا کمتر باشد و مقدار 
پایین فشار خون (فشار دیاســتولیک) 60 میلیمتر جیوه یا 
کمتر باشد، به عبارت دیگر زمانی فشار خونتان پایین است 
که دستگاه باالترین مقدار فشار را 90 میلیمتر جیوه یا کمتر و 
پایین ترین مقدار فشار را 60 میلیمتر جیوه یا کمتر نشان دهد.

 اما شرایط خاصی نیز وجود دارد که می تواند موجب کاهش 
فشار خونِ  شده و به سالمتی آســیب بزند. شرایطی چون 
بارداري، خونریزي شدید به دلیل آسیب و جراحات، گردش 
خون نامناسب ناشی از بیماري قلبی، ضعف همراه با کم آبی 
بدن، رژیم گرفتن براي کاهش وزن، شوك آنافیالکتیک، 
عفونت خون و اختالالت غــدد درون ریــز مانند دیابت، 

نارسایی آدرنال و بیماري تیروئید.
داروهاي خاصی چــون مهارکننده هاي بتــا، دیورتیک یا 
ادرارآور، ضد افسردگی هاي سه حلقه اي و داروهاي اختالل 
نعوظ هم می توانند موجب کاهش فشار خون شوند. کمبود 
ویتامین B12 و اســید فولیک نیز ممکن اســت موجب 

کم خونی شــده و در نتیجه کاهش فشــار خــون را در بر 
داشته باشند. اینکه مدام فشار 
خونتان پایین باشد، 

ب  خــو
 . نیست
اگر فشار 
 ، ن خــو

پایین  خیلی 
توانست اکســیژن کافی بیایــد، بدن تــان نخواهد 

براي عملکردهاي حیاتی اش را دریافت کند.
 کاهش سطح اکسیژن هم می تواند عملکرد قلب و مغز را 
مختل کرده و تنفس را هم دشوار کند. در مواردي خاص، 
آنهایی که فشار خون پایین دارند، ممکن است هوشیاري 
خود را از دســت داده و یا دچار شوك شوند. به همین دلیل 
خیلی مهم اســت که نســبت به عالئم و نشانه هاي فشار 
خون پایین، آگاهی داشته باشــید و به موقع، تحت درمان 

قرار بگیرید.

احساس سرگیجه و سبکی در سر
فشــار خون پایین موجب کاهش جریان خون به سمت 

مغز می شود. در نتیجه تأمین 
اکسیژن مغز کم شده و احساس 

سرگیجه و ســبکی ســر به شما 

 . هد می د
این اتفــاق معموًال بــا تغییر 

ناگهانــی وضعیت بــدن مثال 
ناگهان ایستادن بعد از بیدار شدن 

از خواب می افتد. اگر فشــار خون تان خیلی پایین باشد، 
سرگیجه می تواند موجب غش کردن تان هم بشود.

 احساس خستگی
فشار خون پایین می تواند روي ســطح انرژي بدن اثر 
گذاشته و احساس خستگی ایجاد کند. جریان خون، نقش 
مهمی در تولید انرژي در بدن دارد، چون اکسیژن و مواد 

مغذي الزم براي بدن را تامین 
می کند.

 ضربان 
تند قلب

اگر احســاس تپش 
قلب یا ضربان تند قلب داشتید، ممکن 
است به دلیل کاهش فشــار خونتان باشد. جریان خون 
ضعیف به ســمت قلــب، باعث انقباضــات نامنظم در 
قلب می شــود. اگر قلب با مقدار کافی از خون، ُپر نشود، 
با افزایش ضربان، آن را جبــران خواهد کرد. همچنین 
ممکن است سرعت نبض تان هم باال برود و تنفس تان 
هم تندتر شود. حتی شاید متوجه تغییرات مکرر در دماي 

بدن خود شوید. 

پوست سرد و رنگ پریده
سردي پوســت و رنگ پریدگی آن (که ناشی از فعالیت 
بدنی نباشــد)، می تواند عالمت دیگري از فشار خون 

پایین باشــد، 
مخصوصًا اگر همراه با افزایش ضربــان قلب و تنگی 
نفس باشد. این اتفاق زمانی می افتد که خون کافی براي 

گردش در بدن (به خاطر افت فشار خون) وجود ندارد.

کاهش تمرکز
تمرکز نداشــتن هم می تواند به افت فشار خون مربوط 
باشد. خون، اگر دچار افت فشار شود، با سرعت مناسبی 
به مغز نمی رســد؛ یعنی ســلول هاي مغز، اکسیژن و 
مواد مغــذي کافی بــراي عملکرد مناســب نخواهند 
داشت. در نتیجه فرد به ســختی می تواند تمرکز کند.

 اگر ناگهان دچار احساس سردرگمی شدید و نتوانستید 
روي کاري که انجام می دهید تمرکز کنید، بهتر اســت 

کنید.فشــار خون تان را چک 

تشنگی غیرعادي
احســاس تشــنگی یعنی بدنتان دچار کمبود آب شده 
اســت که گاهی می تواند به دلیل افت فشار خون باشد. 
در واقع، تشنگی، شیوه  بدن براي اعالم به شماست که 
باید آب بیشتري به بدن تان برســانید و خونتان به آب 
بیشــتر نیاز دارد که بتواند فشــار خون را باال ببرد. البته 
احساس تشــنگی غیرعادي، لزومًا به معنی افت فشار 
خون نیست. تب، تهوع، اسهال شــدید، استفاده  زیاد از 
داروهــاي ادرارآور و ورزش هاي شــدید هم می توانند 
موجب کم آبی بدن شده و شما را دچار افت فشار خون 

کنند.

تاري دید
تاري دید، یکی از نشانه هاي فشــار خون پایین است. 
تاري دید بــه عدم وضــوح بینایی گفته می شــود که 
موجب ناتوانی در شــفاف دیدن و تشــخیص جزئیات 
می شود.کمبود اکسیژن و خون باعث کاهش فشار خون 
شده و چشم نمی تواند حرکت قابل توجهی انجام دهد. 
اینکه ناگهان دچار تاري دید شــوید، ترسناك است و 
تأثیــرات آن می تواند بلند مدت یا حتی دائمی بشــود. 
تاري دید می تواند بخاطر آب سیاه، جداشدگی شبکیه، 
نزدیک بینی و میگرن هم باشــد، این عالئم را نادیده 

نگیرید.

گلودرد مى تواند نخستین نشــانه از سرماخوردگى، یک 
عارضه جانبى تحت فشــار قرار گرفتن تارهاى صوتى و 
یا نشانه اى از مسئله اى جدى تر مانند گلودرد میکروبى 

باشد.
در شــرایطى که برخى موارد همواره نیازمند مراجعه به 
پزشــک هســتند، برخى درمان هاى خانگى نیز وجود 
دارند که مى توانید در وهله نخست مد نظر قرار دهید. در 
ادامه با برخى از بهترین نمونه ها در این زمینه بیشتر آشنا 

مى شویم.

غرغره کردن آب نمک
نمک به از بین بردن عوامل مضــر و باکترى ها کمک 

مى کند. 

نوشیدن چاى سیر
سیر یک آنتى بیوتیک طبیعى محســوب مى شود. این 
ماده غذایى حاوى آنتى اکسیدان هایى است که سیستم 
ایمنى بدن انســان را تقویت کرده و عفونــت را از بین

 مى برند.

استفاده از دارچین
دارچین یکى دیگر از مواد غذایى سالم طبیعى با محتواى 

آنتى اکسیدان هاى باالست.
 رایحه شیرین این محصول به باز کردن سینوس ها کمک 

مى کند.
 هنگامــى که بــا گلــودرد مواجــه هســتید، مصرف 
دارچین مــى تواند به کاهــش تولید مخــاط و تنفس

 راحت تر کمک کند.

نوشیدن آب زنجبیل
زنجبیل خلط آور است و به شــل کردن و دفع مخاط از 
دســتگاه تنفســى کمک مى کند. همچنین زنحبیل از 
ویژگى ضد التهابى سود مى برد و با باکترى هاى بد مبارزه 
مى کند. این ماده غذایى گردش خون را تقویت مى کند و 

جریان اکسیژن و دفع سموم را بهبود مى بخشد.

استفاده از یک دستگاه مرطوب کننده هوا
زمانى که به گلودرد مبتال هستید، تنفس در هواى خشک 
یکى از بدترین کارهایى است که مى توانید انجام دهید. 
دســتگاه هاى مرطوب کننده هوا با افزایش رطوبت هوا 
تنفس را تســهیل کرده و درد کمتــرى در گلوى خود 

احساس خواهید کرد.

مصرف سرکه سیب
استفاده از ســرکه سیب خوشــمزه ترین روش درمانى 
محسوب نمى شود، اما مى تواند یکى از مفیدترین آنها 
باشد. سرکه سیب سرشار از اسیدیته است که در کشتن 

باکترى ها مؤثر عمل مى کند. 

استفاده از کمپرس گرم
هنگامــى که بــا کمــردرد مواجه 

هســتید، اغلب از گرما 
براى تســکین درد 
اســتفاده مى کنید. 
براى تســکین درد 

در ناحیــه گلــو نیز 
مى توانید از این روش 

استفاده کنید. تنها کافى است تا یک کمپرس گرم را روى 
گلوى خود قرار دهید. 

مصرف عسل
خواص ضد میکروبى عســل مى تواند به تســریع روند 
بهبودى کمک کند. تنها کافى است یک قاشق غذاخورى 

عسل خام محلى را بخورید. 

مصرف منظم مرکبات، سیســتم ایمنى بدن را 
تقویت کرده و از شــما در برابر ابتال به برخى از 
سرطان ها محافظت مى کند.یکی از ویژگى هاى 
مهم مرکبات، داشتن آنتى اکســیدان فراوان 
اســت. افرادى که به طور مرتب از این میوه ها 
اســتفاده مى کنند، 60 درصد کمتر احتمال دارد 
که به سرطان پیشرونده معده مبتال شوند زیرا 
وجود ویتامینc در این میوه ها ترکیباتى را خنثى 
مى کند که از عوامل ســرطان زا هستند. اما چرا 

باید مرکبات، مصرف کنیم؟

غنى از ویتامین ها و ترکیبات گیاهى
مرکبات منبع عالى ویتامین c به شمار مى روند. 
این ویتامین یک ماده مغذى براى تقویت سیستم 
ایمنى بدن بوده و براى حفظ ســالمت پوست 
ضرورى است. در واقع یک عدد پرتقال متوسط 
تمام نیاز روزانه شــما به ویتامیــن c را تامین 
مى کند. مرکبات همچنیــن داراى مقادیر خوبى 
از ویتامین ها و مواد معدنى دیگر مانند ویتامین 
B، پتاسیم، منیزیم و مس هستند. عالوه بر این، 
آنها غنى از ترکیبات گیاهى هستند که اثرات ضد 
التهابى و آنتى اکســیدانى دارند. این ترکیبات 

شــامل بیش از 60 نوع از فالونوئیدها، 
و روغن هاى کاروتنوئیدها 

اســانس 
است.

 منابع غنى از فیبر 
یک فنجان از مرکبات حــاوى چهار گرم فیبر 
است. فیبر داراى مزایاى بهداشتى متعددى از 
جمله بهبود سالمت گوارش است و به کاهش 

وزن کمک مى کند. 

مبارزه با افزایش وزن 
مطالعات محققان نشــان داد کــه نوبیلتین، 
فالونوئید موجود در نارنگى به جلوگیرى از ابتال 
به چاقى کمک مى کند ضمن این که محافظى در 
برابر ابتال به دیابت نوع 2 است. پس اگر رژیم 
گرفته  اید و مى  خواهید میزان کالرى  هاى دریافتى  
تان را بدون محروم کــردن خود از مواد مغذى 
کاهش دهید، مى توانید به جــاى موز یا انگور، 

نارنگى یا پرتقال میل کنید.

کاهش خطر ابتال به سنگ کلیه
یک نوع ســنگ کلیه در اثر میزان کم سیترات 
در ادرار ایجاد مى شــود. بســیارى از میوه ها 
و ســبزیجات به خصوص میوه هــاى خانواده 
مرکبات، مى توانند میزان ســیترات در ادرار را 
افزایش دهند و خطر ســنگ کلیه را کم کنند. 
نوشیدن آب مرکبات نیز مى تواند همین خاصیت 

را داشته باشد.

مبارزه با سرطان
 بسیارى از مطالعات نشان 

داده اند که 

میوه هاى خانواده مرکبــات خطر ابتال به برخى 
سرطان هاى خاص را کاهش مى دهند. به عنوان 
مثال مصرف منظم گریپ فروت با کاهش خطر 
ابتال به سرطان ریه همراه است. همچنین خطر 
ابتال به ســرطان هاى مرى، معده، پانکراس، و 
سینه نیز در اثر مصرف منظم این میوه ها کاهش 

مى یابد. 

تقویت سالمت قلب
مطالعات محققان ژاپنى نشان داده که مصرف 
مرکبات با نرخ پایین ابتال به بیمارى هاى قلبى 
و ســکته ارتباط دارد. همچنین بنا بر مطالعات، 
مصرف گریپ فــروت با کاهش فشــار خون 
سیستولیک مرتبط است. فیبر محلول و فالونوئید 
موجود در مرکبات سطح کلســترول بد و ترى 
گلیســیرید را کاهش داده و کلسترول خوب را 

افزایش مى دهند.

حفظ سالمت مغز
فالونوئید موجود در مرکبــات منجر به کاهش 
خطر ابتال به بیمارى هــاى عصبى مانند آلزایمر 
و پارکینسون مى شــود. یکى از علت هاى این 
بیمارى ها وجــود التهاب اســت. فالونوئیدها 

نــد قابلیت هــاى ضــد التهابى  ر ا د
بــر و بــراى محافظــت در  ا بر
عث زنجیــره اى از عللى که  با

تخریب سیســتم عصبى 
مى شوند، مفید هستند.  

یــک متخصص پوســت و مو گفــت: بــروز کهیر در 
بزرگســاالن مى تواند نشــانه اى از عفونت ها همچون 

عفونت هاى ادرارى، گوارشى و سینوزیت باشد.
امیر هوشــنگ احســانى دربــاره دالیل بــروز کهیر 
اظهارداشت: کهیر یک واکنش و حساسیت بوده که در 
افراد مختلف ممکن است ناشى از غذا، دارو و ماده دیگرى 
باشد. وى با بیان اینکه افراد مبتال به کهیر دچار قرمزى و 
خارش شدید در ناحیه پوست خود مى شوند، افزود: در این 
بیمارى برجستگى هایى در ناحیه پوست به وجود مى آید 
که همراه با تورم بوده و رنگ آن معموال قرمز اســت و 

گسترش مى یابد.
این متخصص پوســت و مو خاطرنشان کرد: پیشگیرى 
100 درصدى براى بروز کهیر وجود نــدارد، اما افرادى 

که ســابقه کهیر داشــته اند، مى توانند از خوردن غذا و 
داروهایى که به آنها حساســیت دارند، اجتناب کنند؛ اما 
براى برخى از افراد به هیچ عنوان قابل پیش بینى نیست. 
وى افزود:همچنین طول مدت ابتال به کهیر از یک هفته 

شروع مى شود و در برخى از افراد تا ماه ها وجود دارد.
احسانى با اشــاره به اینکه بروز کهیر در کودکان بیشتر 
علت دارویى دارد، عنوان کرد: بروز کهیر در بزرگساالن 
مى تواند نشــانه اى از عفونت ها همچــون عفونت هاى 
ادرارى، گوارشى و سینوزیت باشــد که افراد پس از بروز 
نشانه هایى همچون خارش، تاول و قرمزى باید به پزشک 
مراجعه کرده و پس از آن با آزمایش هاى مربوطه، افراد به 
وجود عفونت پى مى برند. وى در پاسخ به این سئوال که 
کهیر چه زمانى بسیار خطرناك است؟بیان داشت: کهیر 

زمانى که همراه با تورم لب و مخاط باشد، بسیار خطرناك 
است؛ چرا که اگر کهیر شدت یابد به خصوص در ناحیه گلو 
و حلق افراد، مى تواند سبب خفگى فرد مبتال به کهیر شود.

این متخصص پوســت و مو گفت: گاهى برخى از افراد 
کهیر را با حساســیت هاى فصلى اشــتباه مى گیرند، در 
صورتى که کهیر متفــاوت از حساســیت هاى فصلى 
اســت و معموال کهیر با ترکیبات داروى آنتى هیستامین 
بهبود مى یابند، اما چهار  درصد انــواع کهیرها مربوط به 
مواد غذایــى دریایى، ماهى، میگو، صــدف و تخم مرغ 
اســت. احســانى در پایان خاطرنشــان کرد: همچنین 
انواع چاشــنى ها، مــواد افزودنى، غذاهــاى صنعتى و 
کنسروى به ویژه مواد رنگى سبب تشدید کهیر در افراد 

مى شود.

از سرگیجه تا کاهش تمرکز

پایین را بشناسیدعالئم فشار خون 
عیت
تافت

نچون
یهه ها
تفتهفته گ گ

خون
ادار مق

یوه یا 
ست

متر و 
دهد.
هش
چون
دش
مآبی

ددددر نتیجه کاهش فشــار خــون را در بر  ووووووه و وه وه وه وه وه وه و دـدشــد کم خونی 
داشته باشند. اینکه مدام فشار 
خونتان پایین باشد، 

ب  خــو
. نیست
اشارار اگرگر ف
، ن نو خــ

نیین پای پای  خیل
توانست اکســیژن کافی بیایــد، بدن تــان نخواهد 

براي عملکردهاي حیاتی اش را دریافت کند.
 کاهش سطح اکسیژن هم می تواند عملکرد قلب و مغز را 
مختل کرده و تنفس را هم دشوار کند. در مواردي خاص، 
آنهایی که فشار خون پایین دارند، ممکن است هوشیاري 

مغز می شود. در نتیجه تأمین 
اکسیژن مغز کم شده و احساس 

سرگیجه و ســبکی ســر به شما 

. دهد می د
غغا تغییرییرییر وموًال بــ ــفــا مق مع اینن ات
ضوضعیتتت بــدن مثال ناگهانــی 

ناگهان ایستادن بعد ازز بیدار شدن 

مغذي الزم براي بدن را تامین 
می کند.

 ضربان 
تند قلب

اگر احســاس تپش 
قلب یا ضربان تند قلب داشتید، ممکن 
است به دلیل کاهش فشــار خونتان باشد. جریان خون 
ضضعیف به ســمت قلــب، باعث انقباضــات نامنظم در 
قلب می شــود. اگر قلب با مقدار کافی از خون، ُپر نشود، 
با افزایش ضربان، آن را جبــران خواهد کرد. همچنین 

پایین باشــد، 
مخصوصًا اگر همراه با افزایش ضربــان قلب و تنگی 
نفس باشد. این اتفاق زمانی می افتد که خون کافی براي 

گردش در بدن (به خاطر افت فشار خون) وجود ندارد.

کاهش تمرکز

پایین را بشناسیدعععععععالالالالالالئم فشار خون 

تسکین گلودرد با روش هاى خانگى ساده
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عفونت هایى که سبب بروز کهیر مى شود

 جرم گیرى باعث لق شدن دندان ها نمى شود
یک دندانپزشــک گفت: با تجمع تدریجــى جرم روى 
دندان ها و لثه و بى توجهى به ایــن موضوع، مقدارى از 
اســتخوان نگهدارنده دندان تحلیل مى رود؛ در حقیقت 
دندان به این دلیل قبال لق شــده ولى به علت انباشتگى 
جرم و چســباندن دندان ها به هم، بیمار لق شــدن آنها 
را احساس نکرده اســت، اما بعد از برداشتن جرم ها فرد 

متوجه آن مى شود.
عبدالجواد رحیم پور اظهار داشــت: جرم گیرى فرآیندى 
اســت که با برداشــتن پالك ها و جرم  هاى روى دندان 
که باعث جذب باکترى روى دندان مى شوند به افزایش 

ســالمت دندان هاى شــما کمک مى کنــد. وى ادامه 
داد:هدف اصلى در فرآیند جرم گیــرى دندان ها، حفظ 
تمیزى دندان ها است و کمتر به سفیدى دندان ها توجه 

مى شود. 
این دندانپزشــک تصریح کرد: با تجمــع تدریجى جرم 
روى دندان ها و لثه و بى توجهى به این موضوع، مقدارى 
از استخوان نگهدارنده دندان تحلیل مى رود. در حقیقت 
دندان به این دلیل قبال لق شــده ولى به علت انباشتگى 
جرم و چســباندن دندان ها به هم، بیمار لق شدن آنها را 
احساس نکرده است، اما بعد از برداشتن جرم ها فرد متوجه 

آن مى شود. البته افرادى که دندان هاى سالمى دارند بعد از 
جرم گیرى، لق شدن دندان را مشاهده نمى کنند.

رحیم پور در باره مراقبت هاى پــس از جرم گیرى گفت: 
بــا است مسواك پس از جرم گیرى الزم  زدن 

شود روش صحیح انجام 
و زمان مســواك 

صحیح  زدن 
حداقل دو 
چهار  تــا 
دقیقه باشد. 

یحان
ســو
حیح
و
ر

 .

شودنجام شو نجام
واك 

 

چرا باید مرکبات بخوریم؟

چرا کودکان زیاد سرما مى خورند؟

اندگاهی افت کند و هیچ عال
وضع لتاز

المت
عیت

ک
عع

کنید.فشــار خون تان را چک

ی و و ب
نــد التهابى ر ا د

بــر در ا بر

ات نشان 
زنجیــره اى از عللى
تخریب سیســتم عص
مفیدهستن مىشوند،

عث  که با
صبى

ند.  مى شوند، مفید هستنند.

آنها غنى از ترکیبات گیاهى هستند که اثرات ضد 
التهابى و آنتى اکســیدانى دارند. این ترکیبات 

دها ئ ن فال عاز 60ن شاز لب ا ش

مرکبات، مى توانند میزان ســیترات د
افزایش دهند و خطر ســنگ کلیه را
نوشیدن آب مرکبات نیز مى تواند همین

سرطان
از مطالعا
که  اند که اند

شــامل بیش از 60 نوع از فالونوئیدها، 
ىهاىکاروتنوئیدها  و روغن 

سسسسسانس اســ
است.

نوشیدن آب مرکبات نیز مى توا
را داشته باشد.

مبارزه با س
بسیارىا
دادهداده

یک فوق تخصص بیمارى  هاى اطفال گفت: نزدیک 
به 200 ویروس مختلف باعث بروز سرماخوردگى در 
افراد بویژه کودکان مى شود که برخى از این ویروس ها 
به شدت خطرناك بوده و گاهى باعث مرگ مى شوند.

عباس مؤمن زاده افزود: ســرماخوردگى، آنفلوآنزا و 
عفونت هاى تنفسى یکى از بیمارى هاى شایع در این 
فصل و در بین کودکان اســت و یکى از علل مرگ و 

میر آنهاست.
وى ادامه داد: این عفونت هاى تنفسى در شکل هاى 
مختلفى خودنمایى مى کنند، ایــن عفونت ها اگر در 
بخش فوقانى باشد شــامل عفونت سیوزیت، التهاب 
ســینوس ها، گوش و گلــو و الرنژیت مى شــود که 
الرنژیت بیمارى اى به شدت خطرناك است که اگر به 
موقع ارزیابى و مورد درمان قرار نگیرد، مى تواند باعث 

مرگ کودك شود.
مؤمــن زاده افزود: اگر این عفونت هــا در بخش هاى 
تحتانى ایجاد شود، برون شیت و برون شولیزم را منجر 
مى شــود که این روزها بچه هاى کوچک زیر یکسال 
خیلى به آن مبتال مى شوند، این بیمارى خود را به شکل 

آسم و با عالئم تند شــدن تنفس و خس خس کردن 
سینه نشان مى دهد.

چه کسانى باید واکسن بزنند؟
مؤمن زاده گفت: سرد شدن و تغییر یکباره درجه حرارت 

بدن بچه ها از عوامل مهم سرماخوردن آنهاست.
این فوق تخصص بیمارى  هاى اطفال 
تصریح کرد: کودکان سالم اگر حداقل 
ســه ســاعت با بچه اى که بیمارى 
عفونى و تنفســى دارد، تماس داشته 

باشند،سرما خواهد خورد. 
وى ادامــه داد: 200 نــوع ویــروس 

ســرماخوردگى داریم که هر کــدام از آنها وارد 
بدن بچه بشــود، بیمارى رخ مى دهد؛ 100 مورد 
از ایــن 200 ویــروس ســرما خوردگى عالئم 

عادى ایجاد مى کنند اما برخى از آنها 
ویروس هاى بســیار خطرناکى 

هستند و سردســته همه آنها 
آنفلوآنزاست. 

وى بیان داشــت:در این فصل باید به بچه هاى چهار 
ماه تا شش سال و بچه هایى که بیمارى قلبى، تنفسى 
مزمن، کلیوى مزمن، دیابت یا متابولیک دارند، واکسن 

آنفلوآنزا بزنند.  
تت

شــ
ش سال و بچه هایى

 کلیوى مزمن، دیابت یا متابولی
بزنند بزنند.  نزا آنزا
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ســوپر لیگ کاراته بانوان با صدرنشــینى تیم تازه وارد بیمه تعاون از ایستگاه اول 
خود عبور کرد.  فصل جدید سوپر لیگ کاراته بانوان با حضور 8 تیم در سالن شهید 
کبگانیان تهران آغاز شد و بیمه تعاون با پیروزى مقابل تیم هاى پیام نور مرکزى و 

وحدت ایران در صدر جدول رده بندى ایستاد.
 هیئت کاراته اصفهان تیم دوم جدول رده بندى 27 بر یک نارین صنعت آریا را مغلوب 
کرد. در این مسابقه سحر شیروانى، بهنوش نجفى، فرشته موسوى، فاطمه زیبایى، 
هنگامه جعفرى و فریال جعفرى در بخش کومیته، فاطمه چیذرى در کاتاى انفرادى 
و زهره میرزاخانى، مریم کریمى و فاطمه چیذرى در کاتاى تیمى برنده میدان شدند. 
هیئت کاراته اصفهان در ادامه موفق شد با نتیجه 24 بر4 مقابل وحدت ایران پیروز 
شود.در جدول رده بندى بیمه تعاون، هیئت کاراته اصفهان و نفت امیدیه با 6 امتیاز 

و تفاضل برد کمتر در رده هاى اول تا سوم قرار گرفتند.

در هفته ششم لیگ برتر هندبال تیم شهردارى کازرون توانســت با برترى مقابل سپاهان صدر 
جدول را از آن خود کرد.   در هفته ششم لیگ برتر هندبال چهار دیدار برگزار شد که تیم شهردارى 
کازرون با نتیجه 28 بر 27 مقابل فوالد مبارکه سپاهان به برترى رسید و صدرنشین هفته ششم 

این رقابت ها شود.
نفت و گاز گچساران هم توانست هپکو اراك را با نتیجه 38 بر 28 در خانه مغلوب کند و در رده دوم 

جدول قرار بگیرد.
در دیگر دیدار نیروى زمینى ارتش در خانه مقابل پتروشیمى مارون با نتیجه 33 بر 30 پیروز شد.

تیم سنگ آهن بافق با نتیجه 25 بر 25 مقابل مس کرمان به تساوى رسید و در رده سوم قرار گرفت.
 رده بندى تیم ها تا پایان هفته ششم لیگ برتر هندبال:

1- شهردارى کازرون 11 امتیاز  ،  2- نفت و گاز گچساران 10امتیاز، 3- سنگ آهن بافق 10امتیاز،  
4-فوالد مبارکه سپاهان 8  امتیاز ، 5- نیروى زمینى ارتش 4 امتیاز، 6-صنعت مس کرمان 3 امتیاز

7-هپکو اراك 2 امتیاز،  8-پتروشیمى مارون صفر امتیاز.

مشکل مسعود شــجاعى براى حضور در تیم ملى حل شده اســت اما مشخص نیست «کارلوس 
کى روش» مى خواهد او را به تیم ملى دعوت کند یا او باز هم در اردوى تیم ملى حاضر نخواهد بود.
مسعود شجاعى و احسان حاج صفى با تیم پانونیوس مقابل تیمى اسرائیلى در لیگ اروپا بازى کردند 
و بعد از آن گفته مى شد که این دو از حضور در تیم ملى محروم خواهند شد. حاج صفى بعدتر در پستى 
اینستاگرامى از بازى کردن مقابل این تیم اظهار پشــیمانى کرد. در اولین اردوى تیم ملى بعد از آن 
حاج صفى دعوت شد اما مسعود شجاعى به اردو نیامد. از همین اردوى اول سامان قدوس، جایگزین 
مسعود شجاعى در اردوى تیم ملى شد و او که زمانى از بازیکنان محبوب کارلوس کى روش بود دیگر 
به اردوى تیم ملى دعوت نشد.حضور پیدا نکردن کى روش در تیم ملى با توجه به روحیاتى که کى روش 
دارد ممکن است صرفا به دلیل مشکالت فرافوتبالى او نباشد و حاال که گفته مى شود مشکل مسعود 
شجاعى براى حضور در تیم ملى حل شده و حتى صداوسیما هم دیگر به تحریم خبرى او پایان داده، 
دعوت شدن یا نشدن او مى تواند نشان دهد که کى روش قصد دارد از شجاعى استفاده کند یا دعوت 

نشدن او به خواست کى روش بوده است. سوالى که پاسخ آن تا چند روز دیگر روشن خواهد شد.

  هیئت اصفهان 
با پیروزى آغاز کرد

سپاهان در هندبال هم باخت شجاعى را شجاعى را 
کى دعوت مى کنى؟کى دعوت مى کنى؟

سورى ها هم به فغانى گیر دادند!

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: مشکلى براى حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا نداریم و مطمئنم با کادر فنى کنونى 

مى توان نتایج خوبى کسب کرد. 
محسن طاهرى در گفتگویى درباره احتمال جایگزینى 
سپاهان اصفهان به جاى نفت تهران در رقابت هاى فصل 
آینده لیگ قهرمانان آسیا گفت: امیدوار هستیم هر چهار 
نماینده اى که توانستند فصل گذشــته جواز حضور در 
مسابقات آسیایى را کسب کنند به این رقابت ها راه یابند، 
اما اگر قرار بر حذف یکى از این تیم ها و حضور سپاهان در 
لیگ قهرمانان آسیا باشد، باید اعالم کنم آمادگى کامل را 

براى حضور در این بازى ها داریم.
وى در پاسخ به این ســئوال که آیا باشگاه سپاهان نیز 
همچون سرخابى هاى پایتخت بدهى مالى دارد، افزود: به 
هیچ وجه چنین موضوعى صحت ندارد، هیچ گونه بدهى 
از سوى باشگاه سپاهان در دادگاه هاى بین المللى ورزش 
وجود نداشته و ندارد. همه مى دانند که مسئوالن باشگاه 

سپاهان روى مسائل حقوقى دقت کافى را داشته اند.
مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره شایعه اینکه به دلیل عدم 
انتخاب دستیار جدید توسط زالتکو کرانچار با سرمربى 
زردپوشان اصفهانى به مشکل خورده است، اظهار داشت: 
از روزى که کرانچار وارد باشگاه سپاهان شده اند، تعامل 
کامل داشته ایم؛ هرگز چتر حمایتى خود را از برنامه هاى 
وى برنداشــته ایم. با وجود چنین مربــى براى نیمکت 
تیم مان افتخار مى کنیم و باید بگویم سوءتفاهمى که به 

وجود آمده بود که حل شد.
طاهرى در پایان تصریح کرد: ما به سرمربى تیم پیشنهاد 
دادیم دستیار جدیدى را انتخاب کند، اما بهتر از هر کسى 
مى دانیم کرانچار است که باید حرف اول و آخر را در این 
باره بزند، نظر وى هم این بود که کادر فنى دستخوش 
تغییر نشود؛ بنابراین فرد جدیدى به جمع مربیان اضافه 
نشــد. به کرانچار اعتقاد کامل داریم. مطمئن 
هستیم با او مى توانیم نتیایج درخشان 

بگیریم.

ساســان انصارى علیرغم نمایش نه چندان خوب 
در رقابت هاى لیگ برتر یکى از دعوت شده ها به 

اردوى تیم ملى فوتبال است.
لیســت جدید تیم ملى براى اهالى فوتبال ابهامات 
زیادى داشت و قرار داشــتن برخى اسامى تعجب 

کارشناسان را در پى داشته است.
یکى از بازیکنانى که علیرغــم نمایش نه چندان 
قابل قبول توانسته نظر کى روش را براى حضور در 
اردو جلب کند، ساسان انصارى است. انصارى که 
فصل پیش یکى از آماده ترین بازیکنان لیگ بود و 
تا هفته هاى پایانى مدعى اصلى کسب عنوان آقاى 
گلى مسابقات بود، در لیگ هفدهم هنوز نتوانسته 
نمایش هاى خوبى در ترکیب ســپاهانى داشــته 
باشــد که با زالتکو کرانچار در شــرایط نامناسبى
 به ســر مى برد و همین موضوع شــرایط را براى 
درخشــش بازیکنان و نشــان دادن توانایى هاى 
آنها که فشــار زیادى را تحمل مى کنند، سخت تر 

کرده است.
با این حال کى روش با شــناختى که از ساســان 
انصــارى دارد، نــام او را در فهرســت دعــوت 
شــده ها به تیم ملى قــرار داده اســت. انصارى 
حاال باید در تمرین هاى تیم ملــى جواب اعتماد 
کــى روش را بدهــد و در ادامه نیز تمــام تمرکز 
خود براى تبدیل شدن بازیکنى تأثیرگذار در ترکیب 

سپاهان به کار گیرد، تا از 
انتقاداتى که نسبت به 

عملکــردش وجود 
دارد، فرار کند.

 

رئیس فدراسیون فوتبال ســوریه ادعاهاى عجیبى پس از 
حذف تیم ملى این کشــور در مرحله پلى آف انتخابى جام 

جهانى 2018 روسیه مطرح کرد. 
  صــالح رمضــان، در مصاحبه بــا لطفى اإلســطوانى، 
روزنامه نگار ورزشــى گفت: مافیا تمایل به حضور استرالیا 
به جاى ســوریه در جام جهانى 2018 روسیه داشت، زیرا 
آنها قدرت و خرید تبلیغاتى بیشترى در دنیا دارند. سوریه در 

محاصره است و استرالیا براى مافیا مفید تر است!
صالح رمضان سپس نوك پیکان انتقادهاى خود را به سمت 
علیرضا فغانى، داور ایرانى بازى رفت تیم هاى ملى سوریه 
و استرالیا که با نتیجه تساوى یک - یک پایان یافت، اظهار 
داشت: علیرضا فغانى به عمد به برخى از بازیکنان سوریه از 
جمله عمر خریبین کارت نشان مى داد. این مهاجم ما بدون 
هیچ گونه توجیهى و با احترام به داور اعتراض کرد اما کارت 

زرد گرفت.
رســانه هاى عربى پیش از ایــن از نیت عمــر الخریبین 
براى دریافــت کارت زرد و محرومیت از بازى برگشــت 
برابر اســترالیا خبر داد تا بتواند الهالل را در بازى برگشت
 نیمه نهایى لیگ قهرمانان آســیا برابر پرســپولیس ایران 

همراهى کند.
تیم ملى فوتبال سوریه در مجموع 2 بازى رفت و برگشت 
برابر استرالیا در مرحله پلى آف انتخابى جام جهانى 2018 

روسیه حذف شد.
صالح رمضان، رئیس فدراسیون فوتبال سوریه تأکید کرد 
که درخواست رسمى به کنفدراســیون فوتبال آسیا براى 

حذف استرالیا از رقابت در این قاره ارائه خواهد داد.
 اما علیرضا فغانى هم در گفتگو یى در خصوص اظهارات 
رئیس فدراسیون فوتبال سوریه که او را عامل ناکامى تیم 

ملى کشــورش در راه صعود به جام جهانى دانسته است، 
گفت: نظرى در این خصوص ندارم و هرکسى مى تواند هر 

صحبتى انجام بدهد. این هم براى اولین 

بار نیست که از این صحبت ها علیه داوران صورت مى گیرد.
داور بین المللى کشورمان که گزینه قضاوت در جام جهانى 
2018 روسیه اســت درباره اینکه آیا از فدراسیون فوتبال 
انتظار پیگیرى و واکنش به این اظهارات را دارد یا نه، اظهار 
داشــت: آنهایى که باید در این خصوص تصمیم بگیرند، 

خودشان هم باید واکنش نشان بدهند.

 بــا خودت چند چندى؟
اعتقاد کامل

به کرانچار دارم

نصف جهان  هواداران پرسپولیس در اقدامى تقریبًا 
همصدا گلر ملى پوش  خود را  بابت مصاحبه اخیر 
و تمایلش براى جدایى تحویــل نگرفتند و به او 

گفتند:«به سالمت.»
نوســانات رفتاري و اخالقی علیرضــا بیرانوند 
همچنان ادامــه دارد و این موضــوع، با توجه به 
جایگاه او در پرسپولیس و تیم ملی همه را نگران 
کرده است. بیرانوند که همین ده روز پیش گفته بود 
تحت هیچ شرایطی از پرسپولیس جدا نمی شود و 
تا ده سال در این تیم باقی می ماند، پس از بازي 
با ســایپا ناگهان از جدایی اش در نیم فصل خبر 
داد و هواداران را شوکه کرد. البته طبیعی بود که 
پرسپولیســی ها زیاد از این بابت ناراحت نشوند 
و با یک «به سالمت» ســاده گلرشان را بدرقه 
کنند؛ چون از یک سو کیفیت خود بیرانوند در چند 
ماه اخیر به شدت تنزل یافته بود و از سوي دیگر 
تیم آنها در حال حاضر قائم به فرد نیست و وقتی 
بدون طارمی و احمدزاده و مسلمان می تواند نتیجه 
بگیرد، بدون بیرانوند هم کم وبیش همین مسیر را 
طی خواهد کرد. در این میان اما چند پرسش و ابهام 
در مورد ماجراي جدایی بیرانوند از جمع سرخ ها 

وجود دارد که آنها را با هم مرور می کنیم.
 بیرانوند می گوید قبل از بازي با استقالل خوزستان 
ماجراي جدایی اش را با برانکو در میان گذاشــته 
و مربی کــروات هم با آن موافقت کرده اســت. 
بازي با تیم اهوازي در تاریخ بیســتم مهر برگزار 
شد، در حالی که بیرانوند روز 29مهر یعنی 9روز 
بعد در مصاحبه اي قاطعانه از ادامه حضورش در 
پرسپولیس براي ســال هاي طوالنی خبر داد و 
گفت: «مرد می خواهم که بیاید شماره یک را از 
من بگیرد.» حاال سئوال این است که آیا بیرانوند 
مردم را سر کار گذاشته؟ آیا او خودش می داند 
با خودش چند چند است و قرار است چه 
کار کند؟ خب از حــاال منتظریم آقاي 
دروازه بان هفته آینده یک حرف کامًال 

متفاوت دیگر بزند.
 برتري تراکتورسازي نسبت به پرسپولیس از نظر 
بیرانوند چیست؟ او در پرسپولیس هم فیکس است 
و اصال از همین جا توانست پیراهن شماره یک تیم 
ملی را به دست بیاورد. به عالوه قرمزهاي تهرانی 
امسال نیز بخت اول کسب عنوان قهرمانی هستند 
و در این شرایط طبعا شانس ترانسفر شدن بیرانوند 
از پرسپولیس هم بیشتر از تیم هاي دیگر است. این 

تصمیم را چطور باید آنالیز کرد؟
 چطور ممکن است بیرانوند سرنوشت ناخوشایند 
دو بازیکن دیگر پرسپولیس را که بین دو نیم فصل 
پارسال خودشان را مخفیانه و بی سروصدا سرباز 
کردند ندیده باشد؟ یکی از آنها یعنی احمد نوراللهی 
جلوي چشم اوست و ماه هاست دارد تمرین می کند 
تا شاید دوباره شانس بازي در این تیم را پیدا کند. 
وضع دیگري اما به مراتب بدتر است. امید عالیشاه 
در حالی با تراکتور تمرین می کند که گفته می شود 
برانکو عالقه اي به بازگشــت این بازیکن ندارد. 
حاال اگر بیرانوند رفت و در بازگشت به پرسپولیس 
جایگاهش را از دست داد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 
پرسپولیس تا شروع زمستان می تواند بازیکن آزاد 
جذب کند؛ اگر آنها یک گلر خوب خارجی بخرند 
و در کنار رادو از او استفاده کنند، چه بر سر بیرانوند 

خواهد آمد؟
-بیرانوند زمانــی که با نفت قرارداد داشــت، به 
صــورت غیرحرفه اي بــه آب و آتــش زد تا به 
پرسپولیس بیاید و حاال هم که با این تیم قرارداد 
دارد و سرخپوشان از جذب بازیکن محروم هستند، 
او دارد دست مدیران باشگاه را الي پوست گردو 

می گذارد و مــی رود؛ با این اوصــاف مدیران 
تراکتورســازي و یا تیم هاي بعــدي بیرانوند 
چطور می توانند به چنین کاراکتري اعتماد کنند
 یکى از سایت ها در مورد چرایى مصاحبه اخیر 
بیراوند براى جدایى  و تمایلش به سرباز شدن 
دالیلى آورده است.  از قرار معلوم متأهل بودن 

سه ماه و داشتن هر فرزند سه ماه از 
زمان خدمت ســربازى مى کاهد و از 

آنجا که بیرانوند دو فرزند دارد، مجموعًا 
9 ماه از خدمت 18 ماهه اش کم خواهد 

شد. بیرانوند مدعى شده سه ماه عضویت 
در بسیج دارد و اینگونه سه ماه دیگر هم از 
زمان خدمتش کاسته خواهد شد تا کال 
به 6 ماه برسد. اگر بیرانوند دى ماه سرباز 
شود و به تراکتورسازى برود، خردادماه 
کارت پایان خدمت مى گیرد و از آنجا 
که به احتمال بســیار زیــاد همراه 
تیم ملى به جام جهانى مى رود، در 

صورت داشتن مشترى اروپایى 
خیلى راحت لژیونر مى شود. به 

نظر مى رسد گلر پرسپولیس 
با در نظر گرفتن تمام این 
موارد تصمیم گرفته و با 
اولویت قرار دادن لژیونر 

شــدنش از کنــار انتقاد 
هواداران پرسپولیس راحت عبور 

مى کند.

ساسان 
به دنبال اثبات

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

سپاهان به کار گیرد، تا از 
انتقاداتى که نسبت به 

عملکــردش وجود 
دارد، فرار کند.
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ن ی ین ر ر و ی
در مورد ماجراي جدایی بیر
وجود دارد که آنها را با هم مر
 بیرانوند می گوید قبل از بازي
ماجراي جدایی اش را با بران
و مربی کــروات هم با آنم
بازي با تیم اهوازي در تاریخ
شد، در حالی که بیرانوند ر
بعد در مصاحبه اي قاطعانه
پرسپولیس براي ســال ها
گفت: «مرد میخواهم که

من بگیرد.» حاال سئوال این
مردم را سر کار گذاشته
با خودش چند چند
ح کار کند؟ خب از
دروازه بان هفته

مى دانیم کرانچار است که باید حرف اول و آخر را در این 
باره بزند، نظر وى هم این بود که کادر فنى دستخوش 
تغییر نشود؛ بنابراین فرد جدیدى به جمع مربیان اضافه 
نشــد. به کرانچار اعتقاد کامل داریم. مطمئن 
مى توانیم نتیایج درخشان هستیم با او

بگیریم.

ملى کشــورش در راه صعود به جام جهانى دانسته است، 
گفت: نظرى در این خصوص ندارمو هرکسىمى تواند هر 

صحبتى انجام بدهد. این هم براى اولین 

بار نیست که از این صحبت ها علیه داوران صورت مى گیرد.
داور بین المللىکشورمانکه گزینه قضاوت در جام جهانى

2018 روسیه اســت درباره اینکه آیا از فدراسیون فوتبال 
انتظار پیگیرىو واکنش به این اظهارات را دارد یا نه، اظهار 
داشــت: آنهایى که باید در این خصوص تصمیم بگیرند، 

خودشان هم باید واکنش نشان بدهند.

یکی از نکات جالب توجه در مورد اخراج میک درموت 
از استقالل این است که او هم به سرنوشت بدنساز 
فصل گذشته آبی ها مبتال شد. ابتداي لیگ شانزدهم 
علیرضا منصوریان یک بدنساز انگلیسی به نام استیو 
جونز را با کلی تبلیغ و تشریفات به استقالل آورد، اما 

در میانه هاي راه و همزمان با نتایج ضعیف آبی ها این 
مربی از استقالل رفت. جالب اینکه درست پس از 
جدایی جونز بود که این تیم به شکل حیرت انگیزي 
اوج گرفت و تمام رقبایش را تار و مار کرد. استقالل 
آن روزها بدون بدنساز عادت کرده بود به همه تیم ها 

سه تا سه بزند. می دانیم که ”علمی“» نیست، اما به 
هر حال این اتفــاق رخ داد. حاال باید دید آبی ها بعد 
از جدایی درموت هم تبدیل به بارســلوناي ایران 
می شوند یا نه؟ جالب است که چراغ اول با پیروزى 

برابر نفت تهران روشن شد.

استقالل و تکرار ایده پارسال
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بیرانوند می گوید قبل 

از بازي با استقالل خوزستان 
ماجراي جدایی اش را با برانکو 

در میان گذاشته و مربی 
کروات هم با آن موافقت 

کرده است

ل



ورزشورزش 13133079 سال چهاردهمیک شنبه  14آبان  ماه   1396

محمد کشاورز گفت: اعضاى تیم، کادر فنى و مدیریت همه دارند تالش شان را براى 
بهتر شدن تیم انجام مى دهند.

کاپیتان تیم فوتسال گیتى پسند درباره شرایط فعلى تیم فوتسال گیتى پسند، گفت: 
شرایط تیم بهتر است. نیم فصل دوم را با دو برد پیاپى شروع کردیم. گل کم خوردیم. 
با حضور آقاى شمس روحیه تیم باال رفته اســت. اعضاى تیم، کادرفنى و مدیریت 

همه دارند تالش شان را مى کنند براى موفقیت تیم.
او درباره روند جوانگرایــى در تیم ملى فوتســال، گفت: آرام آرام باید به ســمت 
جوانگرایى برویم. با این وضعیت میانگین سنى تیم تا جام جهانى 2020 باال مى رود، 

البته ما باید به سرمربى تیم ملى اعتماد کنیم.
کشاورز در رابطه با کیفیت لیگ فوتسال، گفت: باید تیم هاى مدعى در لیگ باال بروند 

تا هیجان بیشتر شود و کیفیت لیگ باالتر برود.

سرمربى پیشین سپاهان در دربى ته جدولى ها رقابت را از مربى اسبق تیم اصفهانى برد تا به یک 
امتیازى طالیى پوشان برسد.

دیدار  تیم هاى استقالل خوزستان و ســیاه جامگان مشهد  در ورزشــگاه غدیر اهواز تنها دربى 
ته جدولى ها به حساب نمى آمد بلکه مچ اندازى سرمربى سابق و مربى اسبق سپاهان هم محسوب 

مى شد.
عبدا... ویســى این رقابت را از علیرضا مرزبان برد تا استقالل خوزســتان پس از 9 هفته دورى 
از بــرد باالخره رنگ پیــروزى در لیگ برتر را به خــود ببیند و جایش در قعر جــدول رده بندى 
را به ســیاه جامگان بدهــد. پیــروزى در این مســابقه یک پیامــد دیگر هم براى ویســى و 
شاگردانش داشت و آن چسبیدن اســتقالل خوزستان به ســپاهان بود. قهرمان لیگ پانزدهم 
که امســال شــرایط خوبى را تجربه نمى کند اکنون تنها یــک امتیاز از تیــم اصفهانى کمتر 

دارد.

تیم فوتبال بانوان ســپاهان اصفهان در هفته ســوم رقابت هــاى لیگ برتر 
بانوان باشــگاه هاى کشــور بر برترى قاطع در برابر آذرخش تهران به پیروزى

 رسید.  
تیــم فوتبــال بانــوان ســپاهان، بــا درخشــش فــروغ مــورى، بازیکن 
ارزشــمند خود توانســت در برابر آذرخش تهران بــا نتیجه 4 بــر یک پیروز

 شود.
تیم اصفهانــى که در هفته هــاى ابتدایى لیگ برتر شــرایط بســیار خوبى از 
خود به نمایش گذاشــته بود، هم با بازى خوب خود، پیروزى مســابقه را ازآن 

خود کرد.
در هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر بانوان، ذوب آهن با نتیجه یک بر صفر به 

نماینده فارس باخت.

با شمس روحیه گرفتیمبا شمس روحیه گرفتیم  همچنان روى نوار پیروزى  همچنان روى نوار پیروزى  ویسى به سپاهان چسبید ویسى به سپاهان چسبید

کربکندى: 
 کى روش 

مى خواهد همه را 
محک بزند 

علیرضا مرزبان بعد از شکســت مقابل اســتقالل 
خوزســتان تصمیم به کنار گذاشــتن سه بازیکن 

تیمش گرفت.
سرمربى سیاه جامگان که بعد از نتایج دور از انتظار 
این تیم جانشــین اکبر میثاقیان شــده بود،  برابر 
استقالل خوزستان شکست خورد تا در پایان این 
بازى تصمیم به کنار گذاشتن سه بازیکن 

تیمش بگیرد.
محمد عین افشار، یونس شاکرى 
و بهتاش میثاقیان سه بازیکنى 
هســتند که بنا بــه تصمیم 
علیرضا مرزبان بنا به آنچه 
کــه عملکــرد ضعیف و 
کیفیت دور از انتظار 

عنوان 

شده، از لیست کنار 
گذاشته شــده و در اختیار باشگاه قرار 

گرفتند.
عین افشار و میثاقیان در ابتداى فصل از 
تیم بادران تهران توسط اکبر میثاقیان به 
این تیم اضافه شدند و یونس شاکرى نیز 
بعد از جدایى از پدیده مشهد به این تیم 

اضافه شده بود.

در هفته دوم لیگ برتر هندبال زنان هیئت هندبال 
شاهین شهر پیروز دربى اصفهانى ها بود.

  هفته دوم لیگ برتــر هندبال زنان با ســه دیدار 
پیگیرى شد. در دیدار نخست شهید چمران الرستان 
توانست میزبان خود بهمن بهبهان را با حساب 26 
بر 13 از پیش رو بردارد و هم چنــان صدر جدول را 

حفظ کند.
در دیگر بازى هیئت هندبال کردســتان در خانه با 
نتیجه 19 بر 30 مغلوب تأسیســات دریایى شد. در 
دربــى اصفهانى ها هم شاهین شــهر مقابل هیئت 
هندبــال اصفهان بــا نتیجه 29 بــر 22 به برترى

سپاهانى ها بعد از باخت به پیکان یک دلیل جدى براى  رسید.
ناراحتى از مربى فصل پیش حریف دارند.

سپاهان در حالى به استقبال دیدار با پیکان رفت که در دو 
مسابقه قبلى دروازه خود را بسته نگه داشته بود. در این 
دو دیدار مهدى رحیمى در قلب خط دفاعى سپاهان در 

کنار سیاوش یزدانى بازى کرده بود.
فدراسیون فوتبال اما به این مدافع 18 ساله 

اجازه نداد تا سپاهان را در هفته یازدهم 
لیگ برتر همراهــى کند زیرا او 

باید به مانند على کیخسروى 
به اردن اعزام مى شــد تا 

تیم ملى جوانان را در 
مســابقات مقدماتى 
زیر 19 ســال آســیا 
همراهى کند که هفته 

آینده در امــان برگزار 
مى شود.

استدالل ســپاهانى ها درباره 
اینکه حضور در یک مسابقه لیگ 

برترى یک بازیکن جــوان را براى 
کمک به تیم ملى بیشتر آماده مى کند 

در کادر فنى تیم ملــى جوانان اثر نکرد تا 
رحیمى اجازه ترك موقتى اردو را پیدا نکند 
آن هم در شــرایطى که چند مدافع دیگر 
سپاهان نیز با مصدومیت مواجه بودند.با گلى 
که سپاهان در وقت هاى تلف شده از پیکان 
خورد نه تنها تیم اصفهانى در غیاب رحیمى 
از ثبت سومین کلین شیت پیاپى بازماند که 
سپاهانى ها که در آستانه این مسابقه علیه 
کادر فنى تیم ملى جوانان بیانیه داده بودند 

حاال بیش از قبل از فرهاد پورغالمى عصبانى هستند. 
جالب آنکه پورغالمى فصل پیش مربى پیکان بود اما در 
پایان فصل ظاهراً به درخواست مجید جاللى کادر فنى 

این تیم را ترك کرد.

دروازه بان پیشین تیم ملى فوتبال کشــورمان گفت: طبیعتًا لیست 
«کارلوس کى روش» ایراد دارد، ولى ما نباید نسبت به این موضوع حساس 

باشیم. 
رسول کربکندى درباره لیست جدید تیم ملى و انتقادهایى که از کى روش صورت گرفته است، اظهار 
داشت: معموالً هیچکدام از لیست هاى تیم ملى بدون ایراد و انتقاد نیست. طبیعتاً لیست کى روش هم ایراد 
دارد، ولى ما نباید نسبت به این موضوع حساس باشیم. او براى بازى هاى مختلف در هر سطحى، بازیکنانى 
را دعوت مى کند تا بتواند تمامى نفرات مورد نظرش را براى جام جهانى روسیه محک بزند. نمى  خواهم از 

کى روش طرفدارى کنم، ولى معتقدم نمى توان زیاد از این موضوع ایراد گرفت.
وى در ادامه افزود: طبیعتاً هر مربى براساس سالیق خود بازیکنان را دعوت مى کند و ما نباید در این زمینه 
زیاد حساسیت به خرج دهیم. ممکن است در این اردو چند بازیکن که حق شان نبوده است، حاضر شده اند 
یا چند بازیکن که شایستگى حضور در تیم ملى را داشتند، دعوت نشده اند. ممکن است در اردوهاى بعدى 
نفرات دیگرى دعوت شوند. در کل فکر مى کنم کى روش مى خواهد شرایط همه بازیکنان را مورد بررسى 
قرار دهد و محک بزند. دروازه بان پیشین تیم ملى فوتبال کشورمان در پایان خاطر نشان کرد: کى روش 
سعى مى کند آماده  ترین ها را به جام جهانى ببرد و فکر مى کنم در مورد انتخاب بازیکنان توسط او باید 

صبور باشیم.

هافبک تیــم ملى فوتبــال ایران، گفت: معلوم اســت 
بازیکنان به خاطر بازى هاى لیگ خسته هستند. 

اشــکان دژآگه در مورد شــرایط تیم ملى گفت: شرایط 
خوب اســت. همه بازیکنان نیامدند اما تا به اینجا خوب 
کار کردیم. معلوم است بازیکنان به علت بازى هاى لیگ 

خسته هستند.
وى افزود: به تهران آمدم و زیر نظر میکو و دکتر دیه گو 
آرژانتینى مربیان  تیم ملى کارم را دنبال مى کنم، وضعیتم 
از قبل بهتر شــده و امیدوارم که بتوانم بــه دیدارهاى 
دوستانه پیش رو برسم و تیم ملى ایران را همراهى کنم. 
2 بازى دوستانه مقابل پاناما و ونزوئال بسیار خوب و مهم 
است، پاناما به جام جهانى صعود کرده و تیم بسیار خوبى 
است، دومین بازى دوستانه هم مقابل ونزوئال خواهد بود 
که شــنیده ام هنوز بازى 100 درصد نشده، این تیم هم 
بسیار قوى است و تست خوبى براى بازیکنان خواهد بود 
چرا که ما احتمال دارد با یکى از تیم هاى آمریکاى جنوبى 

روبرو شویم.
هافبــک تیم ملــى ایــران در 

رابطه بــا اینکه ســامان قدوس با 
پیشنهادهایى از لیگ انگلیس روبه 

رو شده و آیا او با توجه به تجربه اى که 
دارد به این بازیکن پیشنهاد حضور در لیگ 

انگلیس را مى دهد؟ تصریح کرد: 100 درصد 
حضور در لیگ انگلیس بهتر است. قدوس بازیکن 

بسیار خوبى است و عملکرد او را دیده ام. یکى دو بازى 
هم براى تیم ملى انجام داده که همه مردم دیدند چقدر 
او با کیفیت اســت. قدوس در سوئد عملکرد خوبى دارد 
اما مشخص اســت که لیگ انگلیس و لیگ هایى مثل 

آلمان و... از کیفیت باالترى برخوردارند و مى توانند 
از حضور در آنها برخوردار شوند.

وى در رابطه با حضور بازیکنان جوان در اردوى 
تیم ملى عنوان کرد: بازیکنانى که به اردو آمده اند 

واقعــًا خــوب 
 ، هســتند
این  در 

شش ســالى که در تیم ملى هســتم بازیکنانى به این 
خوبى ندیدم، ما در هر پســت چند بازیکن خوبى داریم 
اگر این جوانان به تالش خود ادامه دهند راهشان را پیدا 
مى کنند. کامًال مشخص است که آنها جوان و پر انرژى 
هســتند. دو دیدار مقابل پاناما و ونزوئال تســت خوبى 
براى ما و بهتر براى جوانان اســت. باید این بازیکنان 
به تالش خود ادامه دهند تا به جایى که مى خواهند 

برسند.
دژآگه در پایان در رابطه با مشــکالت مالى 
که «کارلوس کى روش»، سرمربى تیم 
ملى ایران به آن معترض شده است، 
عنوان کرد: این مسئله را وقتى 

کى روش آمد از او بپرسید. 

«برانکوایوانکوویــچ» در آخریــن اظهارنظرش 
درباره تمدید قراردادش با پرســپولیس اعالم 
کرده که تنها در صورتى که با پیشنهاد تیم 
ملى کرواسى مواجه شــود با پرسپولیس 
قــراردادش را تمدید نخواهد کــرد. با این 
وصف به نظر مى رســد در میان چالش هاى 
بسیار تمدید قرارداد با برانکو یکى از مهمترین 
دغدغه هاى باشــگاه پرسپولیس 
و هوادارانش باشــد و این 
روزهــا پرسپولیســى 
ها نگــران تصمیم 
فدراسیون فوتبال 

کرواسى باشند.
 اما چــرا اینقدر 
تمدید قرارداد 
با برانکو مهم 
خب  است؟ 
قعیــت  ا و
این اســت 
کــه برانکو 
ه  شــکو
لیس  سپو پر
را بــه این تیم 
بازگرداند و حاال 
پرســپولیس بعد از 
سال ها افول بار دیگر 
در اوج است و هوادارانش 
ورزشگاه ها 
را پــر 

مى کنند. اما 
محبوبیــت برانکو 

تنها به خاطر سبک بازى 
تهاجمى پرســپولیس نیست، 
چرا که او در مدت ســه فصل 
حضورش در پرسپولیس نتایج 
خوبى هم با این تیم گرفته است. 
یک نایب قهرمانى و یک قهرمانى 
در لیگ برتر، یک سوپر جام ایران 

و رسیدن به جمع چهار تیم نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا در طى دو فصل نتایج خوبى براى این تیم 
به شــمار مى رود که مدت ها از ســطح اول دور 

افتاده بود.
 برانکــو از روز 27 فروردین 94 کــه در بازى با 
ســپاهان در لیــگ چهاردهــم روى نیمکــت 
پرسپولیس نشست تا امروز و بعد از بازى با سایپا 
در 96 مسابقه به عنوان ســرمربى روى نیمکت 
پرسپولیس نشسته اســت. او در این 96 بازى 54 
برد، 24 مساوى و 18 باخت به دست آورده است. 
نکته جالب اینجا اســت که بیشتر شکست هاى 
برانکو و پرسپولیس در همان ســال اول حضور 
برانکو رقم خورد. پرسپولیس با برانکو در این 96 
بازى 152 گل به ثمر رسانده که میانگین 1/58گل 
در هر بازى است. این تیم همچنین 93 گل خورده 
و میانگین 0/96گل در هر بازى را براى این تیم 
ثبت کرده است. او به همراه پرسپولیس همچنین 
189 امتیاز در 96 بازى به دست آورده که این یعنى 
معادل میانگین 1/94 امتیــاز در هر بازى را براى 

این تیم به دست آورده است.
 برانکو در طول حضورش در پرســپولیس از 59 
بازیکن مختلف اســتفاده کرده و در این تیم على 

علیپور در میان بازیکنان پرسپولیس بیشترین 
بازى را در تیم او انجام داده اســت. او در 

چهار فصل حضور برانکو در پرسپولیس 
در 87 مســابقه به میدان رفته و از این 
نظر رکورددار حضــور در تیم برانکو 
است. او در این 87 بازى 18گل زده و 

16 پاس گل به همبازیانش داده 
است. بعد از او مهدى 

طارمى است 

که 
با 82 بازى بیشــترین حضور 
را در تیم هاى برانکو داشــته 
اســت؛ او البتــه در این تعداد 
بــازى 49 گل زده و 16 پاس 

گل داده اســت. محسن مســلمان با 75 بازى و 
کمال کامیابى نیا با 74 بازى بیشــترین بازى را 
براى تیم برانکو انجــام داده اند. محمد انصارى و 
فرشاد احمدزاده نیز با 72 بازى در رده هاى بعدى 

این لیست قرار دارند.
 برانکو با پرســپولیس بیشــترین تعداد بازى را 
انجــام داده اســت. او در فاصله ســال 2006 تا 
2008 هدایت دیناموزاگرب را به عهده داشــت 
در 62 بازى 41 بار به پیروزى رســیده و میانگین 
1/5امتیاز در هر بازى را به نام خودش ثبت کرده 
است. بهترین آمار او قبل از حضور در پرسپولیس 

مربوط به زمان حضور او در شــاندونگ 
لنونگ چیــن اســت. او در این تیم 
چینى میانگیــن 1/73امتیاز در هر 
بازى را به نام خود ثبــت کرد که در 
مقایســه با 1/94 امتیاز در هر بازى 
که با پرسپولیس به دست آورد امتیاز 

کمترى به حساب مى آید.

دلهره سـرخ ها از فدراسیون کرواسى
برانکو در پرسپولیس مى ماند؟

مرزبان علیه میثاقیان

پیروزى شاهین شهر در 
دربى اصفهانى ها

عصبانیتى که بیشتر شد
د از باخت به پیکان یک دلیل جدى براى 

ى فصل پیش حریف دارند.
ى به استقبال دیدار با پیکان رفت که در دو 
دروازه خود را بسته نگه داشته بود. در این 
ى رحیمى در قلب خط دفاعى سپاهان در 

زدانى بازى کرده بود.
8بال اما به این مدافع 18 ساله 

اهان را در هفته یازدهم 
راهــى کند زیرا او 

ى کیخسروى
مى شــد تا 

ر در ان را
قدماتى 
 آســیا 
که هفته 

ن برگزار 

پاهانى ها درباره 
در یک مسابقه لیگ 

زیکن جــوان را براى 
 ملى بیشتر آماده مى کند 

م ملــى جوانان اثر نکرد تا 
ترك موقتى اردو را پیدا نکند 
ـرایطى که چند مدافع دیگر 
مصدومیت مواجه بودند.با گلى 
 وقت هاى تلف شده از پیکان 
یم اصفهانى در غیاب رحیمى 
ه که  کلین شیت پیاپى بازماند
ه در آستانه این مسابقه علیهههه

 ملى جوانان بیانیه داده بودند 
بل از فرهاد پورغالمى عصبانى هستند. 
غالمى فصل پیش مربى پیکان بود اما در 
هراً به درخواست مجید جاللى کادر فنى 

ك کرد.

«برانکوایوانکوویــچ» در آخریــن اظهارنظرش 
درباره تمدید قراردادش با پرســپولیس اعالم 
کرده که تنها در صورتى که با پیشنهاد تیم 
ملى کرواسى مواجه شــود با پرسپولیس 
قــراردادش را تمدید نخواهد کــرد. با این

وصف به نظر مى رســد در میان چالش هاى 
بسیار تمدید قرارداد با برانکو یکى از مهمترین 
دغدغه هاى باشــگاه پرسپولیس 
و هوادارانش باشــد و این 
روزهــا پرسپولیســى 
ها نگــران تصمیم 
فدراسیون فوتبال 

کرواسى باشند.
 اما چــرا اینقدر 
تمدید قرارداد 
با برانکو مهم 
خب  است؟ 
قعیــت  ا و
این اســت 
کــه برانکو 
ه  شــکو

ل

دلهرررررررررررررررررررره سـرخ ها از ف
انیتى که بیشتر شد

علیرضا مرزبان بعد از شکســت مقابل اســتقالل
خوزســتان تصمیم به کنار گذاشــتن سه بازیکن

تیمش گرفت.
سرمربى سیاه جامگان که بعد از نتایج دور از انتظار 
اکبر میثاقیان شــده بود،  برابر  این تیم جانشــین
استقالل خوزستان شکست خورد تا در پایان این 
بازى تصمیم به کنار گذاشتن سه بازیکن 

تیمش بگیرد.
محمد عین افشار، یونس شاکرى 

ور ب ب وىو بر
نکته جالب اینجا اســت که بیشتر شکست هاى
همان ســال اول حضور برانکو و پرسپولیس در
96 این خورد. پرسپولیس با برانکو در رقم 6برانکو

8 گل به ثمر رسانده که میانگین1/58گل  2بازى 152
هر بازى است. این تیم همچنین93 گل خورده  3در
6و میانگین 0/96گل در هر بازى را براى این تیم 
پرسپولیس همچنین  ثبت کرده است. او به همراه
6 امتیاز در 96 بازى به دست آورده که این یعنى  189
میانگین 1/94 امتیــاز در هر بازىرا براى 4معادل

این تیم به دست آورده است.
59 9 برانکو در طول حضورش در پرســپولیس از
ل ت ا ک فا لفا خ ک ا

ر ب ش و م ب زىر ب ر ر ز ی
است. بهترین آمار او قبل از حضور در پرسپولیس 

او در شــاندونگ مربوط به زمان حضور
تیم این لنونگ چیــن اســت. او در
1/73امتیاز در هر  3چینى میانگیــن
ثبــت کرد که در  خود بازى را به نام
1/94 امتیاز در هر بازى  4مقایســه با
که با پرسپولیس به دست آورد امتیاز 

کمترى به حساب مى آید.

مرزبان علیه میثاقیان

یست 
ضوع حساس 

ز کى روش صورت گرفته است، اظهار 
 نیست. طبیعتاً لیست کى روش هم ایراد 
ى هاى مختلف در هر سطحى، بازیکنانى 
جهانى روسیه محک بزند. نمى  خواهم از

وع ایراد گرفت.
ن را دعوت مى کند و ما نباید در این زمینه 
ن که حق شان نبوده است، حاضر شده اند 
 نشده اند. ممکن است در اردوهاى بعدى 
هد شرایط همه بازیکنان را مورد بررسى 
مان در پایان خاطر نشان کرد: کى روش 
 در مورد انتخاب بازیکنان توسط او باید 

ایران، گفت: معلوم اســت  هافبک تیــم ملى فوتبــال
بازیکنان به خاطر بازى هاى لیگ خسته هستند. 

اشــکان دژآگه در مورد شــرایط تیم ملى گفت: شرایط 
خوب اســت. همه بازیکنان نیامدند اما تا به اینجا خوب 
کار کردیم. معلوم است بازیکنان به علت بازى هاى لیگ 

خسته هستند.
وى افزود: به تهران آمدم و زیر نظر میکو و دکتر دیه گو 
آرژانتینى مربیان  تیم ملى کارم را دنبال مى کنم، وضعیتم 
از قبل بهتر شــده و امیدوارم که بتوانم بــه دیدارهاى 
همراهى کنم. ایران را برسم و تیم ملى دوستانه پیش رو

2 بازى دوستانه مقابل پاناما و ونزوئال بسیار خوب و مهم 
است، پاناما به جام جهانى صعود کرده و تیم بسیار خوبى 
است، دومین بازى دوستانه هم مقابل ونزوئال خواهد بود 
که شــنیده ام هنوز بازى100 درصد نشده، این تیم هم 
بسیار قوى است و تست خوبى براى بازیکنان خواهد بود 
چرا که ما احتمال دارد با یکى از تیم هاى آمریکاى جنوبى 

روبرو شویم.
هافبــک تیم ملــى ایــران در

رابطه بــا اینکه ســامان قدوس با 
پیشنهادهایى از لیگ انگلیس روبه 

رو شده و آیا او با توجه به تجربه اى که 
دارد به این بازیکن پیشنهاد حضور در لیگ 

انگلیس را مى دهد؟ تصریح کرد: 100 درصد 
حضور در لیگ انگلیس بهتر است. قدوس بازیکن 

بسیار خوبى است و عملکرد او را دیده ام. یکى دو بازى 
داده که همه مردم دیدند چقدر هم براى تیم ملى انجام

او با کیفیت اســت. قدوس در سوئد عملکرد خوبى دارد 
اما مشخص اســت که لیگ انگلیس و لیگ هایى مثل 

آلمان و... از کیفیت باالترى برخوردارند و مى توانند 
از حضور در آنها برخوردار شوند.

وى در رابطه با حضور بازیکنان جوان در اردوى 
تیم ملى عنوان کرد: بازیکنانى که به اردو آمده اند 

واقعــًا خــوب
 ، هســتند
این  در 

ملىهســتم بازیکنانى به این شش ســالى که در تیم
خوبى ندیدم، ما در هر پســت چند بازیکن خوبى داریم 
اگر این جوانان به تالش خود ادامه دهند راهشان را پیدا 
مى کنند. کامًال مشخص است که آنها جوان و پر انرژى 
هســتند. دو دیدار مقابل پاناما و ونزوئال تســت خوبى 
براى ما و بهتر براى جوانان اســت. باید این بازیکنان 
به تالش خود ادامه دهند تا به جایى که مى خواهند 

برسند.
دژآگه در پایان در رابطه با مشــکالت مالى 
تیم که «کارلوسکى روش»، سرمربى

ملى ایران به آن معترض شده است، 
عنوان کرد: این مسئله را وقتى 

کى روش آمد از او بپرسید. 

لیس  سپو پر
را بــه این تیم 
حاال  بازگرداند و
پرســپولیس بعد از 
سال ها افول بار دیگر 
در اوج است و هوادارانش 
ورزشگاه ها 
را پــر

مى کنند. اما 
محبوبیــت برانکو

تنها به خاطر سبک بازى 
تهاجمى پرســپولیس نیست، 
چرا که او در مدت ســه فصل 
حضورش در پرسپولیس نتایج 
خوبى هم با این تیم گرفته است. 
یک نایب قهرمانى و یک قهرمانى 
در لیگ برتر، یک سوپر جام ایران 

و بهتاش میثاقیان سه بازیکنى 
هســتند که بنا بــه تصمیم

علیرضا مرزبان بنا به آنچه 
کــه عملکــرد ضعیف و

کیفیت دور از انتظار 
عنوان

شده، از لیست کنار 
گذاشته شــده و در اختیار باشگاه قرار 

گرفتند.
عین افشار و میثاقیان در ابتداى فصل از 
تیم بادران تهران توسط اکبر میثاقیان به 
این تیم اضافه شدند و یونس شاکرى نیز 
بعد از جدایى از پدیده مشهد به این تیم 

اضافه شده بود.

بازیکن مختلف اســتفاده کرده و در این تیم على 
علیپور در میان بازیکنان پرسپولیس بیشترین 

انجام داده اســت. او در  بازى را در تیم او
چهار فصل حضور برانکو در پرسپولیس 
7در 87 مســابقه به میدان رفته و از این 
نظر رکورددار حضــور در تیم برانکو 
8 بازى 18گل زده و  7است. او در این 87

16 پاس گل به همبازیانش داده 
است. بعد از او مهدى 

طارمى است 

که 
2با 82 بازى بیشــترین حضور 
را در تیم هاى برانکو داشــته 
دددددادددد اســت؛ او البتــه در این تع
سسسسسسسسسسپاسسسس 6 گل زده و 16  9بــازى 49

 حضور قدوس در انگلیس بهتر است حضور قدوس در انگلیس بهتر است
اشکان دژآگه:اشکان دژآگه:
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فرمانده انتظامى شهرستان «فنوج» 
سیستان و بلوچستان از رهایى پسر 12 
ساله خراسانى پس از گذشت 14 روز 

اسارت خبر داد.
ســرهنگ ســرگزى گفــت: در پى 
دریافت نیابت قضائــى مبنى بر ربوده 
شــدن نوجوان 12 ســاله در مســیر 
مدرســه در مشــهد و انتقــال آن به 
سیستان و بلوچستان بررسى موضوع 
بــه صــورت ویــژه در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
وى افــزود: طى تحقیقات گســترده 
پلیس خراســان رضوى یکى از آدم ربایان در مشــهد شناســایى  و دســتگیر شــد و در بازجویى هاى انجام شده به 
آدم ربایى و انتقال فرد ربوده شــده به منظــور اخاذى از خانواده وى با همکارى همدســت خود در شهرســتان فنوج

 اعتراف کرد.
این مقام انتظامــى بیان داشــت: کارآگاهان پلیــس این فرماندهــى در تعاقــب پایش هاى اطالعاتــى مخفیگاه

متهم را شناسایى کرده و در یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه آن را دستگیر و نوجوان 12 ساله را صحیح و سالم پس از 
گذشت 14 روز آزاد کردند.

پسر جوان که دلباخته دختر جوانى شده بود وقتى در برابر 
جواب منفى خواســتگارى اش قرار گرفت سناریوى یک 

پرونده جنایى را به اجرا رساند.
چند روز قبل دختر جوانى به اداره پلیس رفت و از پسرى 
به اتهام آدم ربایى و اخاذى و تهدید به انتشار عکس هاى 

خصوصى اش در فضاى مجازى شکایت کرد. 
شاکى در توضیح ماجرا گفت: «مدتى قبل در اینستاگرام با 
پسر جوانى به نام "بهنام" آشنا شدم. ارتباط تلفنى و پیامکى 
ما ادامه پیدا کرد تا اینکه او به من ابراز عالقه کرد. بهنام 
هر روز پیام هاى عاشقانه زیادى براى من مى فرستاد و ادعا 
مى کرد مهندس است و درآمد خوبى دارد. مدتى از آشنایى 
ما گذشت تا اینکه بهنام پیشنهاد ازدواج داد. بهنام همیشه 
پیشــنهادش را تکرار مى کرد و مى گفت مرا خوشبخت 
مى کند تا جایى که با حرف هایش مرا فریب داد و من هم به 
پیشنهاد او جواب مثبت دادم. پس از این ارتباط ما بیشتر شد 
تا اینکه یک روز او من را به رستورانى دعوت کرد تا درباره 

زندگى آینده مان با هم حرف بزنیم. آن روز بهنام به صورت 
پنهانى عکس هاى خصوصى ام را به گوشــى اش منتقل 
کرد. همان روز از حرف ها و کارهاى او متوجه شدم همه 
حرف هایش دروغ است و قصد دارد از من سوءاستفاده کند 
به همین دلیل تصمیم گرفتم از او جدا شوم و به پیشنهاد 

ازدواجش جواب منفى بدهم.» 
وى در ادامه افزود: «چندى بعد از مالقاتمان در رستوران، 
بهنام با من تماس گرفت و گفت کتابم را داخل خودرویش 
جا گذاشته ام و به این بهانه مرا به یکى از خیابان هاى غرب 
تهران کشاند. وقتى سوار خودرو او شدم تا کتابم را بگیرم 
ناگهان چاقویى به پهلویم گذاشــت و تهدید کرد حرکتى 
نکنم وگرنه مرا مى کشــد. از ترس دست و پایم مى لرزید 
و توان هیچ حرکتى و حرفى نداشتم و بهنام هم با خودرو 
به راه افتاد تا اینکه وارد پارکینگ آپارتمان مسکونى شد. 
او قصد داشت مرا آزار و اذیت کند که با داد و فریاد موفق 
شدم از پارکینگ خانه اش فرار کنم. پس از این تهدید هاى 

بهنام شروع شــد. او در اولین اقدام تعدادى از عکس هاى 
خصوصى ام را برایم فرســتاد و تهدید کرد اگر شــکایت 
کنم تمام این عکس هاى خصوصى را در فضاى مجازى 
منتشــر مى کند. در ادامه او هر روز مــرا تهدید مى کرد و 
مى خواست با او ارتباط داشته باشم و ازدواج کنم، اما من 
قبول نمى کردم تا اینکه یــک روز تعدادى از عکس هاى 
خصوصى ام را در تلگرام براى یکى از بســتگان نزدیکم 
که قرار بود با مــن ازدواج کند، فرســتاد. تهدید هاى او 
براى اخاذى ادامه داشــت، اما من تصمیم گرفتم از بهنام 

شکایت کنم.»
پس از طرح این شکایت پرونده به دستور قاضى دادسراى 
امور جنایــى تهران براى رســیدگى در اختیــار تیمى از 
کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت. کارآگاهان در نخستین 

گام بهنام را شناسایى و دستگیر کردند. 
متهم ابتدا منکر جرم خود شد، اما وقتى با مدارك و دالیل 
روبه رو شد ادعا کرد وقتى دختر جوان به پیشنهاد ازدواجش 

جواب رد داده از او کینه بــه دل گرفته و عکس هاى او را 
براى خواستگارش فرستاده است. 

متهم گفت: «وقتى با "مهناز" در اینســتاگرام آشنا شدم 
عاشــقش شــدم به طورى که تصمیم گرفتم با او ازدواج 
کنم. براى اینکه دل او را به دست بیاورم به او دروغ گفتم 
که مهندســم و درآمد خوبى دارم، اما مهناز متوجه شد و 
مدتى بعد به خواستگارى ام جواب رد داد. من فهمیدم که او 
قصد دارد با پسر جوان دیگرى ازدواج کند به همین دلیل 
او را تهدید کردم، اما تهدید هاى من فایده اى نداشــت به 
همین دلیل تعدادى از عکس هــاى خصوصى او را براى 
خواستگارش فرستادم.» وى درباره ربودن مهناز و قصد 
تجاوز گفت: «آن روز او با میل خودش سوار خودرویم شد و 
قرار بود به خانه مان برویم و کتابش را پس بدهم، اما ناگهان 

ترسید و فرار کرد.» 
بنا به این گزارش، متهم به دســتور قاضى پرونده براى 

تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس قرار گرفت.

سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد: به دنبال واژگونى اتوبوس حامل زائران ایرانى در 
نزدیکى شهر بدره عراق 33 نفر مصدوم شدند.

پیرحسین کولیوند گفت: این اتوبوس از مقصد تهران به نجف در حال حرکت بوده که 
پس از عبور از مرز مهران حوالى ســاعت 6 صبح دیروز و در نزدیکى شهر بدره عراق 
دچار حادثه مى شود. وى با بیان اینکه پنج دستگاه آمبوالنس و چهار دستگاه اتوبوس 
به محل حادثه اعزام شد، افزود: در این حادثه 33 نفر مصدوم شدند که 27 نفر آنها به 
بیمارستان ایالم منتقل شدند و مابقى در بیمارستان امام حسین (ع) مرز مهران تحت 

درمان قرار گرفتند.
کولیونــد در خصــوص وضعیــت مصدومان، یــادآور شــد: متأســفانه وضعیت
 تعــدادى از مصدومــان وخیم گزارش شــده اســت و تعــدادى نیز دچــار قطع

 عضو شدند که این افراد براى دریافت خدمات تخصصى با بالگرد امداد هوایى به ایالم 
منتقل شدند.

رئیس کالنترى 121 سلیمانیه تهران از کشف ویزاهاى جعلى اربعین خبر داد.
سرهنگ محمود مالمیر  اظهار داشت: عوامل گشت خودرویى در خیابان پیروزى به یک دستگاه موتورسیکلت 
هوندا تک نفره مظنون شدند که پس از ایست، راکب موتورسیکلت 19 ساله با دیدن مأموران متوارى شد. وى 
افزود: این موتور سوار پس از تعقیب و گریز طوالنى در نهایت در بلوار ابوذر متوقف شد که در بازرسى بدنى از 
وى تعداد یک جلد  پاسپورت و 195 ویزاى جعلى اربعین کشف شد. سرهنگ مالمیر گفت: جوان 19ساله پس 
از داللت به کالنترى اظهار کرد که ویزاهاى مربوطه را به مشتریان مربوطه مى فروخته است. وى افزود: در 

این راستا پرونده اى تشکیل و براى سیر مراحل قانونى متهم تحویل پایگاه ششم پلیس امنیت پایتخت شد.

2 جوان خشــن با تهدید چاقو و قمه دو چوپان را 
زمینگیر کرده و ســپس اقدام به سرقت 30 رأس 

گوسفند کردند.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گفت: چندى 
قبل مأمــوران پلیس آگاهى خراســان رضوى در 
جریان سرقت 30رأس گوســفند قرار گرفتند و در 
تحقیقات ابتدایى مأموران مشــخص شــد که دو 
جوان با پوشاندن چهره هایشان و در دست داشتن 
قمه و چاقو به دو چوپان حمله کرده و پس از ضرب 
و جرح کردن دو چوپان اقدام به سرقت گوسفندان 

کرده اند.
ســرهنگ رزمخواه افزود: بدیــن ترتیب تیمى از 
کارآگاهان براى دســتگیرى عامالن این سرقت 
وارد عمل شــدند و پس از اقدامات فنى و کارهاى 
اطالعاتى موفق شدند دو سارق جوان را که «امیر» 
و «جمال» نام دارند شناسایى کنند. وى ادامه داد: 
مأموران در عملیاتى ضربتى موفق به دستگیرى دو 
سارق جوان شدند و در ادامه 13 رأس گوسفند که از 
سوى دو جوان به بازار دام فردوسى مشهد فروخته 

شده بود کشف شد.
بنا به این گزارش، تحقیقات تکمیلى در این پرونده 

ادامه دارد.

انتقام 
خواستگار 
کینه جو 
از
دختر جوان

پیدا شدن جسد سوخته مرد جوان در غرب تهران ســناریوى معمایى را پیش روى مأموران 
پلیس آگاهى تهران قرار داد.

عقربه ها ساعت 5 صبح دیروز را نشان مى داد، مرد جوانى براى رفتن به محل کارش از خانه 
شان در کوچه شقایق 2 خیابان هجرت خارج شد و هنوز چند قدمى از خانه اش فاصله نگرفته 

بود که با صحنه هولناکى روبه رو شد.
مرد جوان در برابر جسد ســوخته مرد جوانى در جوى آب کوچه قرار گرفت و خیلى زود این 

ماجراى هولناك را به مأموران کالنترى 140 باغ فیض مخابره کرد.
بدین ترتیب تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران همراه بازپرس محسن مدیر روستا 
از شعبه ششم دادسراى امور جنایى در صحنه جرم حاضر شدند و با جسد سوخته مرد جوانى 

روبه رو شدند.
تحقیقات ابتدایى نشان از آن داشت که قربانى جنایت مرد جوانى است که حدود 25 سال سن 
دارد و عامل جنایت براى پنهان ماندن این قتل اقدام به آتش زدن جسد کرده و جسد را داخل 

جوى آب رها کرده است.
تیم تشخیص هویت و کارآگاهان پلیس آگاهى تهران پس از تحقیقات ابتدایى در صحنه جرم 

با دستور بازپرس پرونده جسد را به پزشکى قانونى منتقل کردند.
بنا به این گزارش، تحقیقات براى شناســایى هویت جســد و چگونگى جنایت و دستگیرى 
قاتل به دستور بازپرس مدیر روستا در دستور کار مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران قرار 

گرفته است.

راز جسد سوخته مرد جوان چیست؟

شکار مارمولک وحشتناك در آشپزخانه 

ساکنین خانه اى با صحنه اى وحشتناك در آشپزخانه خود مواجه شدند.
یک مارمولک غول پیکر، در زیر فر خانه اى در کوئینزلند استرالیا شکار شد. یک فرد ماهر که 
براى شکار این مارمولک استخدام شده بود بعد از بیرون کشیدن مارمولک از زیر فر آن را درون 

جعبه اى پالستیکى قرار مى دهد و او را از آن محل دور مى کند.

مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ 
از دســتگیرى متهــم تحت تعقیب با شــلیک 

کارآگاهان پلیس آگاهى تهران بزرگ خبر داد.
مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ 
اعالم کرد: مجرم سابقه دار و تحت تعقیب دستگاه 
قضائى که به اتهام جرائم ارتکابى محکوم و به 
زندان محکوم شده بود، با شــلیک کارآگاهان 
پلیس آگاهى تهران بزرگ زمینگیر و دســتگیر 
شــد. در  ادامه اجراى طرح پلیس آگاهى تهران 
بزرگ در شناسایى و دستگیرى مجرمین تحت 
تعقیب، متهمى که با وجود دستور ایست پلیس 
و شلیک چندین تیرهوایى همچنان به فرار خود 
ادامه مى داد از ناحیه مچ پا مورد هدف دقیق گلوله 

کارآگاهان قرار گرفت و دستگیر شد.

کشف ویزاهاى جعلى
  از جوان 19 ساله

  33 مصدوم بر اثر واژگونى اتوبوس زائران

دستگیرى 
 سارقان 30 رأس گوسفند 

شلیک دقیق پلیس 
به مچ پاى متهم فرارى 

آزادى گروگان نوجوان  پس از 14 روز اسارت

دستگاه برش، دست کارگر جوان را بلعید

افسر آماده منطقه یک عملیات آتش نشانى تهران گفت: بى احتیاطى کارگر برشکار هنگام 
کار با دستگاه برش صنعتى باعث صدمه دیدن شدید دست او شد.

علیرضا کاظمى اظهار داشت: در پى تماس کارگران کارگاه درب وپنجره سازى با سامانه 125 
و اعالم آسیب دیدگى شدید دست کارگر جوان در دســتگاه برش صنعتى، ستاد فرماندهى 
سازمان آتش نشانى تهران بالفاصله ســاعت 10و45دقیقه به بزرگراه شهید لشکرى اعزام 
شدند. وى ادامه داد: کارگر برشــکار در کارگاه درب و پنجره سازى با دستگاه برش صنعتى 
مشغول کار بود که ناگهان دست راست او در البه الى تیغه هاى دستگاه برش پروفیل گیر 

کرده  و به شدت مجروح شد.
کاظمى افزود: به هنگام وقوع این حادثه عالوه بر گیرکردن دست این کارگر21 ساله، براثر 
شکسته شدن تیغه برش، تکه اى از آن پرتاب شــد و به صورت وى برخورد کرد که موجب 
آسیب دیدگى صورتش نیز شده بود. وى تصریح کرد: نیروهاى آتش نشانى بى درنگ پس از 
قطع جریان برق کارگاه و ایمن سازى محل حادثه، با استفاده از ابزار و تجهیزات نجات، دست 
این کارگر را از میان تیغه دستگاه برش آزاد کردند و او را براى انتقال به مرکز درمانى تحویل 

امدادگران اورژانس دادند.

آتش سوزى عصر روز جمعه در معدن زغال سنگ خمرود شهرستان زرند استان کرمان یک 
کشته و دو زخمى برجا گذاشت.

فرماندار زرند گفت: متأسفانه در این حادثه یک نفر از مهندسان معدن جان خود را از دست داد 
و دو نفر دیگر نیز زخمى شده اند. 

حبیب ا... خنجرى اظهار داشــت: پس از خاموش شدن آتش سرپرســت کارگاه به منظور 
سرکشى داخل کارگاه مى شود که به دلیل وجود دود و گاز دچار مسمومیت و خفگى مى شود. 
وى حال دو کارگر مصدوم این حادثه را که به بیمارستان منتقل شده رضایتبخش اعالم کرد 

و افزود: علت وقوع حادثه در دست بررسى است. 
معدن زغال سنگ خمرود از جمله معادن زیرمجموعه میدکو که اینک در حال تجهیز و تکمیل 

نیروى انسانى است در 35کیلومترى شهر زرند قرار دارد.

آتش سوزى مرگبار در معدن زغال سنگ 
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سرانجام 
جدیدترین 
نسخه سیستم 
عامل اپل موسوم به 
نســخه 11,1 پس از گزارش مشــکالتى که کاربران و 
توسعه دهندگان با نسخه 11 داشتند، همراه با تعمیر باگ ها 

و چندین ایموجى جدید منتشر شد.
  نسخه iOS 11 همراه با معرفى پرچمدار جدید شرکت 
اپل به نام آیفون ایکس  و البته آیفون 8 عرضه شــد، اما 
مشکالت فراوانى را از جمله مصرف زیاد باترى و نارسایى 
در برنامه هاى پرطرفدار و کاربردى به همراه داشــت که 

منجر به ارائه اولین نسخه به روز رسانى تنها چند روز پس 
از عرضه نسخه 11 شد.

پس از آن نیز شرکت اپل دو بار دیگر اقدام به انتشار آپدیت 
کرد که موفق به رفع کامل باگ ها نبودند.

اکنون تنها یک ماه پس از انتشار نسخه 11 و همزمان با 
عرضه عمومى سرى جدید گوشى هاى این شرکت، نسخه 

11,1 عرضه شده است.
نسخه جدید سیستم عامل اپل که به تازگى منتشر شده 

شامل چندین ایموجى جدید است.
مجموعه کاملى از ایموجى ها شامل صورتک هاى خندان، 
لباس هاى جدید، پرچم کشورهاى انگلیس، اسکاتلند و 

ولز و موجودات رازآلود بامزه مثل خون آشــام و جن ارائه 
شده است.

نســخه جدید همراه با تعدادى از رفع اشکاالت و به روز 
رسانى هاى امنیتى عرضه شــده است که به طور خاص 

آسیب پذیرى در برابر KRACK را رفع مى کند.
این شرکت همچنین یک «ژست» (gesture) جدید 
اضافه کرده اســت. بدین ترتیب که اگر لبه سمت چپ 
صفحه را محکم فشار دهید و بکشید، به طور مستقیم به 

برنامه بعدى خواهید رفت.
این ژست بســیار کارآمدتر از دوبار فشار دادن دکمه هوم 

است.

 i O S
شــامل   11,1

شخصیت هایى اســت که اپل 
در روز جهانى ایموجى اعالم کرده اســت، از 

زامبى هاى مرد و زن گرفته تا یک صورتک در حال انفجار 
از تعجب و یک زن که در حال شــیر دادن به نوزادش 
است.براى دریافت و ارســال ایموجى هاى جدید، باید 

گوشى هر دو طرف مجهز به iOS 11,1 باشد.
روى هم 56 ایموجى جدید به مجموعه ایموجى هاى 
اپل اضافه شــده که تعداد کل آنها را به 239 ایموجى 

رسانده است.

شرکت سینولوژى در عرضه انواع دستگاه هاى 
NAS متناســب با نیاز بازار تبحر دارد. این 
شــرکت در فصل هاى مختلف سال چند مدل 
مقرون به  صرفه براى کاربران خانگى معرفى 

مى کند که کاربرى متفاوتى از هم دارند.
جدیدترین NAS این شــرکت در این سرى 
DS418play نام دارد و یک ذخیره ســازى 
مناســب بــراى مصــارف مالتى مدیــاى 
خانگى اســت. این NAS از سیستم  عامل 
 DiskStation Manager OS
6,1 اســتفاده مى کنــد و مجهز بــه پردازنده 
دوهســته اى Celeron J3355 اینتــل با 
سرعت 2 گیگاهرتز است. در کنار این پردازنده 
از 2 گیگابایت حافظه رم DDR3L استفاده 
شــده که قابل افزایش به 6 گیگابایت است. 

این دســتگاه از هر دو سیستم H.265 و 
H.264 براى کدگــذارى انتقال 

ویدئوهاى  K 4پشــتیبانى 
مى کند. این ذخیره ســاز 
چهارکشویى است و از 
هارددیسک هاى 3,5 

و 2,5 اینچى یا درایوهــاى SSD اندازه 2,5 
اینچى با قابلیت رمزنگارى AES-256 براى 
محافظت از اطالعات پشتیبانى مى کند. حداکثر 
ظرفیت این دستگاه در حالت عادى به مرز 40 
ترابایت مى رســد که مى تواند با اسالت هاى 
توســعه به 108 ترابایت هم افزایــش یابد. از 
فناورى رید 0، 1، 5، 6 و 10 سود مى برد و مجهز 
به دو درگاه اترنت یــک گیگابیتى و دو درگاه 
USB 3,0 است. این دســتگاه از مجموعه 
ابزارهاى نرم افزارى ســود مى برد که مى تواند 
این دســتگاه را به یک مالتى مدیاسنتر، فایل  
سرور، کالود سرور، دانلود سرور، آفیس سرور، 
ویدئو استیشــن وغیره تبدیل کند. سینولوژى 
این دســتگاه را به قیمت 430 دالر وارد بازار 

کرده است .

Door Slammers بــازى جدیــد، محبوب و 

ســرگرم کننده در ســبک بازى هاى مسابقات 
Horse- ماشین سوارى و درگ از اســتودیوى
power 1 Studios براى اندروید اســت که به 

صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شــده است. 
با نصب Door Slammers بــرروى تبلت و یا 
گوشى اندرویدى تان مى توانید مسابقات شتاب 
با ماشین هاى کالسیک را تجربه کنید! همانطور 
که ماشین را پشت چراغ قرمز نگه داشته اید، پایتان 
را بر روى پدال گاز بگذارید تا چرخ ها سر جایشان 
بچرخند و از آسفالت دود بلند شود ؛ هنگامى که 
هم که چراغ سبز روشن شــد، ماشین تان را رها 

کنید تا با همان ســرعت پرواز کند! اینجا جایى 
است که سرعت شــما به بیش از 300 کیلومتر

 در ساعت هم خواهد رسید ؛ البته باید مراقب باشید 
چرخ ها یا موتور ماشین تان نترکند! در بازى جالب 
Door Slammers مى توانید  با ماشــین هاى 

کالسیک و یغور مســابقه بدهید، سرعت عمل 
خود را در رانندگى امتحان کنیــد و وقتى کار به 
انتقام جویى و کینه توزى رسید با سرعتى برانید که 
فقط آدم هاى دیوانه جرأ تش را دارند! اگر از عالقه 
مندان به بازى هاى ماشین سوارى و درگ اندروید 
باشید بدون شک Door Slammers نظرتان را 

جلب مى کند.

شرکت «تندا»  از یک سیستم مش واى فاى جدید 
به نام Nova رونمایى کرد.

 سیستم Nova از سه روتر بى سیم مکعبى شکل 
سود مى برد که در نقاط مختلف خانه یا ساختمان قرار 
مى گیرند و با ایجاد یک شبکه مش واى فاى سعى 
دارند ســیگنال هاى رادیویى را با قدرت و پایدارى 
زیاد به تمام محیط اطراف پخش کنند. تندا مى گوید 
این سیستم براى ساختمان هاى با مساحت هاى 
باال مانند 500 تا 600 مترمربعى مناســب است و 
مى تواند چنین مساحت هایى را پوشش بدهد. در 
سیســتم مش واى فاى جدید تندا از فناورى هاى 
MU-MIMO و Beamforming اســتفاده شده 

است و به طور اختصاصى از استانداردها و فناورى 
Wi-Fi roaming ســود برده مى شود. واى فاى 

رومینگ اجازه نمى دهد یک روتر یا اکسس پوینت 
از محدوده پوشــش دهى خارج یا ســیگنال هاى 
آن قطع شوند.  تندا درباره جزئیات سیستم جدید 
خود اطالعاتى نداده است، ولى احتماًال روترهاى 
 AC1300 دوبانده و در رده Nova مش واى فاى
یا AC1200 هســتند. تصاویر منتشر شده از این 
روترها نشان مى دهد که میانشان فرقى نیست و 
یک روتر اصلى و دو روتر فرعى ندارد. قیمت اعالم 
شده براى بسته روتر سه تایى 230 دالر است و از 30 

اکتبر وارد بازار مى شود.

س

ت

 با
ه

ه

ن
و

س

ت

با
ه

ه

،
 و

ولز و موجودات رازآلود بامزه مثل خون آشــام و جن ارائه 
شده است.

نســخه جدید همراه با تعدادى از رفع اشکاالت و به روز 
رسانى هاى امنیتى عرضه شــده است که به طور خاص 

Kآسیب پذیرى در برابر KRACK را رفع مى کند.
این شرکت همچنین یک «ژست» (gesture) جدید 
اضافه کرده اســت. بدین ترتیب که اگر لبه سمت چپ 
صفحه را محکم فشار دهید و بکشید، به طور مستقیم به 

برنامه بعدى خواهید رفت.
این ژست بســیار کارآمدتر از دوبار فشار دادن دکمه هوم 

است.
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نصف جهان: مرکز ماهر جزئیات انتشــار باج افزار خطرناك «خرگوش بد» 
را تشــریح و اعالم کرد: احتمال حمله بین المللى از طریق این باج افزار بسیار 

باالست.
باج افزار خرگوش بد (BadRabbit)، سومین نسخه از باج افزار هاى مهم 
و پر نشر در چند سال گذشته عنوان شده که ادامه مسیر بدافزارهاى معروفى 
چون NotPetya و WannaCry را پیش برده و بیش از 13 درصد از کد 

باج افزار NotPetya را با خود به طور مشترك به همراه دارد.
مرکز ماهر اعالم کرد طبق اطالعات موجود، این بــاج افزار تا به این لحظه 
 Interfax چندین سازمان رسانه اى روسى را آلوده کرده است. نام خبرگزارى

و Fontanka.ru در بین قربانیان تأیید شده این باج افزار دیده مى شود.
فرودگاه بین المللى Odessa نیز یک حمله ســایبرى به سیستم اطالعات 
خود را گزارش داده اســت. اگرچه این موضوع که حمله همان باج افزار باشد 
هنوز مشخص نیســت؛ همچنین در چند روز گذشته، شــرکت هاى امنیتى 
Kaspersky و Avast، چندین مورد حمله به اوکراین و آمریکا را گزارش 

کرده اند. لذا احتمال حمله بین المللى از طریق این باج افزار بسیار باالست.
شرکت امنیتى ESET، اعالم کرد که بیش از 65 درصد قربانیان در کشور 
روسیه قرار دارند. پس از آن، اوکراین با 12/2 درصد، بلغارستان با 10/2 درصد، 
ترکیه با 6/4درصد و در نهایت ژاپن با 3/8درصد بیشترین قربانیان این بدافزار 

هستند.
باج افزار خرگوش بد (BadRabbit ) خود را به عنوان یک به روزرســانى 
فلش به قربانى معرفى مى کند. مرکز تحقیقات ESET طى یک پســت در 
 Petya وبالگ رسمى خود، مرتبط بودن این باج افزار با باج افزارهاى خانواده

را نیز تأیید کرده است.

*خرگوش بد 280 دالر باج مى خواهد 
درخواست 0/05 بیت کوین را به مجرمان پشــت حملــه خرگوش بد 

حاضر چیــزى حدود عنوان باج کرده اند (که در حال 
280 دالر است).

طبق اعالم مرکز ماهــر، تاکنون فقط یــک تراکنش ورودى 
از این آدرس ها ذخیره شده اســت. دلیل تعداد بسیار پایین 
تراکنش هاى بیت کوین نسبت به تعداد آلوده شدگان به این باج 
افزار، این است که به قربانیان حمله چند روز فرصت پرداخت 
داده شده است. لذا انتظار مى رود تعداد تراکنش هاى این شماره 

هاى حساب بیت کوین، روز به روز بیشتر شود.
جزئیات این حمله و مکانیسم انتشار باج افزار هنوز مشخص 
نشده است و باید مورد بررســى قرار بگیرد. همچنین امکان 
بازگشت فایل هاى آلوده توسط badRabbit (خواه از طریق 
پرداخت باج و یا دستکارى در کدهاى باج افزار ) هنوز مشخص 

نشده است.
شرکت امنیتى کسپرسکى نیز اعالم کرده که مشغول بررسى 
این حمله هستند و به محض مشخص شــدن جزئیات آن را 

منتشر خواهند کرد.
 Windows ،محصــوال شــرکت کسپرســکى، مک آفــى
Defender، آواست و Bitdefender، این باج افزار را با نام 
هاى مختلف تشــخصى داده و از آلوده شدن 

رایانه جلوگیرى مى کنند.

*راه هاى پیشــنهادى براى جلوگیرى از 
آلودگى

1-مســیر اجرایى فایل هاى زیر را مسدود 
 .(Block the execution of files) کنید
همچنین همه دسترسى ها (از جمله دسترسى 
هاى ارث برده شده) را به این دو فایل قطع کنید.

c:\windows\infpub.dat
c:\Windows\cscc.dat

2-در صورت امــکان ســرویس WMI را براى 
جلوگیرى از انتشار در شبکه غیر فعال کنید.
3-از اطالعات نسخه پشتیبان تهیه کنید.

4-باج را پرداخت نکنید.

از این پس از زبان فارســى در اینستاگرام به 
صورت رسمى پشتیبانى مى شود. پیش از این برخى کاربران 

قادر به تبدیل منوى اپلیکیشــن از انگلیسى به فارســى بودند، اما 
همچنان از نوشته هاى راست به چپ پشتیبانى نمى شد. اما به لطف به  
روزرسانى جدید اینستاگرام از این به بعد مى توان به راحتى به انتشار 

مطالب فارسى و عربى پرداخت.
کاربران براى مدت زمانى طوالنى منتظر چنین قابلیتى بودند. بیش 
از 33 زبان در اینستاگرام پشتیبانى مى شود، با این حال تا همین چند 
روز گذشته فارسى عربى و جزو آنها نبود. این شرکت اعالم کرد براى 
اضافه کردن پشتیبانى از زبان فارسى به اینستاگرام مجبور به تغییر 
فرمت کل اپلیکیشن بود تا بلکه نوشته هایى که به صورت راست به 

چپ نوشته مى شوند به صورت صحیح نمایش داده شوند.
اینستاگرام از مدتى قبل زبان هایى مثل کره اى و چینى که از راست به 
چپ و از باال به پایین خوانده مى شوند را پشتیبانى مى کند، اما تاکنون 
به طور انحصارى از زبان هاى داراى فرمت راست به چپ پشتیبانى 
نمى کرد. هنوز زبان هایى مثل اردو و آذرى به این اپلیکیشن 
بســیار محبوب، که انتظار مى رود به زودى 
تعداد کاربران فعال آن به یک 
میلیارد نفر برسد، 

فه  اضا
اســت.  نشــده 

اینســتاگرام تصمیم گرفت ابتدا 
زبان هاى محبوب کشــورهاى منطقــه منا را به 

اپلیکیشن خود بیافزاید.
طبق برآوردها، در منطقه منا بیش از 60 میلیون کاربر اینستاگرام وجود 
دارد. از آنجایى که 70 درصد سیستم عامل دستگاه هاى همراه کاربران 
عرب زبان اندروید اســت، این قابلیت جدید ابتدا به نسخه اندرویدى 

شده اپلیکیشن اینستاگرام افزوده 
است و نسخه آى او اس به 
زودى آن را دریافت خواهد 

کرد.
بعــد از اضافه شــدن 
پشتیبانى از زبان فارسى 
بــه اینســتاگرام این 

شرکت طى انتشار یک پست در 
وبالگ خود اعالم کرد امیدوار 
است با این به روزرسانى، مردم 
بیشترى بتوانند با سایر 

که  کاربرانى 

برایشان 
اهمیت دارند ارتباط 

ر  ا قــر کنند.بر
پیش از این حین نوشتن یک 

متن فارسى، اگر بدون ایجاد یک خط فاصله 
شروع مى کردید، نوشــته در اولین خط به 
صورت چپ به راست دیده مى شد. برخى 
کاربران براى دور زدن این محدودیت، 
در خط اول چند نقطه قرار داده و متن 
را از خط دوم آغاز مى کردند. اکنون 
با افزوده شدن پشتیبانى از زبان 
فارسى به اینســتاگرام دیگر 
نیازى به اســتفاده از این 

ترفندها نیست.

م افزوده شد
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ز زبان فار
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صیت هایى اســت که اپل 
ز جهانى ایموجى اعالم کرده اســت، از 

ى هاى مرد و زن گرفته تا یک صورتک در حال انفجار 
جب و یک زن که در حال شــیر دادن به نوزادش 
.براى دریافت و ارســال ایموجى هاى جدید، باید 

11,1 باشد. iOS ى هر دو طرف مجهز بهS
6 هم 56 ایموجى جدید به مجموعه ایموجى هاى 
9ضافه شــده که تعداد کل آنها را به 239 ایموجى 

ده است.

ورت راست به 
وند.

راست به  که از
کند، اما تاکنون 
چپ پشتیبانى 
ه این اپلیکیشن 
ى رود به زودى 
عال آن به یک 
یلیارد نفر برسد، 

شده اپلیکیشن اینستاگرام افزوده 
است و نسخه آى او اس به 
را دریافت خواهد  زودى آن

کرد.
بعــد از اضافه شــدن 
پشتیبانى از زبان فارسى 
بــه اینســتاگرام این 

شرکت طى انتشار یک پست در 
وبالگ خود اعالم کرد امیدوار 
است با این به روزرسانى، مردم

بیشترى بتوانند با سایر 
که  کاربرانى 

از این حین نوشتن یک  پیش
متن فارسى، اگر بدون ایجاد یک خط فاصله

شروع مى کردید، نوشــته در اولین خط به 
مى شد. برخى صورتچپ به راست دیده

کاربران براى دور زدن این محدودیت، 
درخط اول چند نقطه قرار داده و متن 
را از خط دوم آغاز مى کردند. اکنون 
از زبان افزوده شدن پشتیبانى با

فارسى به اینســتاگرام دیگر 
نیازى به اســتفاده از این 

ترفندها نیست.

Lت حافظه رم DDR3L استفاده 
6بل افزایش به 6 گیگابایت است. 

Hه از هر دو سیستمH.265 و
للللللللللقال ى کدگــذارى انت

4Kپشــتیبانى 
ذخیره ســاز 
ى است و از 
5هاى 3,5

43 دالر وارد بازار  این دســتگاه را به قیمت 
کرده است .

ى و
مطالبفارسى وع
کاربران براى مد
3از 33 زبان در اینس
روز گذشته فارسى
اضافه کردن پشت
فرمت کل اپلیکیش
چپ نوشته مى شو
اینستاگرام از مدتى
چپ و از باال به پای
به طور انحصارى
نمى کر

اپل ios 11.1 را منتشر کرد

مالتى مدیاسنتر چهارکشویى
 و اقتصادى براى کاربران خانگى

بازى مسابقات درگ خودروهاى کالسیک 

سیستم مش واى فاى جدید تندا براى 
ساختمان هاى 600 مترى

 تواند چنینمساحت هایى را پوشش بدهد. در
ســتم مش واى فاى جدید تندا از فناورى هاى 
g و Beamforming اســتفادهشده MU-MIM

یک روتراصلىو دو روتر فرعى ندارد. قیم
0شده براى بسته روترسه تایى230 دالر است

اکتبر وارد بازار مى شود.

بازى مسابقات درگ خودروهااى کالسیک
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منبع: ایرنا

منبع: تسنیم

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایلنا 

منبع: ایرنا

منبع: فارس

منبع: فارس

منبع: فارس

منبع: مهر

خشک شدن دریاچه «بختگان»

طبیعت همدان

جلسه 
مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 

صبح دیروز شنبه 
به ریاست 

آیت ا...شاهرودى 
برگزار شد.

مسابقات 
راگبى ساحلى 
قهرمانى کشور

تمرین تیم ملى فوتبال

راهپیمایى 13 آبان در تهران

در حاشیه مراسم اختتامیه 
بیست و سومین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزارى ها

پاییز زیبا

رداشت زرشک در 
ب

خراسان جنوبى


