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زمینگیر شدن 5 باند 
قاچاق مواد مخدر 
در نصف جهان

به واردات آب نباید 
خیلى امیدوار بود

امروز؛آغاز عملیات 
احداث دومین 

پردیس سینمایى اصفهان

عدم دریافت چربى 
و6 هشدار بدن

«لیسانسه ها»  باالترین 
جمعیت بیکار ایران 

10

راز «قتل در قطار سریع السیر» 
فاش مى شود

پایان 1505 روز سکاندارى زرگرپور 
با استاندارى  مهرعلیزاده

پیام هاى محرمانه سید به سپاهانپیام هاى محرمانه سید به سپاهان
گزارش نصف جهان از تالش هاى رحمتى براى بازگشتگزارش نصف جهان از تالش هاى رحمتى براى بازگشت
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جهان نما

آمانو درخواستى 
براى بازدید 
از سایت هاى 
هسته اى نداشت
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رئیس سازمان انرژى اتمى کشورمان گفت: 
«یوکیا آمانو» درخواستى براى بازدید از 

سایت هاى هسته اى ایران نداشت. 
على اکبر صالحى پس از 

دیدار با یوکیا آمانو، 
مدیر کل آژانس

 بین المللى انرژى 
اتمى در...

دریادار حبیب  ا... سیارى، فرمانده نیروى 
دریایى ارتش با حضور در برنامه «نگاه یک»
 طى سخنانى با اشاره به نقش نیروى دریایى 

در راستاى گسترش دیپلماسى دریایى 
گفت: ما در آب هاى بین المللى با کشورهاى 

دوست گسترش دیپلماسى دریایى 
را دنبال مى کنیم و حضور 

نیروى دریایى...

2

ایران به دنبال 
گسترش 
دیپلماسى 
دریایى است

باشگاه بلژیکى بعد از شروع ناامیدکننده و قعرنشینى در جدول 
رده بندى ژوپیرلیگ با تغییراتى در نیمکت رهبرى خود مواجه شد تا 
همین شوك زمینه اوج گیرى آنها را فراهم کند.
اوستنده بلژیک با رامین رضائیان اصالً انتظارات را برآورده 
نکرد تا جایى که با چند شکست متوالى در 
هفته هاى آغازین فصل به قعر جدول چسبید تا 
کاندیداى نخست سقوط لقب بگیرد. عنوانى که به مذاق طرفداران و 
مدیران باشگاه خوش نیامد تا زمینه اخراج سرمربى و حضور مربى 
جدید روى نیمکت رهبرى...

ذره بین مأموران مالیاتى به کار افتاد

معرفى ابَر روتر ایسوس براى بازى هاى 
4K4K واقعیت مجازى و ویدئوهاى

معمع

کاستوویچ:
 رضائیان مزد صبورى 
خود را گرفت

12

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/08/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/08/21

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031           (داخلى 335)

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات اجرایى توسعه شبکه فاضالب در 214- 3- 96
3/740/848/374188/000/000جارىسطح منطقه 3 اصفهان (با ارزیابى کیفى)

اصالح شبکه فاضالب خیابان مطهرى ملک 215- 3- 96
6/051/002/546303/000/000جارىشهر منطقه پنج اصفهان (با ارزیابى کیفى)

         آگهى برگزارى مناقصه عمومى         آگهى برگزارى مناقصه عمومىنوبت دومنوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شهردارى بادرود با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد طى تشریفات 
قانونى گلخانه شهردارى به مساحت 250 مترمربع را به اشخاص حقیقى و حقوقى 
اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت 

دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز  

مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

                    آگهى مزایده نوبت دوم                    آگهى مزایده نوبت دومچاپ دومچاپ دوم

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود
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رئیس ســازمان انرژى اتمى کشــورمان گفت: «یوکیا 
آمانو» درخواســتى براى بازدید از سایت هاى هسته اى 

ایران نداشت.
على اکبر صالحى پس از دیدار بــا یوکیا آمانو، مدیر کل 
آژانس بین المللى انرژى اتمى در جمع خبرنگاران گفت: 
آقاى آمانو به درخواست خودشــان و با توجه به شرایط 
اهمیت برجام و مسائلى که اخیراً در آمریکا اتفاق افتاده 

است به ایران آمدند.
صالحى ادامه داد: ما نســبت به گزارش هاى آژانس و 
بازرســى هاى آژانس اظهار رضایت کردیم که آژانس 
تا امروز به طور مستقل هشت بار درباره اجراى برجام و 

التزام ایران به تعهداتش گزارش داده است و ما امیدواریم 
با همین روش آژانس به کار خود ادامه دهد.

وى گفت: ما مى دانیم فشارهاى زیادى با توجه به مواضع 
اخیر آمریکا به آژانس وارد مى شود، اما براساس مقررات و 
سوگندنامه اى که مدیر کل قرائت کرده است، امیدواریم 
بدون جانب دارى و جهت گیــرى نظرات فنى خود را به 

طور مستقل ارائه دهند.
صالحى سفر آمانو به تهران را داراى پیامى خاص عنوان 
کرد و افزود: آقاى آمانو عزمش را جزم کرده تا درباره حل 
و فصل مشــکالتى که امروزه مطرح شده به سهم خود 

قدمى بردارد.

دریادار حبیب  ا... سیارى، فرمانده نیروى دریایى ارتش 
با حضور در برنامه «نگاه یک» طى ســخنانى با اشاره 
به نقش نیروى دریایى در راستاى گسترش دیپلماسى 
دریایى گفــت: ما در آب هاى بین المللى با کشــورهاى 
دوست گسترش دیپلماســى دریایى را دنبال مى کنیم و 
حضور نیروى دریایى به توســعه ارتباط با سایر کشورها 

کمک شایانى مى کند.
وى افزود: ما در این موضــوع به دنبال انتقال حرف حق 
انقالب خودمان هستیم، همچنین گسترش دیپلماسى 
دریایى به موضــوع مقابله با ایران هراســى نیز کمک 

مى کند.

دریادار سیارى با اشاره به حضور نیروهاى فرامنطقه اى در 
خلیج فارس و دریاى عمان خاطر نشان کرد: این منطقه 
با حضور نیروى دریایى ارتش و ســپاه مى تواند امنیت 
کامل داشته باشد، اما حضور دیگران موجبات ناامنى در 
این منطقه را فراهم مى کند و باید به آنها بگوییم پا را از 
گلیم خود فراتر نگذارند. حضور نیروهاى بیگانه فقط در 
جایى توجیه دارد که امکان به خطر افتادن تجارت جهانى 
وجود دارد. البته حضور آمریکایى ها در منطقه پرآشوب 
خلیج عدن و تالش آنها براى حفظ ناامنى در این منطقه 
براى توجیه حضور مداوم آنها در خلیج عدن و اشراف به

 خلیج باب المندب است.

آمانو درخواستى براى بازدید 
از سایت هاى هسته اى نداشت

ایران به دنبال گسترش 
دیپلماسى دریایى است

اختالس میلیاردى در یک بانک 
  جام جم آنالین | دادستان عمومى و انقالب 
مرکز استان گلســتان از اختالس میلیاردى در یکى از 

بانک هاى این استان خبر داد. 
حجت االسالم و المسلمین سیدمصطفى حقى گفت: 
متهمان (کارمندان بانک) اقدام به برداشــت جمعًا به 
مبلــغ13/061/500/000 ریال از حســاب هاى راکد 
مشتریان کرده و ســپس وجوه مزبور را به حساب هاى 
متهمان غیرکارمند انتقال مى دادند.  وى افزود: همچنین 
پرونده اى دیگر با موضوع اختالس به مبلغ 650 میلیون 
ریال علیه یکى از کارکنــان آن بانک مطرح و در حال 

رسیدگى است.

فریاد مرگ بر آمریکا 
حین سخنرانى روحانى

   خبر آنالین | رئیس جمهور دیروز پس از دفاع 
از دو وزیر پیشــنهادى نیرو و علوم در مجلس، دقایقى 
هم درباره بدعهدى آمریکا در قبــال ایران در موضوع 
برجام سخنرانى کرد که با فریاد «مرگ بر آمریکا»ى 

نمایندگان همراهى شد.
حجت االسالم  والمسلمین حسن روحانى با اشاره به 
اینکه آمریکا به برخی از کشورهاي شرق آسیا پیشنهاد 
مذاکره داده اســت، گفت: « مگر دیوانه اند که با شما 
مذاکره کنند؟ شــما به مذاکره اي که به تأیید سازمان 
ملل رسیده است، پایبند نیستید! آمریکا با این شیوه اي 
که پیش گرفته است باید آینده تعهدات خود را نسبت به 
کشورهاي دیگر کنار بگذارد.» وى افزود: «می گویند 
چرا ایران از نظر دفاع توانمند اســت؟ چرا کشورهاى 
منطقه به ایران احترام می گذارند؟ این مشــکل شما
 آمریکایی هاست،  شما در منطقه امنیت عراق و  افغانستان 
را به هم ریختید. شما با آوردن تروریست ها امنیت سوریه 
و لبنان را به هم ریختید. » در این حین نمایندگان با فریاد 

مرگ بر آمریکا، روحانی را همراهی کردند.

غالمى را ترامپ معرفى نکرده!
   خبر آنالین | قاســم احمدى الشکى، یکى 
از نمایندگان موافق وزیر پیشــنهادى علوم دیروز در 
جلسه رأى اعتماد به دو وزیر باقیمانده روحانى خطاب 
به مخالفان غالمى گفت: برخى به گونه اى درباره وزیر 
پیشنهادى علوم حرف مى زنند که گویى او ایرانى نیست! 
بابا! غالمى را ترامپ که به مجلس معرفى نکرده! همین 
دکتر روحانى او را به عنوان وزیر به ما معرفى کرده است.

وزیر احساساتى!
  آنا| مسعود ســلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان 
گفت: وقتى در کــرج دختربچه 14 ســاله را دیدم که 
رکورددار روپایى زدن بود بسیار احساساتى شدم و به خود 
گفتم هر کارى که براى حضــور بانوان در عرصه هاى 
بین المللى مى کنیم غیر از اینکه وظیفه ماســت حتمًا 

ثواب ویژه هم دارد.

تهدید داعش به ترور
 «پرنس جورج» 

گــروه داعــش در تــازه ترین   عصر ایران|
 تهدیــدات خــود، نتیجه خردســال ملکــه بریتانیا 
را تهدیــد به قتل در مســیر مدرســه کــرد. حامیان 
داعش بــا انتشــار تصویــرى از «پرنــس جورج» 
نتیجه چهار ســاله ملکــه بریتانیا در صفحــه تلگرام
 نوشته اند: «حتى خانواده سلطنتى انگلیس هم در امان 
نخواهند ماند.» حامیان گروه داعش در کنار این تهدید، 
تصویرى از پرنس جورج در مقابل مدرسه خود در محله 

«باتِرسى» در جنوب لندن منتشر کرده اند. 

یک تریلیون دالر
 طال و نقره داریم

  تابناك | ولیعهد عربســتان گفــت: بیش از 
یک تریلیون دالر طال و نقره داریم که هنوز استخراج
 نشده اند. محمد بن ســلمان گفت: معادن این کشور 
ثروت عظیمى در خود نهفته دارد و هنوز 95 درصداز آنها 
برداشت نشده است. منابع محلى از کشف پنج هزار  معدن 
در این منطقه در طول 50 سال خبر داد که دو هزار و500 

عدد از آنها معادن غیر فلزى هستند. 

توئیتر

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى صبح دیروز یک 
شنبه در صحن علنى مجلس در دفاع از وزیر پیشنهادى نیرو 
به اهمیت موضوع آب پرداخت و با اشــاره به اینکه باید در 
وزارت نیرو بیشتر از تدبیر سخن بگوییم،گفت: همه مى دانیم 
که آب یکى از مسائل مهم امروز و فرداى ماست. بخشى از 

اظهارات رئیس جمهور در این باره را بخوانید:

■ در برخى سدهایى که ساخته ایم اکنون به اندازه کافى 
آب نداریم که در آنجا ذخیره کنیم. تا آنجایى که مى شد 
ما سد ساخته ایم و اکنون دیگر دست ما خیلى باز نیست. 

■ زمانى مطرح بود که وارد کننده آب باشــیم که در این 
زمینه مذاکرات فراوانى صورت گرفت و امروز نیز صورت 
مى گیرد و این مورد منتفى نیست، اما درعین حال خیلى 
نباید به این موضوع امیدوار بود زیرا برخى از کشورها که 
آب فراوان دارند همسایه ما نیستند و آب باید از کشور دیگر 
عبور کند که کشور صادر کننده آب با کشور واسطه مشکل 

آبى و به همین دلیل مشکل سیاسى هم دارد.
■ بیشترین آب در کشاورزى مصرف مى شود. باید ببینیم 
آیا محصوالتى که به آب زیاد نیاز دارند همه باید کشت 
شوند؟ آیا نباید از کشت فراسرزمینى استفاده کنیم؟ ما باید 
کشــت محصوالتى که نیاز به آب زیاد دارند را به کشور 

دیگرى ببریم که این کار هم شروع شده است. 
■ اگر در مصرف آب کشاورزى که 90 و 85 درصد است 
بتوانیم 10 تا 20 درصد صرفه جویى کنیم دســت ما باز 
مى شود و این امکانپذیر اســت که البته سرمایه گذارى  

مى خواهد.
■ دیدیم کــه در برخى مــوارد در گذشــته دقت الزم 
صورت نگرفته اســت. سدى ســاخته ایم که کار خوبى 
بوده اما در برنامه ریزى ســد، حقابه دریاچــه،  تاالب و 
هور زیر دســت را مدنظر قرار نداده ایم. اگر حقابه اینها 

مراعات نشود محیط زیســت ما دچار معضالت فراوان 
خواهد شد.

■ مرحوم هاشمى براى آبادانى ایران مخصوصاً براى آب، 
حفظ خاك، کشاورزى،  صنعت و ساخته شدن ایران شب و 
روزش را گذاشته بود. هاشمى بعد از نماز صبح،  همه فکر و 

ذکرش در طول روز و تا وقتى که به خواب مى رفت آبادانى 
کشور بود. کمتر کســى را در تاریخ ایران دیدم که براى 
آبادانى کشور این همه دلسوز باشد، فکر کند و طرح داشته

 باشــد. هر کشــورى رفتیم و با هر رئیــس دولتى که 
مى نشست مى پرســید چقدر آب دارند؟ چند سد دارند و 

آبیارى شان سنتى یا مدرن است. همه جا مى خواست از 
تجربه دنیا براى آبادانى ایران استفاده کند. اگر بخواهیم 
لقبى به آقاى هاشمى بدهیم شخصیتى بود که تمام ذهن،  
فکر و تالشــش ایران آباد بود و همه توان خود را براى 

آبادانى ایران گذاشت.

مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه مورخان برجسته 
و نیز مفسران بزرگ قرآن با ارائه اسناد و شواهد مستحکم 
نشان داده اند که کورش همان ذوالقرنین پیامبر(ع) است، 
گفت: نشانه حمایت از کورش شــعار «مرگ بر آمریکا و 

مرگ بر اسرائیل» است.
حســین شــریعتمدارى در گفتگو با فارس با اشــاره به 
تجمع برخــى از غرب گرایان وطنى که باســتان گرایى 
را بهانه تجلیل از کــورش کرده اند، اظهار داشــت: این 
جماعت اگر در دوران کورش بودند براى مخالفت با او به 
خدمت امپراتورى روم که دشمن ایران بود درمى آمدند. 
شریعتمدارى افزود: یک مقایسه ساده مى تواند به وضوح 
نشــان دهد که حامیان آن روز کورش همین نیروهاى 
حزب ا... امروز بوده اند و دشــمنان داخلــى او دقیقًا آنانى 
بوده اند که امروزه سنگ آمریکا و غرب را به سینه مى زنند. 

وى با تأکید بــر اینکه کــورش یک پیامبــر الهى بود، 
خاطرنشان کرد: کورش براى گسترش آیین یکتاپرستى 
و نجات ملت هاى مظلوم از سلطه جباران به شرق، غرب 
و شمال لشکرکشــى کرد یعنى همان کارى که امروزه 
جمهورى اسالمى با حضور خود در منطقه و براى حمایت 
از مقاومت و نجات محرومان و مستضعفان انجام مى دهد 
که به شــدت مورد اعتراض غرب باوران و شــمارى از 

مدعیان اصالحات است.
به باور مدیرمســئول روزنامه کیهــان، همین جماعت 
هم صدا با صهیونیست ها تالش مى کنند که اقدام کورش 
در نجات یهودیان از چنگ حاکمان جبار در بابل را نشانه 
حمایت کورش از صهیونیست ها قلمداد کنند! و حال آنکه 
در آن دوران آیین یهود دین َحقه بود و حضرت مســیح 
علیه الســالم در اواسط دوران اشــکانیان ظهور کردند، 
بنابراین یهودیانى که کورش آزاد کرد، صهیونیست ها و 
افرادى نظیر موشه دایان و شارون،مناخیم بگین، شیمون 

پرز و نتانیاهو نبودند.
شریعتمدارى ادامه داد: صهیونیست ها برخالف یهودیان 
آن دوران نه فقط پیرو حضرت موسى علیه السالم نیستند 
بلکه دقیقًا از بینش و منش فرعون پیروى مى کنند. مانند 
فرعون خود و پیروانشان را نژاد برتر مى دانند! مانند فرعون 
اصرار فراوانى بر کودك کشــى دارند و  زر اندوزند و خانه 
و کاشانه کسانى را که با خود همراه نمى بینند بر سرشان 

خراب کرده و ساکنانش را آواره مى کنند.

در حالى که اعضاى تیم ملى وزنه بــردارى حدود یک ماه 
پیش براى دریافــت ویزاى آمریکا به منظــور حضور در 
مســابقات جهانى به دبى رفته بودند اما حاال خبر مى رسد 
که اشــکالى در روند صدور ویزاى کیانوش رستمى عضو 
تیم ملى وزنه بردارى ایران و دارنده یک مدال طال و یک 
نقره المپیک از المپیک 2016 ریو و المپیک 2012 لندن به 

وجود آمده است.
به گزارش تابناك، بعد از المپیک 2016 ریو، رستمى براى 
درخواست ویزا و سفر به ینگه دنیا به یکى از سفارت هاى 
آمریکا مراجعه مى کند، اما بنا بر دالیلى این درخواست رد 

مى شود و با آن موافقت نمى شــود. حاال بعد از 
گذشت حدود یکســال از آن ماجرا، رستمى 
براى دریافــت ویزا به منظــور حضور در 
مســابقات جهانى آمریکا همراه با ســایر 
ملى پوشــان به ســفارت آمریکا مراجعه 
مى کند؛ در حالى که همه چیز مثبت و عادى 
به نظر مى رســید بعد از گذشت حدود یک 

ماه خبر رسیده که سفارت آمریکا درخواست 
انجام مصاحبه مجدد، ظاهراً به علت نقص 

مــدارك و بررســى مجدد 
مدارك او و برادرش 

را داده تــا یک 
بار دیگر به 

سفارت این کشور بروند.
به نظر مى رسد رستمى و برادرش نتوانسته اند اعتمادسازى 
الزم را در ایــن خصــوص انجام دهنــد و دغدغه اصلى  
آمریکایى ها (با توجه به پرونده قبلى این ورزشکار) نگرانى 
از عدم بازگشت این دو نفر بعد از پایان مسابقات جهانى به 
ایران اســت که باید تضمین هاى الزم را در این خصوص 

بدهند.
باید دید آیا این مشــکلى که اکنون براى رستمى به وجود 
آمده، به دلیل اقدامى بوده که سال گذشته و رد درخواست او 
انجام شده است یا خیر که در آینده نزدیک ابعاد جدیدى از 

این موضوع مشخص خواهد شد.
البته ذکر این نکته الزم و ضرورى اســت که 
اســتفاده از لفظ صدور یا عدم صــدور ویزا 
براى اعضاى تیم ایران نمى تواند درســت 
باشد بلکه پرونده تمام اعضاى تیم ایران در 
سفارت آمریکا در دبى در حال بررسى است 
و تا زمانى که تمام مراحل این بررســى ها به 
اتمام نرسد، نمى توان در این باره اظهار نظر کرد. 
درخواســت ها براى مصاحبه مجدد و تکمیل 
مدارك نیــز در همین راستاســت تا 
تأی یدیه نهایى براى صدور 
یا عدم صــدور ویزا 

مشخص شود.

 مهدى فضائلى، فعــال سیاســى اصولگرا طى 
یادداشــتى به بررسى برخى حواشــى سفر اخیر 
روحانى به نیویورك و اتفاقات پس  از آن اشــاره  
کرده اســت. وى در این یادداشــت مدعى شده 
که «دونالد ترامپ» براى یــک دیدار حضورى 
از حسن روحانى، رئیس جمهور کشورمان دعوت 

کرده است.
به گزارش آفتاب نیوز، در بخشى از این یادداشت 
که خبرگزارى فارس آن را منتشــر کرده، آمده 
است: بنا بر اخبار شنیده شده، در جریان سفر آقاى 
روحانى بــه نیویورك براى شــرکت در اجالس 
ساالنه سازمان ملل که در روزهاى پایانى شهریور 
سال جارى انجام شد، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
از وى براى یک دیدار حضورى دعوت کرده اما با 
پاسخ منفى رئیس جمهور کشورمان روبه رو شده 
است. این درخواســت، یک روز پس از سخنرانى 
توهین آمیز ترامپ نســبت به کشورمان صورت 
گرفته اســت! جالب اینکه «امانوئل ماکرون»، 
رئیس جمهور فرانسه نیز پیگیر این مالقات بوده 
و در جهت ترغیب آقاى روحانى به پاســخ مثبت 
تالش مى کرده اما او هم ناکام مانده است. اینکه 
جریان البى ایرانى مستقر در آمریکا، اساساً نقشى 
در این ماجرا داشته یا نه و اینکه چقدر نقش داشته 

براى بنده نامعلوم است.
این فعال سیاســى اصولگرا افزوده است: تالش 
دولتمردان آمریکا براى مذاکــره با ایران، تازگى 
ندارد و طــى نزدیک به چهار دهه گذشــته، هم 
جمهوریخواهــان و هم دموکرات هــا، بارها در 
این راســتا تالش کرده اند. چرایى آن هم واضح

 است!

کانــال  نــام  بــه  تلگرامــى  کانــال  یــک 
کره شــمالى، به گفته هاى حمید رســایى واکنش 

نشان داد.
اواخر مهرماه بود که این نماینده سابق مجلس شوراى 
اسالمى در گفتگو با انصاف نیوز و در واکنش به خبر 
دعوت معــاون پارلمانى کره شــمالى از ایران براى 
مقابله با آمریکا گفت: ایران و کره شمالى نمى توانند 
در مناسبات بین المللى به یک هدف و نظر واحد فکر 
کنند. رسایى گفته بود: کره شمالى کشورى است که 
براساس تفکر کمونیستى پایه گذارى شده است و بر 
این اساس خود را اداره مى کند و مردم هیچ نقشى در 
نظام کره شمالى ندارند؛ بر همین اساس هم حاکمان 
این کشــور نمى توانند برآیند نظر مردم این کشــور 
باشند.کره شــمالى، سالح هســته اى را یک اهرم 
بازدارنــده و یکى از مؤلفه هاى قــدرت مى داند، این 
درحالى است که جمهورى اسالمى، سالح هسته اى 
را یک عامل بازدارنده و یکى از شــاخص هاى قدرت 
نمى داند؛ بلکه برخالف کره شمالى، وابستگى نظام 
جمهورى اســالمى به مردم، یکى از عوامل قدرت و 
عامل اصلى بازدارنده اســت.  وقتى دو کشور، فقط 
در دو نکته  محورى، چنین تفــاوت عمده اى دارند، 
نمى توانند در مناسبات بین المللى به یک هدف و نظر 

واحد دست یابند.
حاال یک کانال تلگرامى به نام کانال کره شمالى که 
به زبان فارسى مطلب منتشــر مى کند پاسخ حمید 

رســایى را داده و همزمان ادعاهاى عجیبى را مطرح 
کرده است. 

در متن پاسخ این کانال به رسایى که انصاف نیوز آن 
را منتشر کرده آمده اســت: در پاسخ به اظهارات این 
نماینده  سابق پارلمان ایران به این نکته اشاره مى کنیم 
که در وطنمان کره، هدف رضایت ملت قهرمان کره 
هستند و مسئولین کشــورمان با توجه به عدم وجود 
منابع نفتى و گازى، تمام تالش خود براى تولید ثروت 
معتدل و رفاه متوازن براى همه  مردم به طور یکسان 

انجام مى دهند. 
در ادامه این مطلب آمــده: در وطنمان کره، آموزش، 
درمان و مسکن براى مردم رایگان است. هیچ طبقه  
خاصى در کره وجود ندارد و همه  مردم از ارتشــى تا 
کشاورزان تا مسئولین حزب حاکم کره همه از حقوق 
یکسان برخوردار هســتند و اختالس و چپاول اموال 
عمومى در حد صفر اســت.  خلق قهرمان کره هزینه  
مقاومت در برابر امپریالیســم جهانــى را مى پردازند 
تا اســتقالل خود را حفظ کنند و البتــه توان نظامى 
خود را افزایش خواهد داد که با امپریالیســم آمریکا 
در یک موازنه  نظامى قرار بگیرد تا دست آمریکا را از 
زیاده خواهى کوتاه کند. در آخر انتظار مى رود که این 
نماینده  اسبق پارلمان تحت تأثیر بمباران رسانه هاى 
شیطانى امپریالیســم به رابطه  دو ملت کره و ایران 
قرار نگیرد و با دید بهترى بــه رابطه  دیرینه دو ملت

 بنگرد.

رئیس جمهور در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادى نیرو: 

به واردات آب نباید خیلى امیدوار بود

 پاسخ کره شمالى به رسایى!
مدیر مسئول کیهان:

نشانه حمایت از کورش 
شعار «مرگ بر آمریکا و 
مرگ بر اسرائیل» است

قهرمان وزنه بردارى ایران
 درخواست پناهندگى داده است؟

دعوت ترامپ
 از روحانى 

براى دیدار حضورى؟

ى ر ز ى ی ب ی ی ب ر و ویز و ر
مریکا مراجعه مى کند، اما بنا بر دالیلى این درخواست رد 

مى شود و با آن موافقت نمى شــود. حاال بعد از 
گذشت حدود یکســال از آن ماجرا، رستمى
راى دریافــت ویزا به منظــور حضور در 
مســابقات جهانى آمریکا همراه با ســایر 
ملى پوشــان به ســفارت آمریکا مراجعه 
مى کند؛ در حالى که همه چیز مثبت و عادى 
ه نظر مى رســید بعد از گذشت حدود یک 

ماه خبر رسیده که سفارت آمریکا درخواست 
جام مصاحبه مجدد، ظاهراً به علت نقص 

مــدارك و بررســى مجدد 
شدرش مدارك او و برا

ا داده تــا یک 
ر دیگر به 

و ر ور ل ىبو یل ب
انجام شده است یا خیر که در آینده نزدیک ابعاد جدیدى

اینموضوع مشخص خواهد شد.
البته ذکر این نکته الزم و ضرورى اســت ک
اســتفاده از لفظ صدور یا عدمصــدور وی

براى اعضاى تیم ایران نمى تواند درســت
باشد بلکه پرونده تمام اعضاى تیم ایراند
سفارت آمریکا در دبى در حال بررسى است
و تا زمانى که تمام مراحل این بررســى ها
اتمام نرسد، نمى توان در این باره اظهار نظر کر

درخواســت ها براى مصاحبه مجدد و تکمیل
مدارك نیــز در همین راستاســت
تأی یدیه نهایى براى صدو
یا عدم صــدور وی
مشخص شود.
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قیمت قلیان در بازار 
چقدر است؟

جام جم نوشت: قیمت قلیان ها در نقاط مختلف کشور 
بسیار متفاوت است. خرید قلیان هاى ساده از پنج هزار 
تومان شروع مى شود، اما قیمت قلیان هاى کنده کارى 
شده و اعیانى، گاهى به ده میلیون تومان هم مى رسد. 
جنس تنه قلیان هم نقش مهمى در تفاوت قیمت دارد. 
مثًال در فضاى مجازى، 30 قلیان تنه برنج را به قیمت 
15 میلیون تومان به فروش مى رسـانند.  نمونه هاى 
جدید قلیان هم که به بازار آمده، کار را براى استعمال 
دخانیات راحت کرده اسـت. قلیان دیجیتال یا همان 
قلیانى که نیاز به زغال نـدارد و انـرژى اش را از برق 

مى گیرد، حدود 320 هزار تومان قیمت دارد.

دندان جهان سومى ها
امیر قاسمى، رئیس هفدهمین همایش سالیانه انجمن 
متخصصین دندانپزشکى ترمیمى و زیبایى ایران با اشاره 
به اینکه پوسیدگى دندان یکى از شایع ترین بیمارى هاى 
عفونى در کشورهاى جهان سوم به شمار مى رود، گفت: 
رسانه ها در باال بردن افزایش آگاهى مردم در بهداشت 

دندان ها نقش مهمى مى توانند ایفا کنند.

کمتر از یک درصد نوزادان 
مى میرند

محمد حیدرزاده، رئیس اداره سالمت نوزادان وزارت 
بهداشـت گفـت: بیـش از 40 تـا 50 سـال پیش که 
وضعیت بهداشـتى مناسـبى در کشور نداشـتیم بین 
200 تا 250 کودك قبل از پنج سالگى به علل مختلف 
از جمله بیمارى هاى عفونى در کشـور جان خود را از 
دست مى داد اما در سـال هاى بعد از انقالب به علت 
بهبود وضعیت بهداشـتى و اجراى برنامه هایى مانند 
واکسیناسیون سراسرى میزان مرگ و میر نوزادان و 
کودکان در ایران به سـرعت پایین آمد. هم اکنون به 
ازاى هزار تولد زنده در کشور فقط 15 کودك تا قبل از 

پنج سالگى از بین مى روند.

کاهش سِن ورود به 
روابط عاطفى 

مصطفى فروتن، رفتارشناس اجتماعى و روانشناس 
با اعالم اینکه سـن ورود به روابط عاطفى پایین آمده 
که این موضوع یکى از عوارض زندگى صنعتى است، 
گفت: وقتى به بلوغ زودرس و یا حتى روابط جنسـِى 
در سـنین پایین تـر مى رسـیم، باید منتظـر چیزهاى 
عجیب و غریب ترى هم باشـیم. نوجوانانى داریم که 
درگیر روابط جنسى هستند و در نهایت این نوجوانان 
با شکست هاى عاطفى زیادى مواجه مى شوند. البته 
باز هم این موضوع از عوارض زندگى صنعتى اسـت؛ 
از سوى دیگر محتواى شبکه هاى اجتماعى مى توانند 

منتج به تحریک حس کنجکاوى در نوجوانان شود.

لغو تغییر ساعت در اروپا 
بررسى مى  شود

دیروز (یک شـنبه 29 اکتبر) آغاز زمان زمسـتانى در 
اروپا محسوب مى شد و عقربه  سـاعت ها در این قاره 
یک سـاعت به عقب کشـیده شـد. اروپا با این رسـم 
آشناست. در بهار سـاعت ها یک سـاعت به جلو و در 
پاییز یک ساعت به عقب کشیده مى شوند. اما به نظر 
مى رسد که این رسم همیشه دوام نخواهد داشت. در 
حال حاضر کمیسـیون اتحادیه اروپا در حال بررسى 
درخواسـت هایى براى لغو این تغییر اسـت. سـاعت 
تابستانى که در اروپا در 29 اکتبر پایان مى یابد از همان 
آغاز مطرح شدنش مورد مناقشـه بود. بسیارى از این 
شـکایت داشـتند که یک سـاعت از زمان خوابشـان 

حذف شده است.
البته همه کشورها این تغییر را در ساعت هاى رسمى 
خود انجـام نمى دهند. براى مثال روسـیه کـه از 11 
منطقه زمانى مختلف در کشور برخوردار است و توجه 
به آن براى همگان به اندازه کافى دشـوار اسـت، در 
تابستان سـاعت را تغییر نمى دهد. ترکیه برعکس از 
حامیان این تغییر است و سال گذشته تصمیم گرفت 

بر سر تغییر ساعت ها استوار باقى بماند.

معاون هماهنگ کننده نیــروى انتظامى گفت: تقویت 
همه جانبه امنیت در مرز ها مهمترین و حســاس ترین 

فعالیت پلیس است.
ســردار ایوب ســلیمانى در خصوص ارائه تجهیزات و 
خدمات جدید به نیروى انتظامى گفت: تقویت بنیان هاى 
زیرساخت نیروى انتظامى یک امر دائمى است یعنى باید 
همیشه یکســرى امکانات براى سازمان به طور طبیعى 
تهیه شــود. اما به طور خاص در نظر داریم با همکارى 
دولت و هدایت ستاد کل در راستاى اختصاص منابع مالى، 
زیرساخت هاى اساســى پلیس را در حوزه IT که اساس 
کار نیروى انتظامى محسوب مى شود، تقویت کنیم.وى 

افزود: در پى توافقات انجام شده با دولت و ستاد کل نسبت 
به تأمین هزینه هاى مربوط به پلیس مقرر شده است طى 
ماه هاى آینده نسبت به ایجاد پلیس هوشمند اقدام شود و 
در این حوزه به همراه فضاى مجازى پیشرفت هاى خوبى 
را در کار پلیس داشته باشیم این در حالى است که این امر 
اقدامى اجتماعى است که تمرکز نیرو هاى پلیس را در این 
دو بخش افزایش مى دهد.ســردار سلیمانى خاطرنشان 
کرد: نوســازى ناوگان خودرویى پلیس و جبران کمبود 
قصورات براى پلیس راهور از جمله اقداماتى اســت که 
در دستور کار نیروى انتظامى قرار گرفته تا نسبت به آن 

اقدامات جدى صورت گیرد.

جزئیات جدیدترین آمار به دست آمده از مرکز آمار ایران 
در خصوص جمعیت شــاغل و بیکار کشور به تفکیک 
وضع سواد و دوره تحصیلى نشــان مى دهد، از مجموع 
22 میلیون و 550 هزار نفر فرد شاغل در کشور، بالغ بر 
20 میلیون و 650 هزار نفر جزو «شاغالن باسواد» و یک 
میلیون و 933 هزار نفر نیز جزو شاغالن بى سواد محسوب 
مى شوند. بیشترین جمعیت شاغل کشور، شاغالن داراى 
دیپلم و پیش دانشگاهى هســتند که حدود یک چهارم 
جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص دادند، پس از آن 
شاغالن داراى سطح سواد راهنمایى و ابتدایى بیشترین 

جمعیت شاغل را تشکیل مى دهند.

همچنیــن در بیــن جمعیــت بیــکار کشــور نیــز، 
فارغ التحصیــالن مقطع لیســانس در صــدر جدول 
بیکاران قرار دارند به طورى که بــا جمعیت 914 هزار 
نفرى حدود یک ســوم از جمعیت بیکار کشور را به خود 
اختصاص مى دهند.یکــى از دالیل اینکه بیشــترین 
جمعیت شاغل کشور را دیپلمه ها و شاغالن داراى مدرك
پیش دانشگاهى تشکیل مى  دهند و در مقابل بیشترین 
جمعیت بیکار را، لیسانســه ها به خود اختصاص دادند، 
انتظار بیشتر جامعه تحصیلکرده براى دستیابى به شغل 
است و غالب فارغ التحصیالن به دنبال شغلى متناسب با 

سطح سواد خود هستند.

«لیسانسه ها» 
باالترین جمعیت بیکار ایران 

پلیس هوشمند در کشور 
راه اندازى مى شود

چرك نویس

ناامن شدن منطقه حفاظت شــده میشداغ در استان خوزســتان که طى سال هاى 
گذشته به کاهش جمعیت آهو در این منطقه انجامیده این روزها با حضور پیمانکاران 
و ماشین آالت سنگین معدنکاوى که قلب منطقه را مى خراشد دو چندان شده تا معدود 
بازماندگان جمعیت آهو در این منطقه هم پس از طى مسافتى نفسگیر، در جستجوى 
اندکى آرامش، ســر از مرز عراق درآورده و جان خسته را به گلوله شکارچیان عراقى 
تسلیم کنند. چند روز پیش دو آهوى زیباى منطقه حفاظت شده میشداغ خوزستان 
 در پى ناامنى این منطقه به اصطالح حفاظت شــده، به مرز عراق پناه برده و توسط 

شکارچیان عراقى از پاى درآمده اند.
دوره جدید عملیات معدنکاوى در منطقه صخره اى زلیجان واقع در منطقه حفاظت 
شده میشداغ که یک ماهى اســت دوباره آغاز شده این بار با حضور تعداد بیشترى از 
ماشین آالت سنگین همراه بوده و عالوه بر تخریب این زیستگاه صخره اى، با از بین 
بردن امنیت منطقه، حیات گونه هاى حیات وحش را تحت الشــعاع قرار داده است. 
منطقه اى که در سایه سکوت مسئوالن محیط زیست توسط پیمانکاران شکافته شده 
و با تغییراتى جبران ناپذیر روبه رو مى شود زیستگاه  جانورانى چون تشى، روباه، گرگ، 
انواع پرندگان مانند تیهو، کبک، چکاوك بیابانى، چک چک سرسیاه و تعداد انگشت 
شمارى قوچ و میش است که به دنبال ناامنى منطقه، مجبور به ترك زیستگاهشان 

شده و با سرنوشتى نامعلوم مواجه مى شوند.
معدنکاوى و خاکبردارى در قلب منطقه حفاظت شده میشداغ که یکسالى است آغاز 
شده در سایه سکوت مسئوالن محیط زیست با شدت و سرعت هرچه تمام تر ادامه دارد 
و این زیستگاه ارزشمند را مانند خانه اى در غیبت صاحبخانه به جوالنگاه غارتگران 

تبدیل کرده است. زیستگاهى که تنها، عنوان منطقه حفاظت شده محیط زیست را 
یدك مى کشد اما در عمل از حفاظت مسئوالن محیط زیست بى بهره مانده و در چنگال 
پیمانکاران گرفتار شده اســت. از دیگر عوامل ناامنى منطقه حفاظت شده میشداغ، 
حضور دامداران و گله هاى دام است و البته شکارچیانى که با استفاده از نورافکن، اسلحه 
و سگ هاى شکارى، بسیارى از حیوانات را فارغ از نوع گونه، به گلوله بسته و صبح به 

جمع آورى الشه ها مشغول مى شوند.

رسول خضرى، نماینده مجلس شوراى اسالمى در گفتگو 
با خبرگزارى ایلنا به واقعیت هایى درباره کولبران ایرانى 
اشــاره کرده که بخش هایى از اظهارات او را که حقایق 

ناراحت کننده اى در آن نهفته است مى خوانید: 
*در حال حاضــر معابر کولبرى از طرف کشــور عراق 
مسدود شده است؛ یعنى مسئوالن عراقى اجازه نمى دهند 
که کولبران در معابر مخصوص تردد کنند. معبر از سمت 
ایران باز است، اما تا مرز رسمى باز نشود، اجازه نمى دهند 

که کولبران تردد کنند.
*یک بار براى اینکه متوجه شوم بارى که کولبران حمل 
مى کنند چه اندازه سنگین است، آن را امتحانى روى کولم 
خود گذاشتم و تا امروز مشکل جسمى پیدا کرده ام. آنها 
حدود 220 کیلو بــار را بر دوش هاى خود حمل مى کنند 
و عالوه بر ســنگینى بار، مشکالت جســمى نیز آنها را 

تهدید مى کند.
*بیمه کولبران اختیارى است و 95 درصد مبلغ آن را باید 
خودشان پرداخت کنند. از صندوق بیمه عشایر نیز مبلغى 

براى بیمه آنها تخصیص داده مى شود. 
*75 هزار کولبر در کشور وجود دارند که 20 هزار نفر آنها 

در سردشت و پیرانشهر هستند.
* براى رسیدگى به وضعیت اورژانسى کولبران از وزن بار 
آنها کم کرده ایم و وزن را از 220 کیلوگرم به 80 کیلوگرم 

رسانده ایم.
*بحث تبدیل و جایگزینى کولبرى با شــغل مناســب 
مدنظر است، چرا که کولبرى نان به نرخ جان است و از سر 
ناچارى انجام مى شود. به دنبال این هستیم که تسهیالتى 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور در اختیار 
این مناطق قرار گیرد و پول هایى که  از قبل کولبرى به 
فرماندارى، اســتاندارى و یا هنگ مرزى واریز مى شود، 
ساماندهى شــده و کل پول در هنگ مرزى شهرستان 
و فرماندارى به صورت مشترك واریز شود تا در نهایت 

صرف ارتقاى اقتصاد در این منطقه شود. 
*عالوه بر مشــکالت معیشــتى که در مناطق مرزى 
کردنشــین براى این افراد وجود دارد، کولبرانى هستند 
که بعد از مدرسه اقدام به این کار مى کنند و ما با بحران 
کولبران دانش آموز و از دست رفتن آنها نیز مواجه هستیم 
به همین دلیل باید هر چه ســریع تر نسبت به رفع این 

مشکالت اقدام شود.

پدیده اى به نام «بحران کولبران دانش آموز»
نماینده مجلس: کولبرى، نان به نرخ جان است

ناامنى و معدنکاوى در منطقه حفاظت شده میشداغ خوزستان ادامه دارد

پناه بردن 2 آهوى ایرانى به گلوله شکارچیان عراقى

رئیس پژوهشکده اقلیم شناســى با اشاره به وضعیت  
بارش کشور طى ماه هاى آینده اظهار داشت: پیش بینى 
مى شود که مجموع بارش سه ماه آینده در اغلب مناطق 

کشور در محدوده نرمال تا  کمتر از نرمال باشد.
مجید حبیبى نوخندان افزود: طى ســه مــاه آینده در 
مناطق سردسیر کشور سهم نســبى برف از مجموع 
بارش دوره، قدرى بیش از حد میانگین چند سال اخیر 
خواهد بود. رئیس پژوهشــکده اقلیم شناسى در ادامه 

گفت: پیش بینى مى شــود تا پایان سال جارى، بارش 
کشور با نوساناتى در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال 

همراه باشد.
وى در پایــان وضعیت دمایى کشــور را طى ماه هاى 
آینده پیش بینــى و عنوان کرد: در مــاه آبان تغییرات 
دماى کشور نســبت به میانگین بلندمدت بین 0/5 تا 
1/5 درجه بیش از نرمال اســت اما طى ماه هاى آذر و 
دى براى دماى کشور روند کاهشى نسبت به میانگین 

بلندمدت پیش بینى شده است؛ به طورى که در میانه آذر 
تا دى ماه میانگین دماى کشور در محدوده نرمال و در 

برخى مناطق کمتر از نرمال خواهد بود.

رئیس مرکز توسعه، پیشــگیرى و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستى کشور با اشاره به نتایج پژوهشى که به تازگى در 
تهران توسط اساتید دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى 
انجام شده و در آن هزار زن از مناطق 22 گانه شهر تهران 
به شــکل تصادفى مطالعه شــده بودند، اظهار داشت:

27 درصد از زنان تهرانى 19 تا 49 ساله در این پژوهش 
اظهار کرده بودند که در یکســال اخیر مورد خشــونت 

همسرانشان قرار گرفته اند.
فرید براتى ســده در گفتگو با ایسنا، با اشــاره به اینکه 
خشونت جسمى در ایران نسبت به بسیارى  از کشورها 
ارقام باالیى را نشان نمى دهد، توضیح داد: با وجود این، 
روند رو به گسترش خشــونت نگران کننده است. زنان 
ایرانى هنوز نمــى دانند باید موارد خشــونت را  به کجا 
گزارش کنند و ممکن است نگاه فرهنگى و سنتى باعث 
شود آنان فکر کنند خشونت بخشى از زندگیشان است 

که باید آن را تحمل کنند.
این روانشــناس با تأکید بر اینکه این اعداد ارقام باالیى 
را نشان مى دهند اظهار داشــت: اگر این رقم در سطح 
کشور مبنا قرار بگیرد قطعاً میزان باالترى را در بسیارى از 
استان ها نشان خواهد داد. نباید فراموش کرد که تهران 
نمونه کاملى از کل کشور نیست، چراکه در تهران زنان 
نسبت به حق و حقوق خودشان آگاه ترند. همچنین رابطه 
زنان و مردان نیز به لحاظ ســطح فرهنگى با خشونت 

کمترى همراه است. 
براتى سده با اشاره به اینکه برخى از زنان فکر مى کنند 
خشونت یک مسئله عادى در زندگیشان است، افزود: این 
آسیب گریبانگیر بســیارى از زنان ایرانى است. بسیارى 
فکر مى کنند خشونت تنها شــامل آسیب هاى جسمى 
مى شود درحالى که انواع خشــونت جسمى، عاطفى و 

کالمى و روانى نیز در این دسته بندى قرار مى گیرند.
این روانشــناس در ادامه با بیان اینکه آنچه در کشور ما 
بیشتر رواج دارد و به چشم مى آید خشونت هاى شدید 
اســت، توضیح داد: انواع دیگرى از خشونت وجود دارد 
که معموًال خیلى مورد توجه قرار نمى گیرد. براى مثال 
خشونت عاطفى و کالمى نیز به همان اندازه مضر هستند 

و باید آنها را هم در بحث خشونت در نظر گرفت.
رئیس مرکز توسعه، پیشــگیرى و درمان اعتیاد سازمان 

بهزیستى کشــور با انتقاد از اینکه گاهى خشونت هاى 
کالمى و عاطفى از جانب زنان پذیرفته شده است، تصریح 
کرد: نبود حمایت قانونى کارآمد یک سوى این ماجرا قرار 
دارد و پذیرش زنان نســبت به خشونت اعمال شده نیز، 
سوى دیگرى از این ماجراست. گاهى زنان فکر مى کنند 
خشونت بخشى از زندگى است و به همین دلیل به دنبال 

مطرح کردن آن نیستند.
وى با تأکید بر اینکه زنان ایران معموًال زمانى براى طرح 
شکایت از خشونت به مراجع قانونى مراجعه مى کنند که 
خشونت جسمى شدیدى نسبت به آنها اعمال شده باشد 
اضافه کرد: زنان گاهى خشونت هاى جسمى مالیم تر را 

بخشى از زندگى روزمره و سرنوشتشان مى دانند.
این روان شناس انواع ســرکوفت ها، تحقیرها، مقایسه 

کردن ها، تأکید بر نقایص، تمســخر و یا اهانت کردن را 
از جمله انواع مصادیق خشــونت هاى کالمى دانست و 
افزود: براى  واکنش مناسب در مقابل خشونت نمى توان 
یک نسخه واحد ارائه کرد. اگر کسى بخواهد نسخه اى 
بپیچد باید دقت کند ما در فرهنگى هســتیم که در آن 
پذیرفته شــده زنان باید در مقابل رفتارهاى همسرشان 
سکوت کنند؛ چه این رفتارها درست باشد و چه نادرست 

نباید به بیرون درز کنند.
براتى سده با اشاره به اینکه پذیرش خشونت، تقصیر زنان 
نیست و ریشه فرهنگى دارد، اضافه کرد: این اتفاق درست 
نیست و زنان باید خشونت را اعالم کنند و دستگاه هاى 
متولى که پیگیر خشونت هستند نیز باید به دنبال احقاق 
حقوق این زنان باشند. از سوى دیگر زنان در یک وضعیت 

متناقض قرار گرفته اند از یک طرف جنبه هاى فرهنگى 
باعث شده خیلى از زنان تمایل نداشته باشند زندگیشان 
از هم بپاشد به همین دلیل ســطح باالیى از خشونت را 
تحمل مى کنند اما از طرف دیگر شرایط روز و رسانه ها و 
فضاى مجازى هم اعالم مى کنند که آنان نباید سکوت 

کنند.
رئیس مرکز توسعه، پیشــگیرى و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستى کشــور ادامه داد: یکى از این دو قطب به آنها 
مى گوید باز هم تحمل کن و زندگى خانوادگى را ادامه بده 
و سر دیگر هم  مدعى است که زن ها باید اعتراض کنند. 
این انتخاب هم از نظر روانشناسى آنها را به هم مى ریزد 
اما به نظر مى رسد زنان باید کمک بخواهند و این کمک 

را از دستگاه هاى مربوطه مطالبه کنند. 

بازار مکاره انجام خدمات سودجویانه به نظام تعلیم و 
تربیت نیز کشیده شده است؛ به شکلى که حتى عده اى با 
دادن آگهى، آمادگى خود را براى نوشتن تکالیف درسى 

دانش آموزان در قبال دریافت وجه اعالم مى کنند.
موضوع مهمى که این روزها و حتى سال هاست دامنگیر 
کالس درس و مهمتر از آن دانش آموزان و والدین آنها 
شده است، درخواســت انجام تکالیف زیاد و در برخى 
موارد طاقت فرساى محوله به دانش آموزان است؛ به 
طورى که دانش آموزان بعد از ساعت ها آموزش فشرده 
در مدارس، باید بعد از مراجعه به منزل، کالس درسى 
دوباره را در شکلى جدید، در خانه بگذرانند و والدین این 
بار نقش آقا و خانم معلمان را بــراى فرزندان خود ایفا 
کنند. والدینى که بســیارى از آنها به دلیل تفاوت زیاد 
سطح و محتواى آموزشــى دوران خود و حال حاضر، 
توان همراهى علمى و آموزشى فرزندان خود را ندارند 
و در نهایت کمک کار مطلــوب و قابل اعتمادى براى 

دانش آموزان نیستند.
در نقطه مقابل نیز با دانش آموزانى مواجه هستیم که 
باید بار سنگین تکالیف کالســى را بر دوش کشند و 
مطالب بعضاً زمخت و بى روح را فراگیرند و فرداى آن 

روز در کالس درس تحویل معلمان خود دهند.
 در نتیجه این مواجهه و وجود حجم سنگین تکالیف 
محوله به دانش آمــوزان، برخى از آنــان از پرداختن 
صحیح و کامل به تکالیف درسى سرباز زده و عطاى 
تشــویق انجام دادن آن را به لقاى خستگى ناشى از 
انجام آن مى بخشــند.آنچه در خصوص این موضوع 
قابل تعمق است، ذکر این نکته است که نظام آموزشى 
ما چرا باید پس از سال ها آزمون و خطا کردن هاى بسیار 
و دادن برنامه هاى مختلف آموزشــى و انجام اَشکال 
مختلف تکالیف درسى توســط دانش آموزان به یک 
رویه مناسب و فارغ از هرگونه آزردگى خاطر و خستگى 
جسمى دانش آموزان دست یابد و به شکلى از دانش آموز 
تکلیف خواهد که او را خسته و درمانده نکند و برگشت به 
خانه براى او همراه با اضطراب ناشى از سنگینى تکالیف 
درسى نباشد. باید به این نکته توجه کنیم که امروزه در 
بسیارى از نظام هاى آموزشى دنیا و به ویژه کشورهاى 
پیشرو در آموزش و پرورش انجام تکالیف سنگین در 
خانه امرى به محاق رفته تلقى مى شود و دانش آموزان 
تکالیف مربوطه را در همان زمان حضور در مدرسه و در 
فضاى شاد و به صورت تفریحى و در وقت مشخصى 

انجام مى دهند.

وقتى خشونت با فرهنگ سنتى پیوند برقرار مى کند

هیس! زنان اعتراض نمى کنند
زنان ایرانى فکر مى کنند خشونت بخشى از زندگیشان است که باید آن را تحمل کنند

پیش بینى آب و هوا تا 3 ماه آینده

آبان گرم و بارش هاى نرمال 

ورود سودجویان به نظام آموزشى 

پول مى گیریم 
مشقتان را مى نویسیم!
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اورژانس اصفهان
پشتیبان استان کرمانشاه

اورژانـس اسـتان اصفهـان بـا اسـتفاده از تجهیزات 
پیشرفته در مرز خسروى، پشـتیبان استان کرمانشاه 

است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشـکى 
اسـتان اصفهان گفـت: تیم هاى اورژانسـى اسـتان 
اصفهان تا 25 آبان در منطقه مرز خسروى  براى  تأمین 

سالمت زائران اربعین خدمت مى کنند.
غفور راسـتین با اشـاره به افزایش 20درصدى اعزام 
نیروها نسبت به سال گذشته افزود: ده تیم سه نفره به 
همراه  ده دستگاه آمبوالنس بنز اسپرینتر، یک دستگاه 
خودرو ویژه ارتباطات، یک دسـتگاه خـودروى واحد 
تعمیرگاه و یک خودرو پشـتیبان هر کدام با سـه نیرو 
در استان کرمانشـاه در محدوده مرز خسروى مستقر 
شـدند. وى گفت: چهـار متخصـص جراحـى، چهار 
متخصص ارتوپدى، چهار متخصص بیهوشى، چهار 
متخصص طـب اورژانس در صورت نیـاز آماده اعزام 
هسـتند، همچنین 15پزشـک عمومى، 15پرسـتار، 
15کارشـناس مبـارزه بـا بیمارى هـا،ده کارشـناس 
بهداشت محیط و ده کارشناس بهداشت روان هم به 

تیم آماده باش پیوستند.

آموزش 5 میلیون نفرساعت 
توسط فنى و حرفه اى 

مدیر کل آمـوزش فنی و حرفه اي اسـتان اصفهان از 
آموزش پنج میلیون و 511 هزار و 225 نفر -سـاعت 

در شش ماهه سال جاري در بخش دولتی خبر داد.
ابوطالـب جاللی افـزود: در شـش ماهه سـال جاري 
42 هـزار و 450 نفـر دوره آمـوزش هـاي مهارتی در 
بخش دولتی انجام شده که با در نظر گرفتن تعهد بیش 
از پنج میلیون و 300 هزار  نفر سـاعت ایـن اداره کل 

در شش ماه، تاکنون 95 درصد آن محقق شده است.
وى بیـان داشـت: ایـن آمـوزش هـا در حـوزه هاي 
مراکز ثابت شـهري، واحدهاي سیار شهري، آموزش 
روسـتایی، آموزش در صنایـع، زندان، پـادگان، جوار 
دانشگاهی و مهارت آموزي در محیط کار واقعی اجرا 

شده است.

ارسال تختال به روش جدید به 
نورد گرم فوالد مبارکه

رئیس تولید و تعمیرات واحد آماده سازى تختال شرکت 
فوالد مبارکه گفت: به منظور کاهش هزینه هاى ناشى 
از مصرف انرژى در پیش گرم کردن تختال ها، استفاده 
از مکانیسم ارسـال تختال به نورد گرم به روش شارژ 
داغ و بدون آنکه تختال ها سـرد شـوند، در دستور کار 

قرارگرفته است.
نورالدین رئیـس زاده با اشـاره به رشـد 578 درصدى 
ارسـال تختال داغ به نورد گرم اظهارداشـت: ارسـال 
تختال به نـورد گرم بـه روش شـارژ داغ  از 709 عدد 
تختال در مـاه با تنـاژ 14 هـزار و 58 تن به سـه هزار 
و 790 عدد تختال و تنـاژ 81 هزار و 376 تن رسـیده

است. 

سرمایه گذارى بانک توسعه 
اسالمى در طرح فاضالب

بانک توسعه اسالمى یک میلیارد دالر براى طرح هاى 
فاضالب شهرى کاشان، قم و مشهد سرمایه گذارى 

کرده است.
مدیر بخـش توسـعه خدمات شـهرى بانک توسـعه 
اسـالمى در بازدیـد از طـرح فاضالب کاشـان گفت: 
بانک توسعه اسالمى از سال 2009 تاکنون با بیش از  
یک میلیارد دالر اعتبار، در طرح هاى فاضالب شهرى 

کاشان، مشهد و قم سرمایه گذارى کرده است.
ادریسـا ادیا اظهار داشـت: بانک توسـعه اسـالمى در 
طرح هـاى انرژى، برق، راهسـازى و طـرح هایى که 
براى بهبود خدمات شهرى و افزایش رفاه مردم است، 

آمادگى همکارى و مشارکت دارد. 
وى با اشـاره به اهمیت شـبکه جمـع آورى فاضالب 
شهرى و تصفیه خانه فاضالب کاشان گفت: این طرح 
سطح وسیعى از حوزه شـهرى را زیرپوشش قرار داده 
است و نه تنها خدمات شـهرى را ارتقا مى دهد، بلکه 

تحول اساسى در کاشان ایجاد مى کند. 

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: مفســدان 
اقتصادى و کسانى که باوجود درآمدهاى میلیاردى، تاکنون 
هیچگونه سابقه پرداختى در پرونده مالیاتى آنها ثبت نشده، 

زیر ذره بین مأموران مالیاتى قرار مى گیرند.
مراد امیرى عنوان کرد: پرونده تراکنش هاى مالى 70 نفر 
از افرادى که با وجود درآمدهاى میلیاردى، هیچ گونه سابقه 
پرداخت مالیات نداشته اند در اســتان تشکیل و از سوى 

مأموران مالیاتى در دست پیگیرى است.
وى گفت: یکى از تفاوت هایى که استان اصفهان با دیگر 
استان هاى کشور دارد، این است که در این استان مالیات 
بر ارزش افزوده بــا دیگر انواع مالیات بــر عملکرد ادغام 

شده است.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
تنها استان کشوراســت که روند وصول مالیات بر ارزش 
افزوده آن به روز است. امیرى اظهار داشت: در حال حاضر 
50درصد از درآمدهاى کشــور از محل مالیات بر ارزش 
افزوده تأمین مى شــود و مجلس هم نمى تواند یک منبع 

درآمدى که ایجاد شده را حذف کند.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان تأکید کرد: مهمترین 
هدف وصول مالیات در کشــور، حمایت از بخش تولید و 
ایجاد عدالت اجتماعى است بنابراین همه اقشار اجتماعى 

باید تالش کنند تا مالیات خود را به موقع پرداخت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه از 
ابتداى امسال تاکنون بیش از 102 هزار اصفهانى خون 
اهدا کردند، گفت: طرح نذر خون در اســتان اصفهان تا 

پایان ماه صفر ادامه دارد.
مجید زینلى با اشــاره به طرح نذر خون اظهار داشت: 
کســانى که خون خود را نذر کرده اند، تا پایان ماه صفر 
فرصــت دارند و در ســامانه نوبت دهــى اینترنتى نیز 

مى توانند ثبت نام کنند.
وى افزود: از ابتداى امسال تا کنون بیش از 102 هزار و 
500 نفر براى اهداى خون به مراکز انتقال خون استان 
اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد، بیش از 81 هزار 

نفر موفق به اهداى خون شدند.
مدیر کل انتقال خون استان اصفهان بیان داشت: از این 
تعداد خون اهدایى، بیش از 58 درصد از آنها اهداکننده 
مســتمر بوده اند و بیش از 3/5 درصد توســط بانوان 
اهداى خون انجام شده و بقیه اهدا کنندگان نیز آقایان 

بودند.
زینلــى خاطرنشــان کــرد: در مهــر ماه نیــز بیش 
از 17 هــزار و 200 نفر بــراى اهداى خــون به مراکز 
انتقال خــون اســتان اصفهــان مراجعــه کردند که 
بیــش از 13 هــزار و 500 نفر موفق بــه اهداى خون 

شدند.

تعقیب مالیاتى 70 میلیاردر 
اصفهانى

«نذر خون» 
تا پایان ماه صفر ادامه دارد

فاینانس آلمانى ها براى 
تأمین ناوگان خط سریع السیر تهران-اصفهان

معاون برنامه ریزى و اقتصاد حمل ونقل شرکت راه آهن 
با تشریح جزئیات فاینانس ســه میلیارد یورویى آلمان 
و ده میلیــارد دالرى ژاپن، گفت: فاینانس ســه میلیارد 
یورویــى آلمان ها در پروژه هایى چون تأمین سیســتم 
سیگنالینگ و ارتباطات خطوط پرسرعت و تأمین ناوگان 

خط سریع السیر تهران-قم-اصفهان هزینه مى شود.
نورا... بیرانوند اظهار داشت: فاینانس سه میلیارد یورویى 
آلمان ها شامل یکسرى بسته هاى پیشنهادى پروژه هاى 
مختلف از جمله تأمین لوکوموتیو دیزل و برقى از شرکت 

زیمنس آلمان به عالوه تأمین سیســتم ســیگنالینگ 
و ارتباطــات خطوط پرســرعت و تأمین نــاوگان خط 
سریع الســیر تهران-قم-اصفهــان و لوکوموتیو برقى 

راه آهن تهران – مشهد است.
وى افزود: البته آلمان ها پیشنهاد تأمین واگن مسافربرى 
را نیز مطرح کرده اند که شــرکت راه آهن پیشنهاد آنها 
را منوط به مشــارکت براى تولید واگن در داخل کشور 
مى داند و تاکنون توافقى بر سر پیشنهاد آلمان ها حاصل 

نشده است. 

 معاون عمرانى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
گفت: شبکه جمع آورى و بازیافت فاضالب روزانه 470 
متر مکعب آب به چرخه مصرف کشاورزى و فضاى سبز 

این دانشگاه باز مى گرداند.
احمد قدیریان اظهار داشت: با توجه به مصرف باالى آب 
در سیستم بهداشتى دانشگاه که در برخى مواقع مصرف 
آن به 600 متر مکعب در روز مى رسد، با مطالعات انجام 
شــده اجراى طرح جمع آورى و تصفیــه آب مصرفى 
دانشــگاه به عنوان یک راه حل براى تأمین کمبود آب 
بخش کشاورزى و فضاى ســبز دانشگاه مورد تصویب 

قرار گرفت.

وى افــزود: این طرح در مدت دو ســال و در ســه فاز 
عملیاتى اجرا شد ودر طرح جمع آورى فاضالب دانشگاه
 شــش هزار متر لوله گذارى از نوع پلــى اتیلن و هزار 
مترمربع تأسیســات زیربنایى و تجهیزات تصفیه خانه 

فاضالب است.
معاون عمرانى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد  
خاطرنشــان کرد: اجــراى این طــرح، دانشــگاه را 
از خریــد روزانــه 400 مترمکعــب آب کشــاورزى 
بى نیاز مــى کنــد و ســاالنه درحــدود 383 میلیون 
تومان صرفه جویــى اقتصادى براى دانشــگاه در پى

 دارد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از انهدام پنج باندى که به 
صورت حرفه اى قصد انتقال یک ُتن و 750 کیلوگرم انواع 
مواد مخدر از مرزهاى شرقى به سمت استان هاى مرکزى 

کشور را داشتند خبر داد.
سردار مهدى معصوم بیگى، بیان داشــت: از آنجایى که 
سوداگران مرگ براى عملى کردن نیت پلید خود با استفاده 
از شیوه و شــگردهاى پیچیده و کامًال حرفه اى، اقدام به 
انتقال محموله هاى سنگین مواد مخدر از مرزهاى شرقى 
به سمت استان هاى مرکزى و شــمالى کشور مى کنند، 
به همین دلیل سلســله عملیاتى براى برخورد با این افراد، 
تعریف و به مرحله اجرا گذاشته شد.وى افزود: براین اساس 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با هوشمندى خود 
موفق شدند در عملیاتى منسجم و پیچیده، پنج باندى که 

به صورت جداگانه قصد عبور از مسیرهاى استان داشتند را 
شناسایى و منهدم کنند.

این مقام مسئول عنوان کرد: مأموران در این عملیات، مقدار 
یک تن و 750 کیلوگرم انواع مواد مخدر شــامل تریاك، 
حشیش، هروئین و گل را کشف کردند. رئیس پلیس استان 
اصفهان با بیان اینکه این مقدار مواد در مرزهاى شــرقى 
بارگیرى شده و مقصد آنها استان هاى مرکزى بود، گفت: 
در این خصوص 18 نفر از سوداگران مرگ دستگیر و هشت 

دستگاه خودروى سبک و سنگین توقیف شد.
وى با بیان اینکه کشــف این مقدار مواد مخدر در استان 
اصفهان که در مرکز کشــور قرار دارد بسیار حائز اهمیت 
است، تصریح کرد: این موضوع حرفه اى بودن، هوشمندى 
و آمادگى باالى مأموران پلیس اســتان را نشان مى دهد 

که توانستند دست قاچاقچیان متبحرى با پیچیده ترین و 
عجیب ترین جاسازى مواد را رو کنند.

سردار معصوم بیگى، میزان کشــفیات مواد مخدر پلیس 
استان از ابتداى امسال تا کنون را بیش از 17 تن اعالم کرد و 
با اشاره به موفقیت هاى این پلیس در رابطه با انهدام باندها 
و شبکه هاى قاچاق مواد افیونى اظهار داشت: در این رابطه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش انهدام 

باند داشتیم.
مقام ارشد انتظامى استان اصفهان، این عملیات را حاوى 
هشدارى براى ســوداگران مرگ و پیامى براى خانواده ها 
عنوان کرد و اظهار داشت: به کسانى که در زمینه قاچاق، 
تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت مى کنند، هشدار مى دهیم 

بدانند نیروى انتظامى قاطعانه با آنها برخورد مى کند.

رئیس اتحادیه دامداران اســتان اصفهان با اشاره به 
میزان شــیر تولید شده در اســتان، گفت: در استان 
اصفهان روزانه سه هزار تا سه هزار و 500 ُتن شیرخام 
تولید مى شود و پیش بینى مى کنیم همین مقدار به 

صورت روزانه تا پایان سال خریدارى شود.
موسى رهنمایى در پاسخ به این سئوال که آیا مطالبات 
دامداران پرداخت شده است؟ اظهار داشت: اندکى از 
بدهى معوق دامداران باقى مانده است، همچنین شیر 
حمایتى جایگزین شده است و در این راستا باید ماده 
20 قانون نظام جامع دامپرورى در بودجه ســاالنه 
مشخص شود، اما از آنجا که این کار صورت نمى گیرد، 
خود جهاد کشاورزى تحت عنوان حمایتى خریدارى 
مى کند. وى افزود: قیمت شیرخام افزایش پیدا کرده 
اســت گرچه این افزایش قیمت به جیب دامداران 

سرازیر نمى شود.
رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان تصریح کرد: 
دو ماه گذشته دانه ذرت را 700 تومان مى خریدیم و 
این در حالى است که در حال حاضر دانه ذرت هزار 
تومان خریدارى مى شود، همچنین سویا 200 تومان 
گران شده است. وى با بیان اینکه افزایش قیمت به 
جیب دامدارسرازیر نمى شــود، گفت: در حال حاضر 
کارخانه جات به طور متوسط هزار و 300 تومان شیر 

خریدارى مى کنند. 

افزایش 23 درصدى انهدام باندهاى مواد افیونى در استان

زمینگیر شدن 5 باند 
قاچاق مواد مخدر در نصف جهان

تولید روزانه 
3500 ُتن شیر خام در 

نصف جهان

صرفه جویى با  تصفیه فاضالب در دانشگاه آزاد نجف آباد

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: کمبود دام 
زنده به دلیل صادرات غیرقانونى آن از مرزهاى کشور، 
سبب افزایش ســاعتى و گرانى گوشــت قرمز در بازار 

اصفهان شده است.
رضا انصارى خشکســالى هاى متوالى، قاچاق دام زنده، 

گرانى علوفه، کشــتار دام 
مولد و نبود تعادل در عرضه 
و تقاضا را از دالیل کمبود 
دام در اصفهان برشمرد و 
اظهار داشت: این عوامل 
سبب افزایش ساعتى نرخ 
گوشــت قرمز در اصفهان 

شده است.
وى صــادرات دام زنــده 
را یکــى از دالیــل مهم 
گرانــى گوشــت قرمز در 
اصفهــان اعــالم کرد و 

افزود: اکنون دام زنده نســبت به ابتداى ســال جارى 
افزایش قیمت داشته و براى مصرف کننده نیز رشد نرخ 
داشــته ایم، اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم اعالم 

نکرده ایم.

وى در این بــاره که براســاس شــواهد قیمت فروش 
قاچــاق دام زنده در مرزهاى کشــور به یــک میلیون 
تومان هم رســیده اســت، گفــت: قیمت هــا بیش از 

اینهاست.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمــز اصفهان 
اظهار داشــت: اکنون قیمت 
گوشــت قرمــز در اصفهان 
مناسب تر از دیگر شهرهاى 
کشور است، اما با کمبود دام 
زنده و صــادرات غیرقانونى 
و نوســانات عرضه و تقاضا، 
قیمت ها بــا افزایش روبه رو 

مى شود.
انصارى در این باره که برخى 
از قصابى ها فیله گوسفندى 
را در بــازار اصفهان با بهاى 
70 هزار تومــان به متقاضى 
مى فروشــند، گفت: فیلــه لذیذترین بخش گوســفند 
است و اکنون این نوع گوشــت در تهران که فقط 400 
کیلومتر با اصفهان فاصلــه دارد، 90 هزار تومان عرضه 

مى شود.

با اعالم نتایج سرشمارى عمومى نفوس و مسکن، در 
استان اصفهان بسیارى از شاخص ها و آمارها مانند نرخ 
رشد جمعیت تغییر کرده که بررسى هر یک از آنها گویاى 

شرایط اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه است.
بر اساس نتایج، اســتان اصفهان داراى یک میلیون و 
608 خانوار اســت که از این تعداد، یک میلیون و 412 

هزار خانوار شهرى و 196 هزار خانوار روستایى است. 
شهرســتان اصفهان با حدود 708 هزار خانوار داراى 
بیشترین تعداد خانوار در میان 24 شهرستان استان است 
که از بین این خانوارها، حدود 667 هزارخانوار شهرى و 

حدود 41 هزار خانوار روستایى است. 
در شهرستان اصفهان بیشترین جمعیت در گروه سنى 
30 تا 34 سال با حدود 256 هزار نفر جمعیت قرار دارند. 
پس از اصفهان، شهرســتان هاى کاشان، نجف آباد و 

خمینى شهر داراى بیشترین تعداد خانوار هستند. 
بیشــترین تعداد خانوارهاى شــهرى در شهرســتان 
اصفهان و کمترین خانوار شهرى در شهرستان چادگان 

با چهار هزار و 278 خانوار است. 
همچنین متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت در دوره 90 
تا 95 در اســتان اصفهان به 0/97 درصد رسیده که در 
مقایسه با دوره هاى قبل به کمترین میزان خود در 20 
سال اخیر رسیده و فاصله زیادى با متوسط نرخ 14/24 

درصدى کشور دارد. 
همچنین بر اســاس نتایج این سرشــمارى، نرخ رشد 
جمعیت شــهرى در دوره 95 - 90 معادل 1/15و نرخ 
رشد جمعیت روستایى استان در این دوره منفى 0/31 
درصد بوده است. بر خالف نرخ رشد جمعیت شهرى، 

روند افزایشى داشته است. 
همچنین بر اساس نتایج سرشمارى، باالترین نرخ رشد 
جمعیت استان اصفهان مربوط به شاهین شهر و میمه با 

3/61، سمیرم 2/64، کاشان 2/42، برخوار 2/36 و خورو 
بیابانک 2/12 درصد بوده است. 

در عین حال شهرستان هاى دهاقان، چادگان، فریدن، 
فریدونشهر و بویین و میاندشت با نرخ رشد منفى مواجه 
بوده اند. بُعد خانوار نیز در استان اصفهان به 3/2نفر در 
هر خانوار رسیده که در مقایسه با رقم 3/7 در سال 85 

و رقم 3/4 در سال 90 سیر نزولى را طى کرده است.
در همین رابطه، معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزى اســتان اصفهان، باال بودن نرخ رشــد 
جمعیت در برخى شهرســتان ها مانند شاهین شهر و 
میمه، لنجان و شهرضا را به دلیل مهاجر پذیر بودن آنها 
خواند و تصریح کرد: مباحث اقتصادى مانند مسکن مهر 

نیز در این زمینه تأثیر داشته است. 
محمد رضا لعلى افزود: بر اســاس نتایج سرشــمارى 
95 باالترین نرخ مهاجرت از استان ها و مناطق دیگر 
در پنج سال گذشــته به اســتان اصفهان به ترتیب از 
خوزســتان، چهارمحال و بختیارى، تهــران، خارج از 

کشور(6/1درصد)، فارس ولرستان بوده است. 

 افزایش یک درصدى جمعیت شهرى
 بر اساس نتایج سرشمارى، از جمعیت ساکن در استان 
اصفهان 88 درصد در شهرها و 12 درصد در روستاها 
ساکن هستند که در مقایســه با سال 90 درحدود یک 
درصد از جمعیت روســتایى کم و به جمعیت شهرى 

اضافه شده است. 
شهرستان هاى خمینى شــهر با 99 درصد و اصفهان 
و شــاهین شــهر و میمه با 94 درصد بیشترین سهم 
شهرنشینى و شهرســتان هاى تیران و کرون با 42، 
چــادگان 44 و فریدن بــا 49 درصد کمترین ســهم 

شهرنشینى را در استان اصفهان دارند.

خانواده هاى اصفهانى کوچک تر شده اند

افزایش ساعتى قیمت گوشت قرمز 

فروش70 هزار تومانى فیله گوسفندى در اصفهان 

مدیرامور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: روز دوشــنبه (امروز)با حضور مسئوالن 
سینمایى کشورى و استانى، کلنگ دومین پردیس ســینمایى اصفهان در محل سینما ساحل بر 

زمین زده مى  شود.
مصطفى حسینى با بیان اینکه زمان تعیین شــده براى احداث دومین پردیس سینمایى اصفهان 
مطابق با طرح و نقشه انجام مى شود، گفت: از روز دوشــنبه (امروز) روزشمار احداث این پروژه 

مشخص و اعالم مى شود.
وى تصریح کرد: بازسازى سینما ساحل در برنامه مؤسســه بهمن سبز حوزه هنرى قرار گرفته و 
هزینه آن شش میلیارد تومان برآورد شده بوده و قرار است این سینما به شکل پردیس سینمایى 

پنج سالنه بازسازى شده و موزه سینمایى نیز در این مکان ایجاد شود.
وى با بیان اینکه هزینه ساخت این پردیس شش میلیارد تومان است، افزود: بخش خصوصى و 
نهادهاى مختلف شهرى از جمله شهردارى و شوراى شهر اصفهان در این پروژه همکارى مى کنند.

امروز؛ آغاز عملیات احداث دومین پردیس سینمایى اصفهان 
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جریمه 350میلیونى قاچاقچى 
تلفن همراه در اصفهان

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـى اسـتان اصفهـان، حکم 
قاچاقچى محموله گوشـى تلفن همراه را پرداخت سـه 

میلیارد ریال جزاى نقدى اعالم کرد.
غالمرضا صالحى اظهار داشت: در یک منزل مسکونى 
در شهر اصفهان هزار و 23 دستگاه تلفن همراه نگهدارى 
مى شد که توسط مأموران مبارزه با قاچاق کشف شده بود.
وى افزود: این پرونده توسط شعبه پنجم ویژه رسیدگى 
به قاچـاق کاال و ارز تعزیـرات حکومتى اصفهـان مورد 
رسـیدگى قرار گرفت و شـعبه مذکـور با احـراز تخلف، 
متهم پرونـده را به ضبـط کاال و پرداخت سـه میلیارد و 
402 میلیون ریال جریمه نقـدى در حق صندوق دولت 

محکوم کرد.

بهره بردارى از ساختمان 
کلینیک تأمین اجتماعى تیران

فرماندار تیران و کرون گفت: ساختمان کلینیک تأمین 
اجتماعى تیران تا آذرماه سـال جارى، تکمیل و تحویل 
بهره بردار مى شود. على رحمانى با اشاره به آغاز عملیات 
احداث کلینیک تخصصى تأمین اجتماعى این شهرستان 
از سال 94 اظهار داشـت: روند اجرایى این پروژه بیش از 
80درصد رشد داشته که براساس قول پیمانکار، تا آذرماه 
ساختمان کلینیک تحویل مى شـود. وى افزود: تا پایان 
امسال، این کلینیک تجهیز مى شود و مورد بهره بردارى 

قرار مى گیرد.

اعتبار کارت هاى ملى قدیمى 
تاپایان امسال

مدیرکل ثبت احوال اسـتان اصفهان گفت: در حالى که 
اعتبار کارت هاى ملى، امسـال به پایان مى رسـد هنوز 
نیمى از مردم استان اصفهان اقدام به دریافت کارت ملى 

هوشمند خود نکرده اند. 
حسین غفرانى افزود: از سال آینده ارائه خدمات با کارت 
ملى هوشـمند صورت مى گیرد و تاکنـون بیش از یک 
میلیون و هفت هزار نفـر از مردم اسـتان اصفهان براى 
صدور کارت ملى هوشـمند اقدام کـرده و کارت خود را 
دریافت کرده اند . وى با بیان اینکه 144مرکز شامل دفاتر 
ثبت احوال، دفاتر پستى و پیشخوان دولت در ارائه خدمات 
کارت ملى هوشمند در اسـتان اصفهان خدمات رسانى 
مى کنند، افزود: 16دفتر دیگر هم به دفاتر صدور کارت 
ملى افزوده شده و گروه هاى سـیار هم براى افرادى که 

توانایى انجام امور ادارى ندارند، فعال شده است.

ساخت کشتارگاه در نجف آباد 
با ظرفیت 2200 رأس دام 

 مدیـر کل دامپزشـکى اسـتان اصفهان گفت: سـاخت 
کشتارگاه در نجف آباد با ظرفیت دو هزار و 200 رأس دام 

سبک و سنگین در دستور کار است.
شـهرام موحـدى اظهار داشـت: سـاخت کشـتارگاه در 
نجف آباد سـبب حل بسیارى از مشـکالت و معضالت 
کشتارگاهى که این شهرستان و شهرستان هاى اطراف 
با آن درگیر هسـتند، مى شـود و مطمئناً این کشـتارگاه 
ظرفیت کشـتار دام شهرسـتان هاى اطـراف را خواهد 
داشـت. وى بیان داشت: این کشـتارگاه با ظرفیت 200 
رأس دام سـنگین و دو هزار رأس دام سبک با پیشرفت 
فیزیکـى 50 درصد در شهرسـتان نجـف آبـاد در حال 

ساخت است.

کمک10میلیون تومانى 
دفتر سینما به فیلمسازان 

رئیـس دفتر تخصصـى سـینماى شـهردارى اصفهان 
گفت: پیشنهاداتى براى ساخت فیلم کوتاه در موضوعات 
مختلف داشته ایم و به زودى فراخوان آن اعالم مى شودو 

به فیلمسازان مبلغ صد میلیون ریال کمک مى شود.
مصطفى حیدرى افزود: فیلمنامه پایه و اساس سینماست 
و بخش مهم آن شـامل ایده هـاى ناب و جدید اسـت و 
درادامه بسط و گسـترش ایده در قالب داستانى که براى 
فیلمنامه نویس و در ادامه مخاطب ایجاد مسئه کند، مهم 
است و این در حالى است که این مهم در اصفهان هیچگاه 

جدى گرفته نشده است.

خبر

عضو شــوراى اســالمى شــهر اصفهان، طرح باران 
مصنوعى را ســریع ترین و کم هزینه ترین راه احیاى 
زاینده رود عنوان کرد و گفــت: باران مصنوعى تنها راه 

نجات اصفهان و فالت مرکزى ایران است.
پورمحمد شــریعتى نیا اظهارداشــت: عدالتخواهى و 
توزیع متناســب بودجه در مناطق مختلف، از شعارهاى 
شورا بوده که بر این اساس مبلغ 20 میلیارد تومان براى 
توازن منطقه اى در بودجه مصوب ســال جارى تعریف 

شده است.
وى از شهردار اصفهان خواست بر اساس درصد جذب 
بودجه، نسبت به پرداخت آن مبلغ به مناطق کمتر توسعه 

یافته توجه شود تا شهروندان آن مناطق نیز مزه شیرین 
عدالت را بچشند.

شــریعتى نیا با اشــاره بر اینکه یک ماه پیش اینجانب 
در تذکر خــود در خصــوص تصحیح اجــراى پروژه 
باران مصنوعى و اقدام جدى به عنوان ســریع ترین و

 آســان ترین و کم هزینه ترین راه احیاى زاینده رود و 
احیاى حق کثیرى از کشــاورزان پیشنهاد دادم، اظهار 
داشت:  پس ازگذشت یک ماه هیچ اقدام عملى صورت 
نگرفته و تا این مشکل حل نشــود و یا جواب علمى و 
منطقى و قابل قبول داده نشــود، در تمامى تذاکراتم از 

این به بعد این موضوع را یادآورى خواهم کرد.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از کشف هفت میلیارد 
ریال اموال مسروقه از منزل دو نفر از توزیع کنندگان مواد 
مخدر طى عملیات ضربتى مأموران این فرماندهى خبر 

داد.
سرهنگ حسن یاردوستى اظهار داشــت: در پى اعالم 
گزارشات مردمى مبنى بر فعالیت دو نفر از توزیع کنندگان 
مواد افیونى در یکى از محله هاى شهر اصفهان، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار مأموران این فرماندهى قرار 
گرفت. وى افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات گسترده، 
ســرانجام طى هماهنگى با مقام قضائى، هر دو نفر را در 

یک عملیات ضربتى دستگیر کردند.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان با بیان اینکه متهمان 
داراى سوابق متعدد کیفرى در رابطه با سرقت و فروش 
مواد مخدر هستند، افزود: در بازرســى از مخفیگاه آنها، 
یک عدد لپ تاپ، یک عدد رگالتــور گاز، بیش از 500 
عدد گوشى تلفن همراه هوشمند، بیش از ده هزار قطعه 
ملزومات جانبــى تلفن همراه، تعداد شــش عدد کتاب 
نفیس خطى، چهار دســتگاه پخش هوشمند اتومبیل، 
هفت دســتگاه گیرنده دیجیتال و ضبــط تصویر، لوازم 
یدکى خودرو، ابزار آالت صنعتى و همچنین یک دستگاه 
خودروى پراید و یک دســتگاه موتورسیکلت مسروقه 

کشف شد.

کشف 7 میلیارد ریال اموال 
مسروقه از منزل موادفروش ها

باران مصنوعى 
تنها راه نجات اصفهان است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
فروش آب بر مبناى قیمت هاى مندرج در صورت هاى 
فروش سال گذشته چهار هزار و 542 ریال بوده در حالى 
که نرخ تمام شده هفت هزار و 148 ریال بوده که برآورد 
شده آبفاى استان با زیان 57 درصدى، آب را در اختیار 

مشترکان قرار داد.
هاشــم امینى بــه ظرفیت هــاى قانونــى موجود در 

صنعت آب و فاضالب اشــاره کرد و افزود: اســتفاده 
از ظرفیت قانونى توســعه و بهینه ســازى آب شــرب 
شــهرى و روســتایى، اســتفاده از ظرفیــت قانونى 
پیش بینى شــده در برنامه هاى توســعه در خصوص
 آمایش سرزمین، بهره گیرى از ظرفیت مواد 63 و 64 
قانون محاسبات کشور در راســتاى تأمین اعتبار مورد 
نیاز براى اتمــام طرح هایى که به دلیــل کمبود اعتبار 

متوقف یا ُکند شــده، تدویــن برنامه جامــع مدیریت 
خشکسالى، توجه به آمایش ســرزمین و ایجاد شرایط 
الزم براى تهیه طــرح تفصیلى آب کشــور به منظور 
قراردادن اسناد ملى آمایش ســرزمین و کالبدى ملى 
به عنوان مرجــع اصلى هماهنگى هاى بین بخشــى 
اصالح و بازنگــرى آیین نامه عملیاتى شــرکت هاى 
آب و فاضــالب و در نهایــت صاحــب رأى شــدن 

شــرکت هاى آبفا در کمیســیون هاى اســتانى ماده 
5، از ابزارهــاى قانونى هســتند که مى تــوان با بهره 
گیرى از آنها پــروژه هاى آبفا را ســریع تــر اجرایى

 کرد.
وى به مقایســه درآمد شــرکت آبفاى استان اصفهان 
ناشى از ظرفیت تبصره 3 ماده واحده و ماده 11 قیمت 
به درآمد ناشى از حق انشعاب از ابتداى سال گذشته تا 
پایان شهریور سال جارى پرداخت و گفت: فروش آب بر 
مبناى قیمت هاى مندرج در صورت هاى فروش سال 
گذشته چهار هزار و 542 ریال بوده در حالى که نرخ تمام 

شده هفت هزار و 148 ریال بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
افزود: طى ده ماه گذشته، بیش از یک میلیون سرویس 
غیرحضورى از طریق ســامانه 1522 در قالب خدمات 
22 گانه به مشــترکین ارائه شــد که ایــن امر موجب 
کاهــش 480 مورد تعداد ســفرهاى درون شــهرى، 
5/7میلیون کیلومتر کاهش مســافت سفرهاى درون 
شهرى و 577 هزار لیتر صرفه جویى در مصرف سوخت

 شد.

رئیس اداره حمل و نقــل مســافر اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل جــاده اى اصفهان گفــت: از ابتداى ماه 
صفر(29مهرماه) تا پایان روز جمعه پنجم آبان ماه 491 
دســتگاه اتوبوس با 15 هزار و 875 مسافر به مرزهاى 

عراق اعزام شدند.
محمدعلى صلواتى به نرخ بلیت اتوبوس زائران اربعین از 
استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: قیمت بلیت ها تا 
روز هشتم آبان ماه(امروز) هیچ افزایشى نداشته و با نرخ 

معمولى ارائه مى شود.
وى ادامه داد: در سراسر کشــور از تاریخ نهم آبان ماه، 
به دلیل انجام سفرهاى یک ســرخالى، افزایش قیمت 
بلیت اتوبوس مســافران اربعین وجود دارد که با ابالغ 
کشــورى، ســقف افزایش قیمت به میزان 100درصد 
است، ولى در اســتان اصفهان این سقف 100درصد در 
سفر به مرزها اجرا نشده و افزایش قیمت بلیت ها کمتر 

از این سطح است.
رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهدارى و حمل 

و نقل جاده اى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه قیمت 
بلیت ها نسبت به سال گذشــته افزایش نداشته است، 
خاطرنشان کرد: نه تنها افزایش قیمت نداشته ایم، بلکه 
نسبت به سال گذشته قیمت ها کاهش هم داشته است 
و قیمتى که در سایت ها ارائه مى شود کمتر از نرخ بلیت 

سال گذشته در ایام اربعین است.

مدیر روابط عمومى و ســخنگوى سازمان آتش نشانى 
شهردارى اصفهان گفت: ساعت 23و25دقیقه شنبه طى 
تماس هاى مکرر با سامانه 125 سازمان آتش نشانى از 
حریق گســترده در یک انبار علوفه واقع در ابتداى بلوار 
شهداى هسته اى بعد از روشن دشــت به سامانه 125 

گزارش شد.
محمد شــریعتى ادامه داد: زمانى که آتش نشــانان به 
محل رسیدند، شعله هاى آتش و دود ایجاد شده از حریق 
انبار روباز مملــو از علوفه دام بود کــه در یک محوطه 
روباز، انبار و نگهدارى شــده بود و حریق ناشــى از آن 

آسمان شب را روشــن کرده بود. وى با اشاره به اینکه 
30 آتش نشــان در این عملیات شرکت داشتند، گفت:

 آتش نشــانان از چند جهت و با چند رشته لوله آبدهى 
پر فشــار و مانیتورینگ، عملیات اطفاى حریق را آغاز 
کردند و با آبگیرى متوالى و با اجراى عملیات جداسازى 
و خنک کردن، بعد از شــش ســاعت تالش بى وقفه و 
نفسگیر توانســتند حریق را مهار، پاکسازى و رفع خطر

 کنند.
وى گفت: خوشــبختانه این حادثه هیچگونه خسارات 

جانى به همراه نداشت.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
گفــت: در شــش مــاه نخســت امســال، اورژانس 
پیش بیمارستانى شهرستان اصفهان به 361 بیمار سکته 
مغزى امدادرسانى کرد که بیشــتر این بیماران، در رده 

سنى 70 تا 80 سال بودند.
غفور راستین اظهارداشت: در نیمه نخست سال جارى، 
پرسنل اورژانس پیش بیمارســتانى استان اصفهان به 
104 هزار و 915 مأموریت شامل 34 هزار و 479 حادثه 
رانندگى اعزام شــدند که از مجمــوع مأموریت هاى 
اورژانس اســتان اصفهان، 49 هــزار و 678 مأموریت 

مربوط به شهرستان اصفهان بوده است. 
وى افزود: در این مدت در استان اصفهان، امدادرسانى 
به چهار هزار و 41 حادثه ســقوط، 112 مســمومیت 
با منواکســیدکربن و 74 مورد غرق شــدگى از سوى 

واحدهاى امدادى اورژانس انجام شد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 

تصریح کرد: در شش ماه نخست امسال، براى 361 مورد 
سکته مغزى از اورژانس  شهرستان اصفهان امدادخواهى 
شد که پرســنل اورژانس ضمن حضور بر بالین بیمار و 
ارائه خدمات فوریت هاى پزشکى به آنان، بیماران را به 

بیمارستان منتقل کردند.

اســتاندار اصفهان گفت: آســیب هاى اجتماعى براى 
اســتانى مانند اصفهان که ســبقه  فرهنگى و تاریخى 
و مذهبى غنــى دارد، موضوعى مهم و حیاتى اســت 
که اگرچه نرخ اعتیاد در اســتان از متوســط کشــور 
پایین تر اســت، ولى همیــن مقدار نیــز قابل تحمل

 نیست.
رسول زرگرپور اعتیاد را یکى از اصلى ترین آسیب هاى 
اجتماعى برشــمرد و افزود: ســتاد مبارزه با موادمخدر 
اســتان در این رابطه نقش مؤثرى دارد و در ســال 95 
شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
از بُعد محتوایى در مبارزه رتبه اول را در بین استان هاى 

کشور به خود اختصاص داده است.

وى با بیان اینکه نرخ رشد ابتالى بانوان به موادمخدر 
دراستان از آقایان باالتر است، افزود: استان اصفهان در 
خصوص نرخ ابتال به موادمخدر رتبه 23 کشور را دارد 
که جایگاه خوبى نیســت، ولى نسبت به دیگر استان ها 

وضعیت بهترى در استان مشاهده مى شود.
زرگرپور با بیان اینکه در گذشته براى نگهدارى و مداواى 
معتادین متجاهر خانم محلى وجود نداشــت، افزود: با 
کمک بهزیســتى محلى براى نگهداى بانوان متجاهر 
معتاد که هم به حکم قضائى بایــد تحت مراقبت قرار 
گیرند و هم داوطلبان ترك اعتیاد ایجاد شــده و بانوان 
معتاد مى توانند به این مرکز رجــوع کنند و مورد مداوا 

قرار گیرند.

زیان 57 درصدى آبفا 
با ارزان فروشى آب
نرخ تمام شده آب با نرخ فروش آب تفاوت دارد

فروش آب بر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد؛
مبناى قیمت هاى 

مندرج در 
صورت هاى 
فروش

 4542 ریال بوده 
در حالى که نرخ 

تمام شده 
7148 ریال است

امدادخواهى 361 بیمار سکته مغزى از اورژانس 

اعزام 15 هزار زائر اصفهانى اربعین
 به مرزهاى عراق

گرامیداشت چهلمین سالگرد شهادت آیت ا...
مصطفى خمینى از ســوى مؤسســه تنظیم و 
نشــر آثار امام خمینى(ره) در اصفهان برگزار 

مى شود.
مراسم یادبود شهید مصطفى خمینى همزمان 
با چهلمین سالگرد شهادت این شهید بزرگوار 
و همراه با ویژه برنامه پخــش و تحلیل فیلم 
مستند زندگى وى روز سه شنبه(فردا) از ساعت  
15و30دقیقه در نگارســتان امام خمینى (ره) 
واقع در میــدان فیض، جنب اتــاق بازرگانى 

اصفهان برگزار مى شود.

حمیدرضا شــیران، مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: در شــش 
ماهه نخســت امســال 23 هــزار مددجوى 
تحت حمایت این نهــاد از دوره هاى آموزش 
خانواده کمیته امداد اســتان اصفهان بهره مند

 شدند.

فردا؛برگزارى 
مراسم یادبود شهید 
مصطفى خمینى

بهره مندى 23هزار 
مددجو از دوره هاى 
آموزش خانواده

ربودن گوى سبقت زنان ازمردان 
دراستعمال موادمخدر

مهار حریق در انبار علوفه شرق اصفهان 

نصف جهــان گمانه زنــى ها نشــان مى دهد 
«محســن مهرعلیزاده» به صندلى استاندارى 
اصفهان  نزدیک شده اســت. خبر نامزد شدن 
مهرعلیزاده براى ورود به ساختمان استاندارى 
اصفهان حکایت از این دارد که به زودى(شاید 
چهارشــنبه این هفته) او توسط هیئت دولت به 
عنوان جایگزین«رســول زرگرپور» محافظه 

کار معرفى شود.
مهرعلیزاده متولد سال 1335 در شهر مراغه و 
از مدیران اصالح طلبى است که در سمت هاى 
سیاسى و اقتصادى بسیارى همچون معاون وزیر 
صنایع، استاندار خراسان، معاون سازمان انرژى 
اتمى، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
تربیت بدنى و رئیس فدراســیون ورزش هاى 

زورخانه اى فعالیت داشته است.
پیش از این «سید ابوالفضل رضوى»، نماینده 
اســبق مردم نایین در مجلس شوراى اسالمى 
و معاون مناطق محروم و روستایى نهاد ریاست 
جمهــورى در دولت روحانى بــه عنوان گزینه 

«استاندار اصفهان» مطرح شده بود.
البته در اواخر مردادماه ســال جــارى نیز خبر 
انتصاب مهرعلیزاده به عنــوان معاون اجرایى 

رئیس جمهور مطرح شده بود.

پایان 1505 روز 
سکاندارى زرگرپور با 
استاندارى مهرعلیزاده

خواب اصالح طلبان براى اصفهان
تا چهارشنبه تعبیر مى شود
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مزایده
 مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى): شماره آگهى: 139603902133000014 شماره پرونده: 
139504002004000855 براساس پرونده اجرایى کالسه 9600024 اموال منقول و غیرمنقول 
ذیل همگى متعلق به شرکت آیدا نماى نقش جهان بشماره ثبت 30790 ثبت شرکت هاى اصفهان 
که به موجب ســند شــماره 15689 مورخ 93/11/14 تنظیمى در دفتر اسنادرسمى شماره 160 
اصفهان در رهن صندوق نوآورى و شــکوفائى قراردارد از ساعت 9 صبح تا 12 روز دوشنبه مورخ 
96/08/29 درمحل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى 
ازطریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و موارد مزایده از مبالغ ارزیابى شده توسط کارشناسان 
رسمى مربوط شروع و به هرکس خریدار باشد نقدى و جمعًا به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. کســانى که مایل به خرید و شرکت در 
مزایده مى باشند مى توانند از موارد مزایده به آدرس: نجف آباد شهرك صنعتى نجف آباد 2 خیابان 
رازى فرعى دوم خیابان هجدهم پالك 4 دیدن نمایند. این آگهى دریک نوبت درتاریخ 96/08/08 
دراین روزنامه درج و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد 
روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر اســت طبق اعالم بستانکار موارد 
مزایده درحال حاضر تحت پوشش هیچ گونه بیمه اى قرار ندارد. الف)مشخصات اموال غیرمنقول: 
ساختمان ادارى به مساحت حدود 180 متر مربع اعیانى که با مصالح ستون هاى بتنى، سقف تیرچه 
بلوك، دیوارهاى آجرى، نماى خارجى پالستر ســیمان، درب و پنجره هاى خارجى ازنوع فلزى و 
داخلى ازنوع چوبى، سطوح دیوارها تا ارتفاع یک متر از کف سرامیک و بقیه با اندود گچ و سالن و 
آشپزخانه سرامیک، کف سرامیک، مجموعه ساختمان شامل سه اتاق دفتر کار، سالن، آشپزخانه، 
سرویس هاى بهداشتى و اتاق هاى استراحت کارکنان مى باشد، سیستم سرمایش با لوله کشى آب 
گرم از موتورخانه مرکزى و رادیاتور، سیستم سرمایش با کولر آبى، داراى لوله کشى گاز، آب و برق 
مى باشد. ساختمان سوله هاى 1 و 2 که مشابه  و در مجاورت هم احداث شده اند، داراى ارتفاع تاج 
هریک حدود 7/5 متر و کناره ها 6متر، عرض دهانه 15 متر و طول 30 متر، با مصالح قابهاى فلزى 
خمشى، ســقف تیرآهن Z شکل با پوششى تورمرغى، پشم شیشــه و ورق هاى فلزى سینوسى، 
دیواره ها با مصالح آجر و ســیمان و نماى ســرامیک، داراى نورگیر با پروفایل فلزى شیشه خور، 
کف ســرامیک، درب هاى ورودى فلزى به عرض 6 متر درارتفاع 4 متر، داراى سیستم گرمایش 
با لوله کشــى آب گرم از موتورخانه مرکزى و سرمایش با کولر آبى، مســاحت هریک از سوله ها 
450 مترمربع. ساختمان هاى آزمایشگاه هاى شیمیایى و میکروبى و موتورخانه مرکزى با مصالح 
ستون هاى بتنى، سقف تیرچه و بلوك، دیوارهاى آجرى با نماى دوطرف سرامیک، درب و پنجره 
آلومینیومى، کف سرامیک و ســیمان، گرمایش با رادیاتور به مساحت اعیانى 90 مترمربع درطبقه 
همکف و در روى سقف آن با کف سازى و پارتیشــن بندى با فرم هاى آومینیومى و ششه خور به 
منظور بسته بندى زعفران و انبار مواداولیه درضلع جنوبى داخل سوله شماره یک احداث گردیده 
است. ســاختمان ضدعفونى به مساحت حدود 24 مترمربع درابتداى ســوله شماره یک با مصالح 
دیوارهاى آجرى، سقف تیرچه و بلوك، ســطوح دیوارها سرامیک، کف سرامیک و درب ها از نوع 
فلزى و آلومینیوم، ســاختمان ذخیره مواداولیه و محصول به مساحت حدود 335 مترمربع واقع در 
داخل سوله شماره 2 با مصالح اسکلت بتنى، سقف ها تیرچه و بلوك، کف و سطوح دیوارها سرامیک 
و کف سازى روى سقف با سنگ و سرامیک، داراى راه پله و نرده و حفاظ فلزى، حصار کارخانه که 
در نواحى شــمال، جنوب و غرب کارخانه اجرا گردیده با مصالح بلوك سیمانى، ستون هاى بتنى 
و نماى سرامیک با ارتفاع متوسط 2/7 متر و به طول حدود 170 متر با نماى سرامیک. ساختمان 
سرایدارى و نگهبانى و سرویس بهداشــتى واقع در جنب درب ورودى کارخانه به مساحت حدود 
55 مترمربع با مصالح دیوارهاى آجرى، سقف تیرچه و بلوك، سطوح دیوارها سرامیک و اندود گچ، 
کف سرامیک، نماى بیرونى سرامیک با درب و پنجره هاى فلزى. جمعا به مبلغ پنج میلیارد و پانصد 
و هشتاد و سه میلیون و پانصد هزارریال. ب)مشخصات اموال منقول: یک دستگاه آسیاب زعفران 
بدون پالك و مشخصات سازنده، یک عدد مخزن 400 لیتر یاســتنلس استیل ترکیب زعفران و 
آب مجهز به همزن و الکتروپمپ، یک عدد مخزن 500 لیترى اسنلس استیل درباز با فیلتر محلول 
زعفران (بدون پالك)، دو عدد مخزن دوجداره استنتلس استیل (گرم کن با بخار) با لوله و اتصاالت 
استنلس استیل، مجموعه تجهیزات فرآورى محلول زعفران (پاستوریزاسیون)، یک عدد مخزن 
1100 لیترى استنتلس استیل نگهدارى مواد فرآورى شــده مجهز به همزن (قبل از پرکن)، میز 
نوار انتقال کپسول خالى با ده عدد هد (پرکن) محلول زعفران و تزریق گاز داخل فویل آلومینیوم 
با اتصاالت مربوطه، تونل قرنتینه کپسول، یک دســتگاه شرینگ بسته بندى (48 کارتون عددى 
کپسول محصول) با پرینتر، دو عدد مخزن استنلس استیل دوجداره هریک با ظرفیت 3000 لیتر 
روغن مایع (خوراکى)، میز نوار انتقال کپسول خالى با مخزن استنلس استیل و هد روغن و تزریق 
گاز قبل از دربندى کپسول پرشده، تونل قرنتینه و تست آزمایشگاهى قبل از بسته بندى و انتقال 
محصول، یک دستگاه (بسته بندى) محصول شــرینگ با پرینتر و نصب برچسب بسته بندى، دو 
عدد پرس دســتى تولید و تعبیه درب و فویل داخلى اسپرى (قطعات پلیمرى کپسول)، دو دستگاه 
دیگ آب گرم با مشعل گازســوز موتورخانه رویهم، یک دستگاه سختى گیر غیرفعال از مدارخارج 
شده موجود، منبع آب گرم 500 لیترى (کویلدار)، یک دســتگاه کمپرسور هوا دوسیلندر با مخزن 
1400 لیترى محل موتورخانه، یک دســتگاه کمپرسور اسکرو با فیلتر درایرو مخزن 2000 لیترى 
(مجاور ایس بانک) سیستم (آیس بانک) با یک دســتگاه فن و مخزن 4000 ذخیره آب سردکن، 
یک دستگاه شرینگ (بسه بندى) با نوار انتقالى دو مترى و عرض نوار (40cm) سالن انبار، یک 
دستگاه لیفتراك انبار محصول (بدون پالك و مشــخصات فنى)، یک دستگاه کانکس سردخانه 
انبار محصول ســالن مجهز به اوپراتور با دوعدد فن مبرد مجهز به کمپرسور دانفوس با دودستگاه 
فن خنک کننده کندانسور بیرون سالن (غیرفعال) تجهیزات داخل زیرزمین شامل دیگ حرارتى با 
مشعل گازسوز بانضمام منبع آب گرم ساختمان. جمعا به مبلغ یک میلیارد و بیست و شش میلیون 
و چهارصد و چهل هزار ریال. تذکر مهم: زمین محل اجراى طرح که اعیانى، ســاختمانها، ماشین 
آالت و مستحدثات بر روى آن احداث گردیده دولتى است و شامل مزایده نمى باشد. م الف:  6327 

فاتحى مسئول واحداجراى اسناد رسمى نجف آباد/7/719
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794401209 شماره پرونده: 9609986794400240 شماره بایگانى 
شعبه: 960241 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مهدى جهان بین- خواهان آقاى 
مهدى حاج اکبرى با وکالت آقاى محسن گرجى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمد فرجى 
فرزند عیسى و آقاى مهدى جهان بین به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986794400240 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/09/18 ساعت 11:30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد.  م الف: 24114 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /8/176
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960983 ش 11 خواهان رسول جیهانى نژاد دادخواستى مبنى بر مطالبه 
به طرفیت حمید شیردشت زاده تقدیم نموده اســت؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/9/26 ساعت 
9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم مراجعه وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 24123 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /8/177 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960961 خواهان کریم آقا محمدى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به 
طرفیت آقاى مجید فکرى نوش آبادى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز 4شنبه مورخه 
96/9/22 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شــعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 
8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 9 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 24037 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /8/178
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793701445 شماره پرونده: 9609986793700996 شماره بایگانى 
شعبه: 960996 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به علیرضا ابدالى ماهورى فرزند فرج 
اله- خواهان ابراهیم براتى دادخواستى به طرفیت خوانده علیرضا ابدالى ماهورى به خواسته مطالبه 
سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986793700996 شعبه 7 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1396/09/25 ساعت 11:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 24072 شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /8/181
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805301099 شماره پرونده: 9609986805301126 شماره بایگانى 
شعبه: 961126 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: غالمرضا فخرى میرابادى فرزند بهروز نشانى: 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/09/25 شنبه ســاعت: 1200 محل حضور: اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى 
حل اختالف درخصوص دعوى امید متقى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 24084 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)  /8/183
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201082 شماره پرونده: 9609986794200920 شماره بایگانى 
شعبه: 960924 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مهدى استادرحیمى فرزند مصطفى- 
خواهان آقاى مجید خانیان دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى مهدى استادرحیمى به خواسته 
مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986794200920 
شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1396/10/13 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 24087 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /8/184
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100351108021 شــماره پرونده: 9609980351100754 شــماره 
بایگانى شعبه: 960844 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به علیرضا رضاقلیان نهجیرى 
فرزند محمدعلى- خواهان بانک انصار دادخواستى به طرفیت خوانده علیرضا رضاقلیان نهجیرى 
فرزند محمدعلى به خواســته مطالبه وجه چک- خسارات دادرسى و تأخیر تادیه مطرح که به این 

شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351100754 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/05 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 

3 اتاق شماره 356. م الف: 24097 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /8/185
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350108211 شماره پرونده: 9609980350100713 شماره بایگانى 
شعبه: 960879 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمدعلى حقانى نشانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/09/29 چهارشنبه ساعت 8:30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 درخصوص دعوى 
جمشید رحیمى خویگانى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 

شوید. م الف: 24102 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /8/186
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 950751 شــماره دادنامه: 9609976796301794- 96/6/30 مرجع رسیدگى: 
شــعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى شیدایى رنانى به نشــانى: اصفهان خ 
شریف شــرقى کوچه شــماره 40 پالك 50 وکیل: روح اله جعفرى کوپایى به نشانى: اصفهان خ 
شهید نیکبخت غربى جنب دادگسترى کوچه شهید صادقى بن بست اول پالك 5 طبقه اول واحد 
4 خواندگان: 1- حسین آشــورى 2- اسدا... عســگرى هر دو: مجهول المکان شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى مهدى شیدایى رنانى با 
وکالت آقاى روح اله جعفرى کوپایى به طرفیت آقاى حسین آشورى و اسدا... عسگرى به خواسته 
مطالبه مبلغ 82/000/000 ریال وجه چک به شماره 9401/339350- 95/5/10 به عهده بانک 
ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 82/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/015/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونى و خســارت تاخی ر در تادیه

 از تاریخ سررســید چک موصوف (95/5/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 
پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف: 24125 شــعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /8/189
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960147 شــماره دادنامه: 9609976794203151- 96/7/27 مرجع رسیدگى: 
شعبه 12 شوراى حل اختالف خواهان: نادر اسدى سپاهان شــهر بلوار غدیر میدان غدیر مجتمع 
نگین 7 بالك آ 24 خوانده: محسن عباسى عبدلى مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
رأى مى ماید. رأى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى نادر اســدى به طرفیت محســن 
عباسى عبدلى به خواسته مطالبه 88/650/000 ریال وجه چک به شماره 939163- 95/10/1، 
939162- 95/9/2 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشــتاد و هشت میلیون و ششصد و 
پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و 2/611/250 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (تاریخهاى فوق الذکر) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 24023 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفه ان 

(مجتمع شماره دو) /8/190
ابالغ رأى

کالســه پرونــده: 960276 شــماره دادنامــه: 9609976795200515- 96/6/26 مرجع 
رسیدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حســینعلى خسروى دهقى نشانى: 
اصفهان- خ جابر- ابتداى طاهرزاده مســکونى یاس 1 شــماره 6 خوانده: اکبر محسنى اژیه 
نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه یک فقره ســفته به شــماره 726930 بمبلغ 
50/000/000 ریال. بــا عنایت به محتویات پرونــده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم 
شورا، ضمن اعالم ختم رســیدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور 
رأى مى نماید: رأى قاضى شــورا: درخصوص دعواى حســینعلى خســروى دهقى به طرفیت 
اکبر محســنى اژیه به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره سفته شماره 
726930 عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهى عــدم پرداخت صادره که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا 
به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در

 امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
805/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/3/29 لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن براســاس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى 
در این شــورا و ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در 
دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 24028 شــعبه 22 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /8/191
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960545 شماره دادنامه: 9609976794203173- 96/7/29 مرجع رسیدگى: 
شعبه 12 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر قدمى زاده نشانى: اص- خ جى ایستگاه 
سروســتان صنایع حرارتى آراد خوانده: محبوبه رافعــى نهرخلجى نشــانى: مجهول المکان 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دادخواســت اصغر قدمى زاده به طرفیت محبوبه رافعى نهرخلجى به خواسته 
مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره هاى 372547- 93/8/5 عهده 
موسسه اعتبارى کوثر به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمى و 
مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ از طریق نشر آگهى وقت و انتظار کافى 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشــتغال ذمه ى خوانده به خواهان را حکایت مى کند. 
على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
و مواد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 265/000 به عنوان خسارت دادرسى و هزینه نشر آگهى به پرداخت خسارات تأخیر و 
تأدیه از تاریخ 93/8/5 لغایت زمان وصول و ایصال که طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى و حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 24038 شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان  /8/192
ابالغ رأى

کالســه پرونده 960571 ش 5 شــماره دادنامه: 9609976793502457- 96/7/26 مرجع 
رسیدگى: شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ خواهانها: کیوان مرادزاده- اصفهان- خ 
هاتف انتهاى کوچه یخچال جنب آتش نشــانى- پاساژ بازرگانان خوانده/ خواندگان: احم درضا 
بابایى چشمه- مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل 
اختالف: درخصــوص دعوى کیوان مرادزاده به طرفیت احمدرضا بابایى چشــمه به خواســته 
مطالبه مبلغ 17/600/000 ریال وجه چک به شــماره 989774 به عهده بانک ملى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 17/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 410/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (94/8/15) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف 24041 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/193
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960231 شماره دادنامه: 9609976794102074- 96/6/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 11 شــوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها: على اکبر رجائى هرندى به شنانى اصفهان 
بخش هرند خ ولى عصر جنب مسجد پوشاك رجائى وکیل: روح اله جعفرى کوپایى به نشانى: 
اصفهان خ نیکبخت جنب دادگســترى کوچه 16 بن بست اول ساختمان آخر طبقه اول واحد 4 
خوانده/ خواندگان: 1- على رضا توکلى 2- ابوالقاســم توکلى هر دو به نشانى مجهول المکان. 
شورا با عنایت به محتویات پرونده  اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى على اکبر 
رجائى با و کالت روح اله جعفرى کوپایى به طرفیت 1- على رضا توکلى 2- ابوالقاسم توکلى به 
خواســته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه چک به شماره 421698 به عهده بانک ملى به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال 80/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/270/000 ریال یکصد و بیست  هفت هزار تومان بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (81/12/5) 

تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 24052 شــعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/194
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970352200858 شــماره پرونده: 9609980352200080 شماره 
بایگانى شعبه: 960080 خواهان: خانم بهجت موسوى مبارکه فرزند سید حسن با وکالت خانم 
الهه همتى فرزند غالمرضا به نشــانى اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالى نبش کاخ سعادت 
آباد شرقى ساختمان وکال طبقه دوم کدپســتى 8164766153 دفتر وکالت آقاى محمدجوا د 
قشــالقى خواندگان: 1- آقاى عباســعلى نورصبحى فرزند مهدى 2- آقاى مهرسیما انصارى 
فرزند احمدعلى 3- آقــاى احمدرضا انصارى فرزنــد مرحوم رضا همگى به نشــانى مجهول 
المکان 4- آقاى محمد شمسى به نشانى اصفهان- خ رباط ســوم- (علم الهدى)- نرسیده به 
فلکه نگین- خیابان دانش- بن بســت شادى- ساختمان آخر- بن بســت طبقه اول کدپستى 
8196799631 خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رســمى ملک 2- مطالبه خسارت دادرسى 
گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دادخواســت خانم بهجت موسوى فرزند حسن 
با وکالت خانم الهه همتــى به طرفیت وارثین مرحوم رضا انصارى فرزنــد احمد بنامهاى آقاى 
احمدرضا و خانم مهرسیما انصارى فرزند احمدعلى به خواســته الزام خواندگان به تنظیم سند 
رسمى پالك 405/888 بخش 16 ثبت اصفهان و هزینه دادرســى با توجه به متن دادخواست 
تقدیمى و فتوکپى مصدق مدارك استنادى و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى جهت دفاع 
از خود اقدامى ننموده اند و اســتعالمات انجام شده و ســایر محتویات پرونده خواسته خواهان 
حمل و صحت تلقى و مقرون به واقع است لذا مستنداً به ماده 10- 219- 220- 1284- 1301 
از قانون مدنى و مواد 198- 199- 303- 305- 306- 502- 515- از قانون آیین دادرســى 
مدنى مصوب 1379 حکم الزام خواندگان مذکور به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى فوق التوصیف به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/397/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرســى و مبلغ 1/000/000 به عنوان حق الوکاله در حق خواهان و درمورد خواســته 
خواهان به طرفیت آقایان عباســعلى نورصبحى فرزند مهدى و محمد شــمس فرزند امام قلى 
به خواسته مذکور با عنایت به اینکه سند استعالم شــده به نام نامبردگان نیست ادعایى متوجه 
آنان نمى باشد و مســتنداً به ماده 89 نظر به بند 4 ماده 84 از قانون صدورالذکر قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در دادگاه صادرکننده رأى و ظرف بیســت روز پس از آن قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان مى باشــد. م الف 24101 شریفى- رئیس شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/8/196
اجراییه

شماره: 951278 به موجب رأى شماره 9609976793801767 تاریخ 96/4/27 حوزه 8 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمدرضا جمشیدى افارانى 
فرزند محمدعلى نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/160/000 ریال هزینه دادرســى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و 
خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به ش 964065- 96/6/25 و نیم عشر حق االجرا. 
مشخصات محکوم له: تیمور شیرانى نشــانى: اصفهان خ رباط پل رباط- خ شهید شیرانى- خ 
صبا بن گلزار سمت چپ بن دوم. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بد هد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 24059 شعبه 

هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/198

ابالغ رأى
شــماره تصمیــم نهایــى: 9609970353201107 شــماره پرونــده: 
9609980353200017 شماره بایگانى شعبه: 960488 خواهان: سید محمد 
احمدى فرزند حیدر به نشانى فعال زندان مرکزى اصفهان خواندگان: 1-محمد 
کریم فک بلند 2- رمضانعلى آزادى همگى به نشانى مجهول المکان 3- علیرضا 
سلطانى 4- سید جمال احمدى ثنا همگى به نشانى اصفهان- اصفهان خواسته: 
اعسار از پرداخت محکوم به. گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
درخصوص دعوى خواهان سید محمد احمدى فرزند حیدر به طرفیت خواندگان 
آقایان 1- سید جمال احمدى ثنا 2- محمدکریم فلک بلند 3- على رضا سلطانى 
4- رمضان على آزادى به خواسته اعســار از پرداخت و رد مال موضوع دادنامه 
بدوى 900873 مورخ 90/1/31 و دادن امــه 9200923 مورخ 92/6/6 صادره از 
شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به میزان مبلغ 279/300/000 ریال 
در حق خوانده ردیف اول و 120/500/000 ریــال در حق خوانده ردیف دوم و 
1/262/320/000 ریال در حق خوانده ردیف ســوم و 270/000/000 ریال در 
حق خوانده ردیف چهارم، این دادگاه با مالحظه محتویــات پرونده و توجهًا به 
دادخواست تقدیمى از ســوى خواهان و مالحظه استشــهادیه منضم به آن و 
همچنین اظهارات شهود تعرفه شده در جلسه رســیدگى و با عنایت به گواهى 
ارسالى از شعبه چهارم اجراى احکام کیفرى در تعیین مبالغ محکومى فوق الذکر و 
مضافًا اعالم مراتب از سوى زندان مرکزى اصفهان در بیان مدت زمان بازداشت 
طوالنى مدت متهم (خواهان) به لحاظ عدم وجود هرگونه اموال و عدم توانایى 
وى در پرداخت و رد محکوم به موضوع دادنامه فوق الذکر و اینکه خواندگان على 
رغم ابالغ قانونى و احضار از طریق نشر آگهى، حضورى در جلسه دادگاه نداشته 
و الیحه دفاعیه اى نیز ارسال ننموده اند لذا در مجموع دعوى مطروحه را قابل 
تشخیص دانسته و مســتنداً به مواد 1 و 37 قانون اعســار حکم به اعسار نسبى 
خواهان از پرداخت یکجاى مبالغ محکومى به نقســیط در پرداخت آن صادر و 
اعالم مى دارد نام برده مکلف به پرداخت و رد مال هر یک از مبالغ مذکور در حق 
خواندگان طى چهل قسط متوالى ماهیانه مى باشد. رأى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و مجدداً ظرف 
مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 24113 الهى نژاد- رئیس شعبه 106 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (106 جزایى سابق)- مجتمع شهید بهشتى /8/203

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353304928 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980365600881 شماره بایگانى شعبه: 961041 شاکى آقاى عبدالرزاق 
مرادى شکایتى علیه متهم آقاى حسن آقاتقى دلیگانى فرزند حسین با موضوع 
توهین از طریق ارســال پیامک مطرح نموده که جهت رسیدگى به شعبه 107 
دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (107 جزایى ســابق)- مجتمع شهید بهشتى 
واقع در اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارســتان شریعتى و چهارراه 
پلیس ارجاع و به کالسه 961041 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/10/13 
و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 24109 شعبه 107 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (107 جزایى سابق) – مجتمع شهید بهشتى  /8/187

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460359400027 درخواســت:  شــماره 
9509980283500227 شماره بایگانى شعبه: 960147 ابالغ به ندا نصیرزاده 
فرزند بهرام و ایمان ســلیمانى امیرى و علیرضا صفائى ریزى به اتهام جعل در 
اسناد رسمى و استفاده از سند مجعول حسب شکایت محمدحسن کریمى نژاد و 
گیتى دلروز از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960147 ب 15 تحت تعقیب 
اســت و ابالغ احضاریه به وى به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده اســت. بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
جدید مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 
15 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام 
خویش حاضر گــردد. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشــر آگهى 
هزینه توسط دادگسترى کل استان اصفهان پرداخت مى گردد. م الف: 24079 
عباسى- بازپرس شــعبه 15 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک ) /8/182

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460358100011 درخواســت:  شــماره 
9509980358100978 شماره بایگانى شعبه: 951026 نظر به اینکه آقاى سید 
على میرسعیدى فرزند سید عباس متهم به مشارکت در کالهبردارى به شماره 
پرونده 951026 شعبه دوم بازپرسى دادسراى اصفهان مى باشند و وقت حضور 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم 
حسب ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار طبع و نشر مى شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید 
جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف: 24067 صالحى- بازپرس 
شعبه 2 بازپرســى دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان (مجتمع  3) 

8/180/

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460365600041 درخواســت:  شــماره 
9609980365600960 شماره بایگانى شعبه: 960967 آقاى حجت اله ذبیحى 
به اتهام ترك انفاق و...، از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 960967 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى در امور کیفرى مراتب به 
نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 37 دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م 
الف: 24053 شاه سنایى- دادیار شعبه 37 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى هفتم تیر)  /8/179

ابالغ رأى
پرونــده:  شــماره   9610100354706353 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980359800470 شماره بایگانى شــعبه: 960866 شاکى: آقاى حمید 
نجارى محمودآبادى فرزند عباسعلى به نشانى- اصفهان محموداباد خ اسمان 
ك عطار فرعى دوم متهم: ســهراب صادقى دارانى فرزند رمضانعلى به نشانى 
اصفهان اتهام ها: 1- ورود به عنف 2- سرقت به عنف گردشکار: دادگاه با بررسى 
محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور و انشــاء راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى ســهراب 
صادقى دارانى فرزند رمضان على مبنى بر ســرقت یک جفت گوشواره طال از 
دختربچه شاکى خانم میترا نجارى به بهانه تعمیر لوله کشى ساختمان مجاور و در 
غیاب پدر طفل دادگاه نظر به کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان و اظهارات دختربچه شــاکى پرونده و صورتجلسه شناسائى متهم در 
پلیس آگاهى اصفهان و گزارش مرجع انتظامــى و نحوه و کیفیت ارتکاب بزه و 
عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در هیچ یک از مراحل رسیدگى اعم از دادسرا و 
دادگاه با وصف احضار از طریق نشر آگهى و سایر محتویات پرونده بزهکارى وى 
را محرز و مسلم دانسته لذا مســتنداً به مواد 656 و 667 قانون تعزیرات مصوب 
75 عالوه برد مال در حق شاکى نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیرى و 
چهل ضربه شالق تعزیرى محکوم مى نماید راى دادگاه در این قسمت غیابى 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه بوده و پس 
از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است. و اما  درخصوص اتهام دیگر وى مبنى بر ورود به عنف به 
منزل آقاى حمید نجارى با عنایت به اینکه عمل وى در راســتاى سرقت بوده و 
تعیین دو عنوان مجرمانه بر یک رفتار صحیح نمى باشد لذا اتهام جداگانه اى که 
قابل مجازات مستقل باشد متصور نمى باشد و با استفاده از اصل برائت مستنداً به 
ماده 4 قانون آیئن دادرسى کیفرى راى بر برائت ایشان صادر و اعالم مى نماید 
راى دادگاه در این قسمت حضورى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف: 24092 

شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) /8/195
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970353502150 شماره پرونده: 9509980358900422 
شماره بایگانى شعبه: 950421 شاکى: مریم خدادوست فرزند مرتضى به نشانى 
اصفهان- اصفهان خ رزمندگان کوى باغ محتشــمى بن بست اول سمت چپ 
متهمین: 1- ساسان عباســى فرزند ابراهیم به نشانى اصفهان- اصفهان ملک 
شهر ساختمان نگین ط 7 واحد 706، 2- محسن سرلک فرزند مسعود به نشانى 
اصفهان- اصفهان 3- مینا حاجیان فرزند لقمان به نشــانى اصفهان- اصفهان 
خانه اصفهان خ ماه فرخى ك شــقایق جنب آفتاب 4- معصومه استکى فرزند 
فرهاد به نشانى اصفهان- اصفهان ملک شهر ســاختمان نگین پ 706 اتهام 
ها: 1- شروع به سرقت شبانه خودرو 2- تســبیب در ایراد صدمه بدنى عمدى 
3- تخریب 4- ضرب و جرح عمدى گردشــکار: دادگاه بــا عنایت به حتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى دادگاه: درخصوص اتهام 1- آقاى محســن سرلک متوارى دائر بر تخریب 
زه و شروع به سرقت یک دســتگاه اتومبیل در شب و 2- خانم معصومه استکى 
فرزند فرهاد دائر بر معاونت در شروع به ســرقت اتومبیل در شب و ایراد صدمه 
بدنى عمدى (تسبیب) موضوع شکایت خانم مریم خدادوست، دادگاه با توجه به 
شکایت شاکیه خصوصى، کیفرخواســت صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان اصفهان، اظهارات خانم مینا حاجیان به عنوان مطلع، نظریه پزشکى 
قانونى مضبوط در صفحه 25 پرونده اظهارات خانم معصومه اســتکى مبنى بر 
پذیرش اتهام در صفحه 30 پرونده و اظهارات وى راجع به دیگر متهم پرونده و 
سائر قرائن و امارات مضبوط در پرونده بزهکارى وى را محرز دانسته و مستنداً به 
مواد 126، 127، 122، 19، 134، 448، 449 و 714 از قانون مجازات اسالمى و 
مواد 656 و 674 از قانون تعزیرات مصوب سال 1375 اوًال آقاى محسن سرلک 
را بابت شروع به سرقت شــبانه اتومبیل به تحمل دو سال حبس تعزیرى و 74 
ضربه شالق تعزیرى (مجازات درجه شش) و بابت بزه تخریب به تحمل سه سال 
حبس تعزیرى محکوم مى نماید که صرفاً مجازات اشد قابل اجراست و ثانیاً خانم 
معصومه استکى را بابت معاونت با متهم ردیف اول در شروع به سرقت شبانه وى 
را به (مجازات درجه 7) تحمل نود و یک روز حبس تعزیرى و یازده ضربه شالق 
تعزیرى محکوم مى نماید و همچنین وى را بــه پرداخت 1/5 هزارم دیه کامل 
بابت کبودى در حال جذب سمت خارج ســاق پاى راست و سه دهم درصد دیه 
کامل بابت ارش تورم خارج ران چپ محکوم مینماید. آراء صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف مدت 
بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. 
م الف: 24057 گازرى- رئیس شعبه 109 دادگاه کیفرى 2 شهر اصفهان (109 

جزایى سابق)  /8/188



اقتصاداقتصاد 07073074 سال چهاردهمدوشنبه  8 آبان  ماه   1396

ممنوعیت ذبح بره ماده 
در کشتارگاه ها

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى از ثبات قیمت گوشت 
قرمز در بازار خرده فروشى خبر داد. على اصغر ملکى با 
اشاره به ممنوعیت ذبح بره ماده در کشتارگاه ها افزود: این 
روند تأثیر قابل توجهى در قیمت گوشت گوسفند در بازار 
نداشته است. وى با اشاره به افزایش عرضه گفت: در حال 
حاضر هر کیلوگرم گوشت گوسفند در کشتارگاه ها 38 
هزار و 500 تومان به واحدهاى صنفى و 42 تا 43 هزار 

تومان هم به مصرف کننده عرضه مى شود.

مردم، نان بى کیفیت نخرند
 رئیس اتحادیه نان سنگکى اعالم کرد: مشتریان باید 
آزادپزهایى را که آرد با کیفیت پایین تر تهیه مى کنند، با 

حذف خرید، مجازات کنند.
اصغر پابرجا در پاسخ به اینکه بســیارى از نانوایى ها 
عدم مرغوبیت آرد را علت بــى کیفیتى نان مى دانند، 
گفت: کیفیت آرد یارانه اى در نوسان است اما آزادپزها 
حق انتخاب آرد خوب را دارند و در صورت بى کیفیتى 
مى تواننــد آرد را برگردانند. وى افزود: در بســیارى از 
نانوایى هاى سنگک قیمت نان ســاده و بدون کنجد 
هزار و 300 تومان است اما نظارت چندانى بر قیمت ها 
نمى شود زیرا اصل بر آزادسازى قیمت و افزایش کیفیت 
بود، ولى در بحث کیفیت نظارت مى کنیم و اگر گزارش 
تخلفى به ما برسد، بازرسى و رسیدگى مى کنیم. وى 
یکى از عوامل مهم افزایش کیفیــت نان را همکارى 
شهروندان دانست و گفت : مردم نان را از نانوایى هاى 
داراى کیفیت پایین خریدارى نکنند تا کیفیت بیشتر شود.

ویترین

محمد على پور مختار، عضو کمیســیون قضائى  و حقوقى 
مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه ساالنه میلیون ها چک 
برگشت مى خورد، اظهار داشت: ساالنه هزاران پرونده دعوا، 
مربوط به صدور چک بالمحل در دادگاه هاى کشور مطرح 
مى شــود. وى با بیان اینکه قانون فعلى صدور دسته چک 
مشکالت فراوانى را در حوزه  اقتصادى و اجتماعى به وجود 
آورده است، افزود: مشکالت ایجاد شده، اصالح و بازنگرى 

در قانون چک را ضرورى کرده است.
پور مختار با بیان اینکه الیحه  صدور چک از سوى دولت 
با هدف پیشــگیرى از صدور چک هاى بى محل تهیه و به 
مجلس ارائه شده است، گفت: طبق این الیحه، بر مبناى 

شرایط موجود بانکى، عملکرد و همچنین کارکرد حساب 
اشخاص در بانک ها، به آنها دســته چک هاى مختلف در 
رنگ بندى گوناگــون که هر کدام اعتبــار ریالى و مبلغى 
خاصى دارند، داده مى شود. وى با تأکید بر اینکه بر اساس 
الیحه صدور چک مبالغى که در چک ها درج مى شود الزامًا 
قابل پرداخت است، گفت: به عبارتى این چک ها به صورت 
تضمینى صادر مى شــود. پور مختار خاطرنشان کرد: طبق 
این الیحه در صورتى که چک به بانک برده شود و در آن 
لحظه حساب شخص فاقد مبلغ کافى باشد خود بانک چک 
را پاس مى کند تا مشترى در اولین فرصت حساب را تکمیل 

کند.

مدیرعامل بانک مسکن از موافقت بانک مرکزى با انتشار 
هزار میلیارد تومان اوراق رهنى خبر داد و گفت: در شــعب 
منتخب، خدمات تأمین مالى ویژه به انبوه سازان ارائه مى شود.

محمدهاشــم بت شــکن با اشــاره بــه موافقــت بانک 
مرکزى و ســازمان بــورس بــراى انتشــار هزارمیلیارد 
تومان اوراق رهنى گفــت: این اوراق با بازدهى مناســب 
مى تواند به بازار ســرمایه و تجهیز منابع بانک کمک کند.

 وى با یادآورى اینکه اولین صندوق زمین و ساختمان هفته 
آینده به اتمام مى رسد، اظهارداشت:  این پروژه زودتر از برنامه 
زمانبندى به پایان رسیده که نشان مى دهد ابزارهاى مالى 

مى تواند پروژه مسکن را به سرانجام و نتیجه برساند.

بت شکن با اشاره به راه اندازى 40 صندوق زمین و ساختمان 
مطابق برنامه راهبردى بانک مسکن، افزود: غیر از فعالیت 
کارگزارى در شعب بانک هاى مســکن، در حال حاضر در 
شــعب منتخب هفت کالنشهر کشور، شــعب بانکدارى 
شــرکتى تخصصى براى ارائه خدمات به انبوه سازان ارائه 
خواهد شــد. وى با اشــاره به اینکه بانک مسکن تفاوت 
عمده اى با سایر بانک هاى تجارى و توسعه اى دارد، افزود:  
به طور مثال بانک هاى تجارى عمومــًا منابع کوتاه مدت 
را از طریق سپرده تجهیز و تســهیالت خود را زیر یکسال 
ارائه مى کنند، بنابراین مشــکل منابع و مصارف ندارند که 

ما متأسفانه داریم.

ارائه خدمات تأمین مالى ویژه 
به انبوه سازان در کالنشهرها

دسته چک ها 
رنگ بندى مى شوند

اجراییه
شماره: 216/96 به موجب رأى شــماره 452 تاریخ 96/5/10 حوزه 25 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه عباس پورخلیل گیسمى فرزند مالقلى شغل: آزاد نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ جمعًا 19/320/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چکها به شماره هاى 307498- 90/9/15 به مبلغ 7/320/000 
ریال و 924169- 90/12/20 به مبلغ 6/000/000 ریال و 194790- 90/11/25 به مبلغ 6/000/000 
ریال سه فقره چک شعبه ملى و سپه از تاریخ سررسید تا زمان اجراى حکم براساس شاخص بانک مرکزى 
و پرداخت 511/500 ریال هزینه دادرسى به انضمام حق الوکاله وکیل لیال مختارى فرد در حق خواهان 
احمدرضا حیدریان فر زند جلیل شغل: آزاد نشانى: اصفهان- شهرك صنعتى محمودآباد خ 18- سنگبرى 
مدام به عالوه نیم عشر دولتى اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 24063 شعبه 25 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/199
اجراییه

شــماره: 46/96ش51 به موجب رأى شــماره 621 تاریخ 96/4/31 حوزه 51 شــوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- سلمان ابراهیمى 2- محمدمهدى سلطانى 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت تضامنى خواندگان 136/700/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 500 /4/542 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل داود نیک نام و خسارت تاخیر تادیه 
روزانه مبلغ 57/750 ریال از تاریخ 96/1/20 و هزینه هاى نشــر آگهى و پرداخت نیم عشر حق اجراى 
احکام. مشخصات محکوم له: بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى نشانى: چهارباغ عباسى- جنب 
سینما خانواده- مجتمع میهن طبقه دوم. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 24112 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/200
اجراییه

شماره: 960036 به موجب رأى شماره 9609976793801423 تاریخ 96/4/15 حوزه 8 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید ابراهیم جعفرى نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: بحضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودرو پژو روآ مدل 85 به 
شماره انتظامى 861 و 21 ایران 23 بنام محکوم له مجید رنجبر نشانى: اصفهان خ 24 مترى دوم شیخ 
طوسى شرقى روبروى کوچه مخابرات نساجى کویران و پرداخت مبلغ 1/610/000 ریال هزینه دادرسى و 
مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهى در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 24034 شعبه 8 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /8/201
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350300317 شــماره پرونده: 9509980350300799 شماره بایگانى 
شعبه: 950973 بموجب درخواســت اجراى حکم غیابى مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970350300439 محکوم علیه رســول کاشــى فرزند محمدعلى نشــانى: اصفهان- خیابان 
بعثت- ك قائم- طبقه 2 محکوم است به پرداخت مبلغ 365/250/000 ریال به انضمام خسارت تأخیر 
تأدیه ى آن از تاریخ 95/10/13 تا زمان پرداخت بابت اصل خواسته و مبلغ 11/921/750 ریال بعنوان 
هزینه ى دادرسى و مبلغ 13/800/000 ریال بابت حق الوکاله ى وکیل نجمه شانه فرزند حسین نشانى: 
اصفهان- خیابان نشاط حد فاصل چهارراه نقاشى و هشت بهشــت مجتمع ادارى نقش جهان طبقه 2 
واحد 6 در حق محکوم له شرکت بیمه رازى به مدیریت عاملى یونس مظلومى نشانى: تهران- خیابان 
گاندى جنوبى- خیابان ســیزدهم- پالك 14 و پرداخت 18/262/500 ریال بابت حق االجرا. محکوم 
علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م 

الف: 24096 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /8/202
حصر وراثت

شهالنظرى بشناســنامه شماره 336 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره433/96تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباس بهمنى 
به شناسنامه شــماره4524در تاریخ 96/6/5 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 
1- شهالنظرى فرزند شمسعلى شماره شناسنامه336نسبت با متوفى (همسر) 2- بتول صفائى صادق 
فرزندمرتضى شماره شناسنامه62827 نســبت با متوفى (مادر) 3- شیرین بهمنى فرزند عباس شماره 

شناسنامه4468نسبت با متوفى (فرزند) 4- سلیمه بهمنى فرزند عباس شماره شناسنامه 11911نسبت 
با متوفى (فرزند) 5- سمیه بهمنى فرزند عباس شماره شناسنامه1270571648 نسبت با متوفى (فرزند) 
6- فاطمه بهمنى فرزند عباس شماره شناسنامه1272226905 نسبت با متوفى (فرزند) 7- شادى بهمنى 
فرزند عباس شماره شناسنامه 1272859622نسبت 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 الف1631 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/236 
ابالغ وقت رسیدگى

تاریخ 96/7/24 شــماره 506/96ش2ح ، نظر به اینکه خواهان حمیراعزیزى  دادخواستى مبنى برالزام 
به انتقال ســند  به طرفیت خوانده آقاى کاظم ارجمندوآقاى امین پورملکى در این مرجع  به کالســه  
506/96ش2 ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین به تاریخ 96/10/19 ساعت 
16:30 بعد 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: 1649 دفتر شعبه 

دوم شوراى حل اختالف حقوقى شاهین شهر/ 8/237 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على حسینى وامین قائدامینى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 
یک فقره فاکتور به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 133/96  
ش 7 ح ثبت و براى روز یک شنبه  مورخ 9/19 /96ساعت 5/15 عصر 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 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م 
الف: 1659  شعبه هفتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)/8/238 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه : 9610103759206753 شــماره پرونده: 9609983759200219 شماره بایگانی 
شعبه: 960222 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به اقاى محمود غفارى فرزند احمد 
– سید على طالب حسینى جوزدانى فرزند سیدتقى – سید جالل طالب حسینى جوزدانى –فرزند سید 
تقى – اقدس طالب حسینى جوزدانى فرزند سید تقى - عفت طالبى جوزدانى  فرزند سید تقى – کیوان 
طالب حسینى جوزدانى فرزند سیدتقى – سید ابوطالب اسدى پور فرزند  سید اسداله- عصمت اسدى پور 
فرزند سید اسداله – عزت اغا اسدى پور فرزند سید اسداله – لیال صادقى فرزند حسین – خواهان آقاى 
مرتضى افشار پور دادخواستى به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته اعالن بطالن بیع – ابطال سند 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759200219 شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقی شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رســیدگی آن 1396/11/8 و ساعت 9:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی  به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف : 1666 - شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 8/239 
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973759500456 شــماره پرونده: 9509983759500421 شماره بایگانی 
شــعبه: 950429 خواهان: خانم گیتى نادرى فارســانى فرزند ناصرقلى با وکالت خانم حمیرا شیرعلى 
زاده فرزندابراهیم به نشانى اصفهان-شاهین شهر-خ فردوسى 6غربى شرقى پ1جنوبى، خوانده خانم 
مریم روح االمین فرزند عبداله به نشانى مجهول المکان خواسته : الزام به تنظیم سند رسمى ملک ، رأى 
دادگاه: در این پرونده خانم گیتى نادرى فارسانى فرزند ناصر باوکالت خانم حمیرا شیرعلى زاده به طرفیت 
خانم مریم روح االمین فرزند عبداله دادخواستى به خواســته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند 
رسمى سه دانگ مشاع پالك 409/6188ومطالبه خسارات قانونى تقدیم نموده دادگاه توجها به اوراق 
پرونده واظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمى وجلسه دادگاه وبا توجه به قرارداد واگذارى ارایه 
شده توسط خواهان که به امضا طرفین رسیده و خوانده نیز به وقوع معامله وفروش آن و تنظیم وصحت 
قولنامه ایرادى ننموده وهیچگونه ادعاى تردید وانکار یا جعلى بعمل نیاورده و خوانده متعهدشده است که 
ادعائى نسبت به مبیع نداشته است ومکلف بوده نسبت به انتقال سندرسمى پالك مذکور بنام خواهان 
اقدام نماید ولى تاکنون اقدام نکرده است علیهذادادگاه با عنایت به احرازمعامله بین طرفین واینکه خوانده 
مالک رسمى پالك 6188از409 اصلى است وپس از انقضا مدت نسبت به انجام تعهد اقدام ننموده است 
لذا مستندا به مواد 10؛1219؛220؛222-223-و224و262قانون مدنى و ماده198قانون آئین دادرسى 
راى به محکومیت خوانده به حضور دریکى از دفاتر اسناد رسمى وانتقال سند پالك 6188از409اصلى 
بخش 16ثبت اصفهان به نام خواهان وهمچنین پرداخت مبلغ ششصدونودهزارریال بابت هزینه دادرسى 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر واعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى  در این شعبه دادگاه  و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در  محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد.. م الف: 1639-طباطبایى رئیس شعبه 

چهارم محاکم  عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر /8/240 
حصر وراثت

شهنازرحیمى فر بشناسنامه شماره645 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 437/96تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان رمضانعلى 
رحیمى فر به شناسنامه شماره 72 در تاریخ 93/8/3درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- شهنازرحیمى فر فرزندرمضانعلى شماره شناسنامه645نسبت با متوفى (فرزند) 2- مسعودرحیمى فر 
فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه2705 نسبت با متوفى (فرزند) 3- محسن رحیمى فر فرزند رمضانعلى 
شماره شناسنامه10925 نسبت با متوفى (فرزند) 4- منوچهررحیمى فر فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه 
14632نسبت با متوفى (فرزند) 5- شــهرزادرحیمى فر  فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه173 نسبت 
با متوفى (فرزند) 6- عصمت فیضى فرزند رحیم شماره شناســنامه11 نسبت با متوفى (همسر). 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 باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1647شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/8/241 

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/96/2752/26-96/7/25 خانم آزیتا دادخواه تهرانى فرزند رضا  باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی به شماره یکتا139602157037000994مورخ 1396/05/29دفتر خانه 26شاهین شهرکه هویت 
و امضاء شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 270301   را که به میزان 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/26508 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  
در صفحه 237 دفتر 358  ذیل ثبت 87392  بنام آزیتادادخواه تهرانى  فرزند رضا  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب ســند انتقال3009 مورخ 1378/12/22دفترخانه 80شاهین شهر به او انتقال قطعى 
یافته و معامله دیگري هم انجام نشده و نحوه گم شــدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور 
ســند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. (طى سندشماره 3010مورخ 1378/12/22دفترخانه 
80شاهین شهر دررهن بانک مســکن میباشــد)م الف: 1633صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/8/242 
حصر وراثت

زهراشیرزادمحمودآبادى بشناسنامه شماره 19  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 96/ 427 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان یوسف 
رضایى  به شناسنامه شماره 1169 در تاریخ 1395/11/29 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- گیتى رضایى  فرزند روزعلى شماره شناسنامه 1868  نسبت با متوفى (همسر) 2- معصومه 
رضایى فرزند یوسف شماره شناسنامه 2001   نسبت با متوفى (فرزند) 3- نعمت اهللا رضایى  فرزند یوسف 
شماره شناســنامه 403   نســبت با متوفى (فرزند) 4- عزت اهللا رضایى فرزند یوسف شماره شناسنامه 
734  نسبت با متوفى (فرزند) 5- عبداهللا رضایى فرزند یوسف شماره شناسنامه 1561  نسبت با متوفى 
(فرزند) 6-مجیدرضایى فرزند یوسف شماره شناسنامه 2104نسبت با متوفى (فرزند)7-قدرت اهللا رضایى 
فرزند یوسف شماره شناســنامه 1013نسبت با متوفى (فرزند)8- شــهناز رضایى فرزند یوسف شماره 
شناسنامه665 نسبت بامتوفى(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: 1627شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف  شاهین شهر-(مجتمع شماره یک)/8/243 
حصر وراثت

حسین شبانى بشناسنامه شماره111باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 436/96تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان محمدشبانى 
به شناســنامه شــماره8در تاریخ 96/1/15 درگذشــته و ورثــه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 
1- فرخنده مهرعلى فرزند مسیب شماره شناسنامه864نســبت با متوفى (همسر) 2- احمدرضاشبانى 
فرزندمحمدشماره شناسنامه1407 نســبت با متوفى (فرزند) 3- خدیجه شــبانى فرزند محمد شماره 
شناسنامه1408 نسبت با متوفى (فرزند) 4- ناصرشــبانى فرزندمحمد شماره شناسنامه 1714نسبت با 
متوفى (فرزند) 5- حسین شبانى فرزند محمد شماره شناسنامه111 نسبت با متوفى (فرزند) 6- شهین 
شبانى فرزند محمدشماره شناسنامه469 نسبت با متوفى (فرزند) 7- حسن شبانى  فرزند محمدشماره 
شناسنامه 74نسبت با متوفى (فرزند) 8- زینب شبانى فرزند محمد شماره شناسنامه288 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: 1628 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/8/244 
اجراییه

شماره: 705/95 ش8 ح-96/7/15 به موجب راي شماره 99تاریخ 96/3/20 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه:سهیالصادقیان فرنام پدرهوشنگ به نشانى  
مجهول المکان، محکوم است به الزام به انتقال خط به شماره 09131016413ومبلغ دویست وشصت و 
پنج هزار ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له افشین عسگرکیائى فرزندایرج  به نشانى محل اقامت: 
اقبال الهورى-فرعى5پ31؛ هزینه عملیات اجرایى به عهده محکوم علیه میباشد. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.. م الف: 

1608اسالمیان قاضى شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شاهین شهر/8/245 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759206796 شــماره پرونده: 9409983759201253 شماره بایگانی 
شعبه: 941303آگهى ابالغ وقت رسیدگى ودادخواســت وضمائم به آقاى غالمرضا رحیمى باغوحشى 
فرزند- خواهان بهرام ابراهیمى دادخواستی به طرفیت خوانده/غالمرضا رحیمى باغوحشى  به خواسته 
اعسار مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شــماره پرونده کالسه 9409983759201253شعبه2 دادگاه 
عمومی حقوقى  شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ1396/11/14 ساعت 09:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه  طبق موضوع  ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 
ظرف یک ماه  پس ازتاریخ انتشــارآگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانى  دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.جهت استماع 
شهادت شهودحاضرشوید. م الف : 1589 شعبه  2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر /8/246 

ابالغ اجرائیه
اگهى ابالغ اجرائیه شماره پرونده:139604002141000079/1وشــماره بایگانى:9600153 شماره 
ابالغیه:139605102141000419بدین وسیله به آقاى على قاسمى اسفه ساالرى فرزند احمد تاریخ 
تولد:1327/06/10شــماره ملى 1199479594 شماره شناسنامه 7 به نشــانى: شاهین شهربلوارامام 
پاساژامیر طبقه همکف موبایل فروشى مدیون پرونده شــماره 139604002141000079/1 شماره 
بایگانى 9600153ابالغ میشود که شهردارى شاهین شهر  جهت وصول مبلغ 11/456/000 ریال بابت 
راى کمیسیون شهردارى  شاهین شهرشماره96/1136-1396/02/23 علیه شما اجراییه صادر نموده 
و پرونده اجرایى به کالسه فوق تشــکیل و طبق گزارش مورخ 1396/06/19 مامور ابالغ دادگسترى 

شاهین شهر محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده.لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 
ایین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى میشــود. ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب میگردد. چنانچه نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف:1575مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/8/247 

تحدید حدود اختصاصی
نظربا اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 19/1050 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقاي کرم درخش افشان فرزندعزیزاله  در جریان ثبت است 
وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
وطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1396/8/30 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :8 /1396/8  م 

الف734  اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان /8/251 
تحدید حدود اختصاصی

نظربا اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 19/1049 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام رسول فتاحى فرزند محمد  در جریان ثبت است وعملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق 
تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1396/8/29 ساعت 9,5 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :8 /1396/8  م الف734 

اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 8/252
تحدید حدود اختصاصی

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شــماره 19/1048 واقع در کلیشاد بخش 9 
ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقاي اکبر فتاحى   فرزند محمد در جریان ثبت است 
وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
وطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/8/29 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :8 /1396/8   م 

الف: 732  اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 8/253 
حصر وراثت

عبدالجواد قدرتى داراى شناســنامه شماره 5007 به شرح دادخواســت به کالسه 424/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صغرى قدرتى شاتورى فرزند 
ابوالقاسم به شماره شناسنامه 589 در تاریخ 92/6/13 اقامتگاه خود را بدرود گفته، ورثه آن مرحوم منحصر 
است به: 1- ابوالقاسم قدرتى شاتورى 2- زهرا قدرتى شاتورى 3- عبدالوجواد قدرتى شاتورى 4- سکینه 
قدرتى شاتورى 5- فاطمه قدرتى شاتورى 6- زهرا قدرتى شــاتورى 7- على قدرتى شاتورى اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. شعبه اول شوراى حل اختالف بخش جلگه /281 /8
ابالغ

ازآن جا که ریاســت محترم کانون وکالى دادگســترى اصفهان من را به عنوان داور مرضى الطرفین 
قرارداد عادى مورخ 91/03/07 که بین آقایان سیدمصطفى حسینى و رهام بوذرى منعقد گردیده بود؛ 
تعیین کرده اند لذا پس از اعالم قبولى من در تاریخ 96/06/20 و ثبت آن به شماره ى 96/2550 درکانون 
وکالى دادگســترى اصفهان، به تاریخ 96/06/22 در وقت فوق العاده جلسه ى داورى براى رسیدگى 
به اختالف طرفین به شــرحى که در بند (8) قرارداد طرفین آمده است؛ تشــکیل است و اوراق مربوطه 
تحت نظر است؛ پس از مطالعه ى اوراق پرونده که توسط آقاى سید سجاد آیتى وکیل قانونى آقاى سید 
مصطفى حسینى تقدیم گردیده است؛ از آن جا که به هرحال استماع دفاعیات طرفین براى اتخاذ تصمیم 
و صدور راى، ضرورى است؛ بنابراین قرار رسیدگى به اختالف طرفین و مالحظه ى اسناد و مدارکى که 
درصورت لزوم ارائه خواهند داد؛ صادر مى گردد و وقت رســیدگى براى ساعت 6 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخ 96/09/10 که در دفتر من به آدرس: اصفهان- خیابان شــیخ صدوق شمالى بعداز سه راه شیخ 
مفید به طرف شــهید نیکبخت –مجتمع ارغوان –باالى بانک تجارت- طبقه 4 واحد 21 تشکیل مى 
شود؛ تعیین مى گردد و چون حسب اعالم وکیل آقاى سید مصطفى حسینى، طرف دیگر داورى مجهول 
المکان است و آدرسى از وى در دست نیست و نام برده تقاضاى ابالغ وقت رسیدگى را از طریق انتشار 
آگهى نموده است مستنداً به مواد 476 و 477 قانون آئین دادرسى مدنى و وحدت مالك ماده ى 73 آن 
قانون، مقرر مى دارد مشارالیه ازطریق انتشار آگهى در روزنامه براى روز تعیین شده دعوت گردد. هزینه 
ى انتشار آگهى به عهده ى طرف دیگر است که باید پرداخت نماید. م الف: 6488 على اکبر آبادگر-داور 

تعیینى کانون وکالى اصفهان/ 8/296 
فقدان سند مالکیت

 شماره: 9601218641368960 آقاى حسینعلى طالبى نجف آبادى فرزند رضا باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت هفت سهم مشاع از 
بیست و چهار سهم ششدانگ یک قطعه زمین شــماره 517 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 369 دفتــر 55 امالك ذیل ثبت 7024 بنام ســکینه صالحى نجف آبادى فرزند 
رجبعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندانتقال 19833-1353/08/07 دفتر 88 نجف آباد 
به حسینعلى طالبى نجف آبادى انتقال قطعى شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد
 از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشــار 1396/08/08،م الف: 6493 حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/ 8/297 

افزایش 30 درصدى 
بهاى آب و برق

 در دستور کار است
واقعى شدن تعرفه هاى آب و برق هدف گذارى است 
که پس از عدم تحقق در طول برنامه پنجم توسعه، در 
برنامه ششم توسعه تکرار شده و همین تأکید قانونى، 
در پکیج اقتصادى صد روزه و بسته اقتصادى آب و 
برق وزارت نیرو در طول برنامه ششــم مورد تأکید 

قرار گرفته است.
از این رو، واقعى شدن تعرفه هاى آب و برق طى یک 
بازه زمانى پنج ساله اجراى برنامه ششم توسعه در 
دستور کار دولت است. در حال حاضر فاصله قیمت 
تمام شده تولید، انتقال و توزیع آب با تعرفه فروش 
آن در پایین ترین میزان خود و با محاسبه هزینه هاى 
دفترى، 600 تومان در هر مترمکعب و فاصله قیمت 
تمام شده تولید، انتقال و توزیع برق با تعرفه فروش 
آن، بدون احتساب هزینه هاى سوخت و هزینه هاى 

جانبى 40 تومان در هرکیلووات ساعت است.
به منظور تحقق حذف فاصله قیمت تمام شــده و 
تعرفه فروش، با توجه به حداقل تورم هاى ســاالنه 
و همچنین لحاظ شدن متوسط هزینه هاى دریافتى 
از مشــترکان، در هر ســال از برنامه ششم توسعه 
باید شــاهد افزایش 20 تا 30 درصدى تعرفه آب و 

برق باشیم.

آمار باالى خرابى اتومبیل هاى مردم

سرگردانى خریداران خودروهاى چینى
خدمات پس از فروشى در کار نیست

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خــودرو با تأکید بر آمار باالى 
خرابى خودروهاى چینى، طراحى این خودروها و کیفیت 

قطعات آنها را دالیل اصلى این امر دانست.
علیرضا نیک آیین اظهارداشت: اکنون مراجعات خریداران 
خودروهاى چینى به تعمیرگاه ها آمار باالیى دارد، چراکه 
این خودروها از نظر طراحى و فنى دچار مشکالت متعدد 

هستند.
وى با بیان اینکه قطعات یدکى خودروهاى چینى که در بازار 
وجود دارد در اکثر موارد قطعات اصل شرکت تولیدکننده 
نیست، گفت: قطعاتى که در این حوزه وارد بازار مى شود 
فاقد اصالت کافى است و قطعاتى که شرکت خودروسازى 

تولید مى کند، نیست.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اشاره به اینکه عمومًا 
خودروهاى چینى کپى بردارى شده از برندهاى مطرح دنیا 
هستند، اظهارداشــت: با توجه به اینکه این امکان وجود 
ندارد که کپى بردارى این خودروها به صورت دقیق باشد، 
خودروسازان این کشور به اجبار تغییراتى را در ساختار ایجاد 
کرده اند که این تغییرات موجب شده است نیاز این خودروها 

به تعمیر به مراتب بیش از سایر خودروها باشد.
نیک آیین ادامه داد: زمانى که یک شرکت خودروساز در 
طراحى اصلى یک خودرو دست مى برد، شرایطى به وجود 
مى آید که ممکن اســت تعمیر خودرو را هنگام خرابى با 
مشکالتى مواجه کند. به عنوان مثال اکنون براى تعویض 
دیسک و صفحه یک خودروى MVM الزم است که 

هزینه اى معادل یک پژو 206 داشته باشیم. از سوى دیگر 
به دلیل اصلى نبودن قطعات، این خودروها در بیشتر موارد 

نیاز به تکرر تعمیر دارند.
وى به ارائه  توضیحاتى دربــاره قیمت خودروهاى چینى 
پرداخت و گفت: زمانى که مشترى بخواهد یک خودرو با 

ظاهرى جدید و قیمتى پایین داشته باشد مجبور است به 
سراغ خودروهاى چینى برود، اما متأسفانه در شرایط فعلى 
تعرفه هاى گمرکى به گونه اى است که قیمت تمام شده 
خودرو را بسیار باال مى برد؛ به گونه اى که اکنون با قیمت 
یک خودروى چینى این امکان وجود دارد که در کشورهاى 

حاشیه خلیج فارس ماشین ژاپنى یا تویوتا خریدارى شود.
وى همچنین با بیان اینکه تکلیف خریداران خودروهاى 
چینى در بازار معلوم نیست، گفت: خدمات پس از فروش 
خودروهاى چینى خیلى ناقص است و حقوق مصرف کننده 

در این باره رعایت نمى شود.
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همانا خدا استغفار و آمرزش خواستن را وسیله دائمى 
فروریختــن روزى و موجب رحمــت آفریدگان قرار 
داد. پس رحمت خدا بر آنکس که به اســتقبال توبه رود 
و از گناهان خود پوزش طلبــد و پیش از آنکه مرگ او 

موال على (ع)فرا رسد، اصالح شود.

بدون شرح
منبع: ایران کارتون
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پیام هاى محرمانه پیام هاى محرمانه 
سید به سپاهانسید به سپاهان

دانشکده فنى و حرفه اى سما خمینى شهر در نظر دارد از طریق 
برگزارى مزایده عمومى، بوفه دانشــجویى خود را به پیمانکار 
واجد شــرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند براى کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک هفته با 
شماره تلفن 33660209-031 داخلى 140 یا 125 تماس حاصل 
 www.sama khsh.ac.ir فرمایند یا به آدرس وب سایت

مراجعه نمایند.

              آگهى مزایده              آگهى مزایده
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد مقدارى از لوله هاى فوالدى مازاد خود 
را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت مى گردد 
حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهى دوم نسبت به دریافت اسناد مزایده مراجعه 

نمایند. 
محل بازدید: انبار شرکت آب منطقه اى اصفهان واقع در آبشار سوم 

                       آگهى مزایده عمومى                       آگهى مزایده عمومىنوبت اولنوبت اول

م الف: 100694 روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

     آگهى مناقصه عمومى     آگهى مناقصه عمومىنوبت اولنوبت اول

اداره کل زندان هاى استان اصفهاناداره کل زندان هاى استان اصفهان

اداره کل زندان هاى استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانى:  اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه اقالم مواد غذایى به شرح زیر: 
برنج معمولى 805/000 کیلوگرم- ماکارونى 700 گرمى با قطر یک دوم میلى متر 145/000 ك- روغن مایع معمولى 70/000 ك- روغن سرخ کردنى 130/000ك- 
عدس درشت 38/000 ك- نخود 36/000 ك- لپه 30/000 ك- لوبیا چیتى 38/000 ك- قند 201/000 ك- چ اى ایرانى 500 گرمى 21/000 ك- لوبیا چشم بلبلى 

30/000 ك- لوبیا سفید 18/000 ك- آبلیمو 800 گالن 10 کیلویى- رب گوجه فرنگى 140/000 ك- خرما خشت 65/000 ك- سویا 20/000 ك- عدس ریز 20/000 ك 
 پنیر حلب 95/000 کیلوگرم- کره 15 گرمى 2/600/000 قالب- مربا 25 گرمى 2/600/000 عدد- حلوا شکرى 50 گرمى 900/000 عدد 

کلیه اقالم مواد غذایى مى بایست از نوع درجه یک و با کیفیت مطلوب باشد

تضمین شرکت در 
مناقصه

ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندان هاى استان اصفهان
به مبلغ 3/850/000/000 ریال

دریافت اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان و پایگاه ملى مناقصات

از تاریخ 1396/08/09 لغایت 1396/08/15

تحویل اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان

تا پایان وقت ادارى 1396/08/27

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان هاى استان اصفهان
مورخ 1396/08/29 ساعت 10 صبح

م الف: 100701
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فریدون جیرانى که این روزها فیلم «خفه گى» را بر روى پرده سینماها دارد، در مصاحبه خود با ماهنامه 24 به نکات جالبى در 
مورد انتخاب بازیگران این فیلم اشاره کرده است. او از جمله به نقش پوالد کیمیایى اشاره کرده است. کیمیایى هفته پیش در 

گفتگو با روزنامه جام جم به تندى از جیرانى انتقاد کرده بود که باعث شده نقش او آنطور که باید از آب درنیاید. 
حاال جیرانى در گفتگو با 24 در پاسخ به این پرسش جواد طوسى که چرا کاراکترى که پوالد کیمیایى در آن به ایفاى 
نقش مى پردازد کامل نیست، گفت: آن شخصیت اصًال ناقص است و در فیلمنامه اولیه هم نبود. بازیگر اول فیلم جوان 
بود و مى خواستیم با بازى پوالد کیمیایى در شخصیت «منصور»، شخصیت آن جوان را کامل کنیم. وقتى آن بازیگر 

جوان نتوانست بازى کند و حذف شد، پوالد هم گفت بگذار من بروم اما اشتباه کردیم که پوالد را حفظ کردیم. او 
واقعاً گناه داشت چون با اعتماد و اتکا به من آمد و مى دانست که نقشش کوچک است. وقتى «نوید» آمد، برگشتیم 
به فیلمنامه اول و چیزهایى از فیلمنامه دوم باقى ماند که باعث شد شخصیت منصور روى هوا باشد. االن حضور 

او نه مینیمال است، نه ماکسیمال، هیچى نیست!
جیرانى در ادامه افزود: من پوالد را دوست دارم و او هم سعى کرده که در آن بخش فیلم، بازى خیلى متفاوتى انجام 

دهد اما طفلک همه صحنه هاى بازى اش را از فیلم حذف کردیم.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «آقاى سانسور» در تهران در 
حال پیگیرى است. فیلم ســینمایى «آقاى سانسور» به 
کارگردانى على جبارزاده و تهیه کنندگى غالمرضا گمرکى 
این روزها در لوکیشــنى حوالى شمال تهران و در مؤسسه 
علم و صنعت آریــا در حال فیلمبردارى اســت و تاکنون

 60 درصد از کار مقابل دوربین رفته.
با توجه به تولید نیمى از کار به زودى مراحل فنى فیلم نیز 
آغاز مى شود تا اولین ساخته سینمایى على جبارزاده هرچه 
زودتر براى حضور در جشنواره سى و ششم فیلم فجر آماده 

نمایش باشد.
علــى ضیایــى یکــى از شــرکت کنندگان مســابقه 
«خنداننده شو» برنامه «خندوانه» نیز به تازگى به این پروژه 

پیوسته و با انجام تست گریم نهایى مقابل دوربین رفت. 
محمدرضا فروتن، بهرام افشــارى، بهاره رهنما، بهنوش 
بختیارى، محمود پاك نیت، امید روحانى، گیتى قاسمى، 
امیر کربالیى زاده، على مثنوى، حســن نــورى و صحرا 
اسداللهى، همراه با هنرمند خردسال آرشین مثنوى دیگر 

بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

 مجموعه تلویزیونى «مسافرى از هند»به کارگردانى قاسم جعفرى براى پخش از کانال فارسى 
شبکه آى فیلم در نظرگرفته شده است.

مجموعه تلویزیونى «مســافرى از هند» بــه تهیه کنندگى صدیقه صحت و نویســندگى علیرضا 
کاظمى پور، محصول سال 1381 است، که جزو سریال هاى پربیننده  پس از انقالب در تلویزیون ایران بوده 
است. داستان این مجموعه از این قرار است: «رامین نادرى براى درس خواندن به هندوستان مى رود. رامین که 
قرار است با دختردایى خود پروانه ازدواج کند، با دخترى هندى به نام سیتا آشنا مى شود و او را براى ازدواج به ایران 

مى آورد، اما ورود سیتا به ایران مشکالتى را به وجود مى آورد...»
شیال خداداد در نقش ســیتا، ســروش گودرزى در نقش رامین، الهام حمیدى در نقش پروانه، حمید گودرزى، 
نسرین مقانلو، شیرین بینا، عنایت شفیعى، مجید مشیرى، ایرج نوذرى و بهنوش طباطبایى بازیگرانى هستند 
که در این سریال به ایفاى نقش پرداخته اند.اولین قســمت از مجموعه تلویزیونى «مسافرى از هند» از امشب
 8  آبان هرشب ساعت 20:00 روى آنتن کانال فارسى آى فیلم قرارخواهدگرفت. بازپخش آن نیز در ساعت هاى

 04:00 و 12:00 روز بعد خواهد بود.

تنهــا دو هفته به اکــران یکى از پــر بازیگرترین 
فیلم هــاى تاریخ هالیــوود به نام «قتــل در قطار 
سریع السیر شرق» ساخته «کنت برانا» باقى مانده 
و به تازگى دو عکس تازه از حضور «جانى دپ» در 

این فیلم منتشر شده است.
فیلمبــردارى فیلــم ســینمایى «قتــل در قطار 
سریع الســیر شــرق» چندى پیش به پایان رسیده 
و اولین تیزر ایــن فیلم نیز در ســاختارى متفاوت 

منتشر شد.
این فیلــم جدیدترین اقتبــاس از رمــان جنایى

«قتل در قطار سریع السیر شــرق» شاهکار ادبى 
«آگاتا کریستى» است که «کنت برانا» کارگردانى 

آن را بر عهده دارد.
بازیگرانى همچون «جانــى دپ»، «جودى دنچ»، 
«دیزى ریدلى»، «میشل پنا» و «میشل پتیفر» در 
این پروژه همکارى داشــته اند و خود «کنت برانا» 
نیز در نقش کارآگاه مشهور «هرکول پوارو» ظاهر 

شده است. 
«مایکل گریــن» نگارش فیلمنامــه جدید «قطار 
سریع السیر شــرق» و «مارك گوردن»، «سیمون 
کینبرگ» و «ریدلى اسکات» نیز تهیه کنندگى این 
فیلم را برعهده خواهند داشت که داستان آن حول 
محور قتل یک آمریکایى در قطار و تالش کارگاه 
«هرکول پوارو» براى شناسایى قاتل و حل معماى 

قتل است.
برانا براى «ســینماکان» ویدئویى از کشور مالت 
که محل فیلمبردارى فیلم اســت، فرستاد و درباره 
بازیگران فیلم گفت: «ما یک گروه بى نظیر تشکیل 
داده ایــم این فقط یک داســتان معمایــى درباره 
اینکه چه کســى مرتکب شــد یا چگونه مرتکب

 شد نیســت. این درباره ســئوال مهم چرا مرتکب 
شد است.»

تیزر رونمایى شده «قطار سریع السیر شرق» قطارى 
را نشان مى دهد که در چشــم اندازى برفى حرکت 

مى کند. در این تصاویر که اولین بار ارائه شده، همه 
شــخصیت ها به نمایش درمى آیند کــه مى توانند 

قاتل باشند.
صدایى مى گوید: «من شر را در این قطار مى بینم.» 
و تماشاگران براى اولین بار ستاره هاى مشهور را در 
قالب شــخصیت هاى فیلم مى بینند. آخرین نما از 
خود برانا در نقش هرکو پوارو است که موهاى بلوند 

و سبیل خاکسترى کلفتى دارد.
رمان جنایى «آگاتا کریســتى» براى اولین بار در 
سال 1974 در فیلمى به کارگردانى «سیدنى لومت» 
و با بازى «آلبرت فینى»، «لورن باکال» و «اینگرید 
برگمن» به ســینما آمد و در نهایت جایزه اســکار 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن را براى «برگمن» 

به ارمغان آورد.
این فیلم در مرحله پس از تولید بوده و «قتل در قطار 
سریع السیر شرق» در تاریخ 22 نوامبر 2017 اکران 

خواهد شد.

ی یچى ل ی ل ی ی و
بازى خیلى متفاوتى انجام و او همسعىکرده که در آن بخش فیلم، جیرانى در ادامه افزود: من پوالد را دوست دارم

دهد اما طفلک همه صحنه هاى بازى اش را از فیلم حذف کردیم.

      عزتى،       عزتى، 
شاکردوستشاکردوست
و حجازى فر    و حجازى فر    
  در «دو طبقه روى پیلوت»
  در «دو طبقه روى پیلوت»

راز «قتل 
در قطار 
سریع السیر» 
فاش
 مى شود

یک اقتباس دیگر از اثر
 معروف آگاتا کریستى

در«آقاى سانسور»بهاره رهنما و محمدرضا فروتن 

بازپخش مجموعه تلویزیونى «مسافرى از هند» از آى فیلم

جیرانى: اشتباه کردیم نقش پوال د را حفظ کردیم

لم سینمایى «دو طبقه روى پیلوت» 
فی

ى ابراهیــم ابراهیمیان و 
به کارگردانــ

تهیــه کنندگى کیومرث پــور احمد به 

تازگى وارد پیش تولید شده و به زودى 

با انتخاب عوامل، فیلمبردارى فیلم آغاز 
مى شود.

الناز شاکردوســت جدیدترین بازیگرى 

اســت که حضورش در «دوطبقه روى 

پیلوت» قطعى شده است. شاکردوست 

ین روزها فیلم سینمایى «خفه گى» 
که ا

ــینماها دارد و مشــغول 
را روى پرده س

بازى در فیلم سینمایى  «سراسر شب» 

ساخته فرزاد مؤتمن است، پس از پایان 

بازى در این فیلم به زودى جلوى دوربین 
ابراهیمیان مى رود.

پیش ازاین حضور جــواد عزتى و هادى 

در فیلم قطعى شــده بود. 
حجازى فــر 

«دوطبقــه روى پیلوت» چنــد بازیگر 

رح دیگر هم دارد که به زودى انتخاب 
مط

و معرفى مى شوند.

ابراهیمیــان پیش ازایــن در گفتگو با 

الین درباره این فیلم بیان 
خبرنگار هنرآن

: این روزها در مرحله انتخاب بازیگر 
کرد

یم و با برخى از بازیگران براى حضور 
هست

ذاکراتى داشتیم که هنوز 
در این فیلم م

قطعى نشده است.

کارگردان «ارســال یک آگهى تسلیت 

ى روزنامه» در ادامــه به حضور این 
برا

ششــمین جشنواره فیلم 
فیلم در سى و 

فجر اشاره کرد و گفت: ازآنجایى که فیلم 

ه کلید مى خورد بسیار بعید 
ما اواسط آذرما

شــنواره فیلم فجر برسد، 
است که به ج

 را دیــر آغاز کردیم و هم 
چراکه هم کار

اینکه فیلمبردارى کار به احتمال زیاد تا 

ن جشنواره ادامه خواهد داشت.
زما
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پزشکان معتقدند در صورتى که مبتالیان به آسم و آلرژى بیمارى خود را به خوبى تحت کنترل داشته باشند و 
احتیاط هاى الزم را انجام دهند، قادر خواهند بود بدون نگرانى ورزش کنند.

به گفته پزشکان، این بیماران باید عامل محرك آسم یا آلرژى را در خود بشناسند. به طور مثال زمانى که میزان 
ذرات گرده و مواد آلرژى زا در هوا باالست، باید در محیط هاى سرپوشیده و داخل ساختمان با پنجره هاى بسته 
ورزش کنند. همچنین هنگام ورزش کردن در فضاى باز از حضور در مناطقى با ســطح باالى مواد آلرژى زا 

همچون پارك ها و نواحى پرترافیک خوددارى کنند.
همچنین هواى خشک مى تواند در مبتالیان به آسم حساســیت آور باشد در حالى که آب و هواى مرطوب، 
ورزش کردن را راحت تر مى کند. عالوه بر این، هنگام ورزش کردن در فضاى باز بهتر است از طریق بینى 

نفس بکشند.
همچنین دویدن هاى طوالنى مدت و ورزش پرتحرکى مثل بسکتبال از جمله ورزش هایى هستند که موجب 

بروز آسم ناشى از ورزش مى شوند و بنابر این انتخاب ورزش مناسب براى این افراد حائز اهمیت است.
پزشکان همچنین تأ کید دارند در صورتى که بیمار مبتال به آسم یا آلرژى احساس کسالت و بیمارى دارد، تا 

زمانى که عالئم آلرژى در وى بهبود نیافته، باید ورزش کردن را به تعویق بیاندازد.

بسیارى از ما در فصل سرما، دست و پاهایمان سرد 
و بدنمان دچار لرزش مى شود. در این مواقع، هیچ 
نوشیدنى مانند دمنوش هاى گرمابخش حالمان را 

خوب نمى کند
نوشیدن دمنوش ها در فصل هاى پاییز و زمستان 
بسیار مفید اســت و نقش مؤثرى در پیشگیرى از 

ابتال به بیمارى هاى مختلف دارند.
در ایــن مطلــب دمنوش هایــى را معرفــى

 مى کنیم که در فصل سرما به بدنمان گرما و انرژى 
مى بخشند.

 دمنوش زنجبیل
ایــن دمنــوش بدنتان را گــرم مى کند و از شــر 
ویروس هاى سرماخوردگى در امان نگه مى دارد. 
مصرف دمنوش زنجبیل براى افرادى که سیستم 

ایمنى ضعیف دارند نیز مفید است.

موارد منع مصرف دمنوش زنجبیل
مصرف دمنوش زنجبیل بــراى مبتالیان به زخم 
یا درد معده مضر است و ســوزش معده را افزایش 
مى دهد. همچنین نوشیدن این َدمکرده سردرد هاى 
ضربان دار را تشدید مى کند، بنابراین باید با احتیاط 

استفاده شود.

دمنوش گزنه
گزنه سرشار از ویتامین C، انرژى زا و تقویت کننده 

سیستم ایمنى بدن است.
آب گزنه کم خونى و خســتگى مفــرط را نیز رفع 

مى کند. 

دمنوش زیرفون
مصرف زیاد دمنوش زیرفون کاهش فشارخون را 

به همراه دارد.

تقریبًا تمامى افراد تجربه سوختگى بر اثر آشپزى، 
آفتاب سوختگى یا حتى سوختگى هاى جزئى با 
مواد شیمیایى را داشته اند. اغلب سوختگى هاى 
خفیف با روش هاى خانگى قابل درمان هســتند 
اما در برخى موارد الزم اســت حتما با مراجعه به 

پزشک اقدامات درمانى فورى انجام شود.
زمانیکه فرد دچار سوختگى مى شود، مهم است که 
به شدت سوختگى توجه داشته باشد تا در صورت 
لزوم به پزشک مراجعه کند، اما در غیر این صورت 

درمان آن در خانه امکان پذیر است.
 برخــى از اشــتباهات مرســوم بــراى درمان 
ســوختگى وجود دارد که نه تنها مفید نیســتند،

بلکه حتى مى توانند شــدت سوختگى را افزایش 
دهند:

روغن یا اســانس: بســیارى از افراد ادعا 
مى کنند اســانس ها و برخى از روغن هاى مورد 
اســتفاده در آشــپزى همچون روغن نارگیل و 
زیتون براى درمان ســوختگى مفید هستند. هر 
چند روغن ها گرما را بــه دام انداخته و مانع از آن 
مى شوند که حرارت از محل سوختگى خارج شود، 
اما به دام افتادن حرارت مى تواند موجب تشدید 

سوختگى شود.
کره: بســیارى از افراد تصور مى کنند استفاده از 
کره در محل ســوختگى، روند درمان را تسریع 
مى کند. به رغم این باور رایج، کره همچون روغن، 
حرارت را در محل سوختگى نگه  داشته و موجب 

مى شود شدت سوختگى بیشتر شود.

ســفیده تخم مرغ: برخى افراد معتقدند قرار 
دادن ســفیده تخم مرغ خام روى سوختگى به 
درمان درد ناشى از آن کمک مى کند اما شواهدى 
وجــود ندارد کــه نشــان دهنــده تاثیرگذارى 

ســفیده تخم مــرغ باشــد. در حقیقــت، این 
احتمال بیشتر وجود دارد که ســفیده تخم مرغ
 در پخش کردن باکترى در محل سوختگى تاثیر 

داشته باشد.
یخ: بسیارى تصور مى کنند دماى سرد یخ در سرد 
کردن محل سوختگى مؤثر است در حالى که یخ 
آسیب بیشترى مى زند و محل سوختگى را بیشتر 

تحریک مى کند.
خمیردندان:  خمیردندان ممکن است به پخش 

شدن باکترى در محل زخم منجر شود.

عدم دریافت چربى 
و6 هشدار بدن

حذف کامل چربى ها از رژیم غذایى، بهترین روش براى کاهش وزن یا ارتقاى سالمت نیست. چربى ها 
براى جذب مواد مغذى مهم مانند ویتامین هاى E، K، D و A مورد نیاز هستند. عالوه بر این، چربى ها به 

عنوان یک بلوك ساختمانى براى غشاى سلولى و ایجاد هورمون در بدن مورد نیاز هستند.
برخى از چربى ها از قبیل امگا 3 براى کاهش التهاب بدن ضرورى هستند و مصرف آنها در کاهش 

وزن نیز مى تواند مؤثر واقع شود.
در اینجا شش نشانه هشدار دهنده که به شــما مى گویند به اندازه کافى از رژیم 

غذایى تان چربى دریافت نمى کنید، معرفى شده است:

احساس سرما: عدم دریافت کافى چربى هاى ســالم، مى تواند دماى بدن را به هم 
بزند و شما همیشه احساس ســردى کنید. قبل از اینکه با احساس سرما در بدن به فکر 
پوشیدن لباس بیشتر شود، مطمئن باشید که آیا به میزان کافى چربى از رژیم غذایى تان 
دریافت کرده اید یا نه. سلول هاى چربى در بدن ما مسئول تولید گرما هستند و افرادى 
که ذخیره چربى بدن شان بسیار پایین است، اغلب حتى در فصول گرم سال، از احساس 

سرما شکایت مى کنند.

عــدم تمرکــز و خســتگى ذهنــى: 
دالیــل متعــددى بــراى خســتگى ذهنى و 
عدم تمرکز وجــود دارد که یکــى از آنها فقدان 
چربى هــاى مهم در رژیــم غذایى اســت. در 
ایــن میــان، کمبــود امــگا 3 به طــور خاص

 مى تواند بر عملکرد ذهنى تاثیــر بگذارد. چون 
امگا 3 واحد سازنده مغز و سیستم عصبى مرکزى 
است. برخى مطالعات نشان مى دهند چربى هاى 
غیر اشباع در برابر افت ادراك و حتى زوال عقل 

نقش دفاعى دارند.

چرخه قاعدگى نامنظم: تغییرات 
هورمونــى از دالیل نامنظم شــدن 
چرخه قاعدگى هستند. در این میان 
عدم دریافت چربى هــاى ضرورى 
و ســالم، منجر به عــدم تولید کافى 
هورمون هایى مى شــود که تنظیم 
کننده قاعدگى هستند. یکى از عوارض 
جانبى چنین حالتى، افزایش احتمال 
پوکى استخوان است. زنانى که سیکل 
قاعدگى منظمى ندارند، احتمال این 
که چگالى اســتخوانى شان کاهش 

یابد بیشتر است.

کمبود ویتامین هاى محلول در چربى: کمبود ویتامین هاى 
محلول در چربى تقریبا نادر اســت و معموال در کشورهاى 
پیشرفته دیده نمى شود. با این حال کسانى که دچار سوء تغذیه 
یا رژیم غذایى غلط هستند، کمبود این ویتامین ها را تجربه 
مى کنند. ویتامین E یکى از ویتامین هاى محلول در چربى 

است.

کاهش کلسترول HDL و افزایش ترى گلیسیرید: دریافت رژیم هاى 
غذایى کم چرب مى تواند خطر ابتال به ترى گلیســیرید باال را افزایش دهد و میزان 
کلســترول خوب را کم کند. مصرف زیاد کربوهیدرات ها به جاى چربى هاى سالم 
خوراکى نیز مى تواند موجب افزایش ترى گلیســرید همراه با کاهش HDL شود. 
دریافت 35 درصد از کالرى توسط چربى ها ایده آل است به شرطى که این چربى ها 

از منابع سالمى چون روغن زیتون، مغزها، دانه ها و آووکادو باشند.

خشکى پوست: چربى ها براى حفظ سالمت پوست و جوانى آن بسیار ضرورى 
هستند. اولین عضو بدن که در اثر کمبود چربى سالمت خود را از دست مى دهد، پوست 
شماست. اگر پوست تان خشک است و شــوره مى زند، ممکن است دلیلش مصرف 

ناکافى چربى سالم باشد.

چند توصیه ورزشى 
براى مبتالیان به آسم و آلرژى

گرما بخشیدن به بدن با دمنوش هاى قوى

فشار خون باال یا ُپر فشارى خون، بیمارى است که در آن، خون 
به دیواره  شریان ها فشار وارد مى کند.

فشار خون باال مى تواند به مرور زمان به رگ هاى خونى آسیب 
زده و منجر به بیمارى  قلبى، بیمارى کلیوى، سکته مغزى و 

سایر مشکالت شود.
فشارخون باال را قاتل خاموش مى نامند زیرا عالمتى نداشته 
و ممکن است سال ها، تشــخیص داده نشده و درمان نشده 
باقى بماند. رژیم غذایى که مى تواند فشار خون را کنترل کند، 

تغذیه اى سرشار از پتاسیم، منیزیم، فیبر و کم نمک است.
ادامه  مطلب را بخوانید تا بدانید چه غذاهایى مى توانند به شما 

در مبارزه با فشار خون باال کمک کنند:

اسفناج 
پتاســیم به کلیه هاى تان کمک مى کند تا سدیم بیشترى از 
طریق ادرارتان دفع شــود، در نتیجه فشار خون تان کاهش 
خواهد یافت. سبزیجات برگدار که سرشار از پتاسیم هستند 
شامل اسفناج، کاهو، آروگوال، کلم برگ، برگ شلغم، برگ 
کلم برگ، برگ چغندر، برگ چغندر باعث کاهش فشار خون 

مى شود.

 سالمون
ماهى  منبع عالى پروتئین 

کم چرب اســت. ماهى هاى چرب مانند ماکرل و سالمون 
غنى از اســیدهاى چرب امگا 3 بوده که مى تواند فشار خون 
را پایین آورده، التهاب را کاهش داده و ترى گلیسرید را هم 

پایین بیاورد.
عالوه بر این منابع، ماهى قزل آال حاوى ویتامین D است. 
غذاهاى بســیار معدودى داراى ویتامین D هستند و این 
ویتامین هورمون مانند، داراى ویژگى هایى است که مى  تواند 

باعث کاهش فشار خون شود.

لبو و کاهش فشارخون
لبو سرشار از نیتریک اکسید اســت که مى تواند به باز کردن 
رگ ها و کاهش فشار خون کمک کند. همچنین محققان 
دریافتند نیترات موجود در آب لبو، فشــار خون افراد تحت 

آزمایش را در عرض 24 ساعت کاهش مى دهد.

 زنجبیل 
زنجبیل مى تواند به کنترل فشار خون کمک کند و همانطور 
که پژوهش ها نشان داده زنجبیل، جریان خون را بهبود داده و 

عضالت اطراف رگ هاى خونى را شل مى کند.

 آب انار
انار میوه اى ُپر خاصیت است که هم مى توانید از خود میوه لذت 
ببرید و هم از آب آن. مطالعات نشــان داده که نوشیدن یک 
فنجان آب انار یک بار به مدت چهار هفته و یک بار در روز در 

عرض مدت کوتاهى، فشار خون را کاهش مى دهد.

کاهش سریع فشار خون باال با 5 ماده غذایى 
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یک متخصص مغز و اعصاب با اشاره به 
عالئم سردردهاى خطرناك گفت: سردرد 
در افرادى که مبتال به نوع متاستاز سرطان 
هستند، مى تواند مبنى بر گسترش بیمارى 

در مغز آنها باشد.
فرزاد اشرافى درباره سردردهاى خطرناك 
بیان داشت: سردردهایى خطرناك هستند 
که عالئم هشدارى یک بیمارى حاد مغزى 

را دارا باشند.
وى با اشــاره به اینکه ســردردهایى که 
طى چند ثانیه به وجود مى آیند و فرد تابه 
حال تجربه نکرده اســت، از جمله عالئم 
هشدار دهنده است، افزود: سردردهایى که 
بسیار شدید است و فرد تابه حال تجربه 
نکرده و همراه با افت فشــار است، حتماً 
باید جدى گرفته شــود و فرد به پزشک 

متخصص مراجعه کند.
این متخصص مغز و اعصــاب ادامه داد: 
گاهى افراد سردردهایى از قبل دارند اما در 
هنگامى که فرم سردرد افراد تغییر یابد و 
به عبارتى جدید و سردرد او شدت داشته 

باشند، حتما باید بررسى شود.
اشــرافى با تاکید بر اینکــه افراد باالى 
50 ســال نیز باید به سردرد خود اهمیت 
دهند، عنوان کرد: سردردهاى افراد مبتال 
به سرطان نیز بســیار حائز اهمیت است 
چراکه علت آن مى توانــد در افرادى که 

مبتال به نوع متاســتاز هستند، مبنى 
بر گسترش سرطان در مغز آنها 

باشد.

بخش زیادى از سردردها 
ریشه عصبى  دارند

 همه باورهاى غلط درباره درمان سوختگى
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 لیگ برتر والیبال در شــرایطى برگزار مى شود 
که همچنان با حاشــیه ها و اتفاقات زیادى روبه 
رو است. شنیده مى شــود یکى از تیم هاى لیگ 
برترى با کودتــاى برخى بازیکنانــش روبه رو 
شــده اســت.  تعدادى از این بازیکنان که توقع 
نداشتند نیمکت نشین شــوند تالش مى کنند به 
هر نحوى که شده اخراج سرمربى تیمشان را رقم 

بزنند.
به نظر مى رســد در روزهاى آینده اتفاقات جالب 
توجهــى در این تیم رخ خواهــد داد. باید دید در 
نهایت بازیکنان ناراضى مى توانند به هدف خود 
برســند یا اینکه باید همچنان نیمکت نشینى را 

تحمل کنند.

چرا فرشــید باقــرى در دربــى بــازى کرد؟ 
چــرا «ســرورجپاروف» در دربــى بــازى 
نکــرد؟ تمــام ایــن ســئوال ها بــه یــک 
جــواب ختــم مى شــد و آن امیــد ابراهیمى 
بود. توضیحــات «وینفرد شــفر» در مورد این 
تصمیماتش نشان مى داد که شــفر هم در این 
مدت کوتاه فهمیده که ســردار تیمش شماره 6 
را برتن مى کند و تیمش را براســاس مهمترین 
مهره اش مى چیند تا او بــا آزادى عمل بتواند در 
میانه میدان رهبرى کند. براى اســتقالل اتفاق 
اول افتاده اســت اما از اتفاق دوم خبرى نبوده ، 
یعنى تیم بــراى آزادى عمل بیشــتر امید چیده 
شــده اما خبرى از خالقیت هاى شماره 6 نبوده 
اســت. یکى از دالیلى که اســتقالل تا اینجاى 
فصل نتوانســته گل بزند نبود امید اســت. مثل 
فصل گذشته. فصل گذشته هم تا زمانى که امید 
ابراهیمى ستاره نشــد، چرخ هاى استقالل به 

حرکت درنیامد.
تفاوت گل هاى زده استقالل در نیم فصل 
اول فصل گذشــته و نیم فصل دوم،ده 
گل بود که امیــد ابراهیمى روى 9 گل 

تأثیر مستقیم داشت و چند گل دیگر آبى ها هم از 
روى ضربات ریباند و برگشت ضربات ایستگاهى 
این بازیکن به ثمر رسید و همین اتفاقات چهره 

استقالل را با نیم فصل اول متفاوت کرد. 
این آمار نشان مى دهد که استقالل تا چه اندازه به 
هافبکش وابسته است و مشکل بزرگ استقالل 
را شــاید نه در مهاجمان و نه در مدافعان که در 
شماره 6 باید جستجو کرد. سجاد شهباززاده در 
آخرین مصاحبــه اش در دفاع از خــود گفته اگر 
مهاجمان اســتقالل گل نمى زنند خبرى از گل 
زدن بقیه بازیکنان از ضربه کاشــته، شوت از راه 
دور، کرنر یا هر راه دیگرى نیست و به طور کل 
کارخانه موقعیت سازى استقالل با مشکل روبه 

رو است.
اکثر این راه ها به امید ختم مى شود و او متخصص 
گل زدن از این راه هاست. شفر باید امیدوار باشد 
ابراهیمى که اولین پاس گلش را در تیم ملى داد 
در اســتقالل هم زودتر موتورش روشن شود تا 

شاید بتواند این تیم را از بحران بیرون بیاورد. 

  سردرگمى بدون فرمانده

کودتا در یکى از
 تیم هاى لیگ برتر 

والیبال

باشگاه بلژیکى بعد از شروع ناامیدکننده و قعرنشینى در جدول رده بندى ژوپیرلیگ با تغییراتى در نیمکت 
رهبرى خود مواجه شد تا همین شوك زمینه اوج گیرى آنها را فراهم کند.

اوستنده بلژیک با رامین رضائیان اصًال انتظارات را برآورده نکرد تا جایى که با چند شکست متوالى در 
هفته هاى آغازین فصل به قعر جدول چسبید تا کاندیداى نخست ســقوط لقب بگیرد. عنوانى که به 
مذاق طرفداران و مدیران باشگاه خوش نیامد تا زمینه اخراج سرمربى و حضور مربى جدید روى نیمکت 

رهبرى فراهم شود.
 رامین رضائیان ســتاره ایرانى که در همین گیر و دار با مصدومیت روبه رو شده بود با تغییرات صورت 

در میدان را پیدا کرد تا اینکه شنبه شب  از گرفته نیمکت نشین شد و کمتر فرصت حضور 
نهایت بهره را برد تا با زدن اولین گل فرصت شــش دقیقه اى که نصیبش شد 
دوبــاره نامش را بر ســر زبان ها خود در لیگ بلژیک با پیراهن اوســتنده 

بیاندازد.
با گلزنى ستاره ایرانى با نتیجه 3 در پایان بازى اوستنده با لوکرن که 
رسید «کاســتوویچ»، سرمربى بر صفر به سود یاران رامین به پایان 
خود پرداخت و گفــت:  «رضائیان اوســتنده به تمجید از شاگرد ایرانى 

از آن دست بازیکنان حرفه اى است 
که براى رسیدن به جایگاه ثابت دست 
به هر تالشى مى زند و خوشــحالم که او 
مزد صبورى و تــالش هاى خود را در 
بازى با لوکرن گرفت. رامین مدتى 
مصدوم بود و بایــد با برنامه اى 
خاص دوباره زمینه بازگشت او 
به ترکیب را فراهــم مى کردیم 
که خوشبختانه این اتفاق در بازى 

این هفته افتاد .»
تعریف و تمجیدهاى سرمربى 
اوســتنده از رامین رضائیان 
توأم شــد با نمره خوبى 
که رســانه هاى 

بلژیکى به ملى پوش ایرانى بعد از بازى 
با لوکرن و گلزنى ظرف شــش دقیقه 
دادند تا راه براى تثبیت جایگاه او در تیم 
بلژیکى هموار شــود. برد شنبه شب که 
دومین برد متوالى 3 بر صفر اوستنده بود 
باعث شد این تیم تا رده چهاردهم جدول 

صعود داشته باشد.

کاستوویچ: رضائیان کاستوویچ: رضائیان 
مزد صبورى خود را مزد صبورى خود را 

گرفت

سید مهدى رحمتى در طول ســال هاى اخیر و پس از 
جدایى بحث بر انگیز از سپاهان دوبار به محرم نویدکیا 
کاپیتان وقت ســپاهان پیــام داده بود کــه مى خواهد 
مجدداً به این تیم بازگردد. اما شــرایط بازگشت او مهیا 

نشد.
به گزارش نصف جهان، وى پس از آن جدایى معروف در 
پایان دومین سال مربیگرى قلعه نویى در سپاهان از جمع 
زردپوشان جدا شد و به استقالل رفت اما تقریباً خیلى زود 

پشیمان شد.
 رحمتى دو ســال پس از ترك ســپاهان، در سالى که 
اســتقالل قهرمان لیگ برتر و زردهاى اصفهان هم در 
ورزشگاه آزادى فاتح جام حذفى شــدند، ابتدا با محرم 
نویدکیا و در ادامه در تماس با ســمیعى نژاد، مدیرعامل 
وقت کارخانه فــوالد مبارکه که رابطــه خوبى هم با او 
داشت، خواستار بازگشت به اصفهان شد و سمیعى نژاد 

هم به شدت از این خواسته استقبال کرد.
هر دو در مالقاتى در تهران و در خیابان ســعادت آباد، با 
هم حســابى گپ و گفت کردند، قول و قرارهاى خود را 

گذاشــتند و در مورد مبلغ هم به توافق رسیدند. سمیعى 
نژاد به دادن پول هاى درشــت عادت داشــت و خیلى 
راحت با پیشنهاد رحمتى موافقت کرد. سید هم امیدوار 
بود که با  توجه به اخالق مدیرعامل سابق کارخانه فوالد 
مبارکه، باز هم یکى از بهترین قراردادهاى فوتبال ایران 

را به امضا برساند.
در ادامه علیرضا رحیمى، مدیرعامل و خوروش سرپرست 
وقت سپاهان سعى کردند تا ســمیعى نژاد را از تصمیم 
خود منصــرف کنند. رحیمى بــراى دلجویى از رحمان 
احمدى که فصل پیش او را از سپاهان کنار گذاشته بود،
 مى خواســت دوباره او را به ســپاهان بیاورد و دوست  
نداشت که رحمتى به اصفهان بیاید. سمیعى نژاد در ادامه 
با توجه به اصرارهاى رحیمى جواب برخى تماس هاى 

رحمتى را نداد و خاطر سید مکدر شد.
در آن ســال با توجه به این رخدادها پرونده بازگشــت  
رحمتى بسته شد و سپاهان با شــهاب گردان و رحمان 

احمدى راهى رقابت ها شد.
 یکسال بعد رحمتى با محرم نویدکیا تماس مى گیرد و 
از مى خواهد که شرایط حضور دوباره او را هر طور شده 

فراهم کند. برخى هواداران از ایــن تماس هاى مطلع 
مى شــوند و به محرم مى گویند که رحمتى به شــدت 
پولکى اســت،  یک بار به سپاهان پشــت کرده و دیگر 
تمایل نداریم تا او را در سپاهان ببینیم. این موضوع یک 
طرف و دوستى شدید نویدکیا با رحمان احمدى هم یک 
طرف قضیه که باعث شد کاپیتان سابق سپاهانى ها به 
تماس هاى رحمتى کم محلى کند و پروژه بازگشت براى 

دومین بار با شکست مواجه شود.
 حاال در روزهایى که سید مهدى رحمتى تبدیل به یک 
نیمکت نشین محض در اســتقالل شده و مربیان آبى، 
حســینى را به او ترجیح داده اند، بحث جدایى او در نیم 
فصل داغ شده است. هر چند او یک فصل و نیم دیگر با 
آبى ها قرارداد دارد، اما او طاقت نیمکت نشینى ندارد و 
احتمال ترك استقالل از سوى او بسیار باالست. سپاهان 
هم در چهارچوب دروازه حــال و روز خوبى ندارد و «لى 
اولیویرا» گلر برزیلى این تیم پر نوسان ظاهر شده است. 
باید دید همه این اتفاقات باعث مى شود که سید را دوباره 
در اصفهان و پیراهن سپاهان ببینیم یا اینکه در نیم فصل 

مى خورد.معادالت دیگرى رقم 

پیام هاى محرمانه سید به سپاهانپیام هاى محرمانه سید به سپاهان
گزارش نصف جهان از تالش هاى رحمتى براى بازگشت

مدافع ایرانى تیم القطر مى گوید در لیگ ستارگان 
کار براى مدافعان بســیار ســخت است چرا که 
مالکان تیم ها خرج هاى زیــادى براى آوردن 

مهاجمان خارجى مى کنند.
محمد طیبى در ابتداى فصل و پس از حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا، از استقالل خوزستان جدا شد 
و در نهایت و پس از کش و قوس هاى فراوان به 
تیم القطر پیوســت، او با تیم القطر به  اسلوونى 
هم رفت و البته بازوبنــد کاپیتانى را این بازیکن 

بهبهانى بر بازو مى بندد.
مدافع خوزستانى تیم القطر در گفتگویى، درباره 
وضعیت قطر، لیگ ستارگان،تیم ملى و... صحبت 

کرد که در زیر مرور مى کنیم:
■ در لیگ ســتارگان قطر امکانات همه تیم ها 
عالى و در حد اروپاست، این کشور براى فوتبال 
خرج زیادى مى کند و هدف آنها موفقیت براى 
جام جهانى 2022 اســت. ورزشگاه هایى که در 
اینجا ساخته مى شوند فوق العاده هستند، متأسفانه 
این امکانات در فوتبال ایران نیســت و اگر این 
امکانات وجود داشته باشد، سرعت رشد فوتبال ما 

شود.بسیار بیشتر مى 
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ایرانى هاى کمى زندگى مــى کنند اما چند نفر 
حضور دارند و با آنها ارتباط دارم، بازیکنان ایرانى 
هم اینجا هســتند که بعضى اوقات همدیگر را 
مى بینیم، سروش رفیعى، مرتضى پورعلى گنجى 

و... بعضى اوقات همدیگر را مى بینیم.
 ■ در قطــر پیــش از بــازى برنامــه هایــى

 انجام مى دهند تا دیــدار را جذاب تر کنند، من و 
«ژاوى» پیش از بازى السد با تیم ما همدیگر را 
دیدیدم و عکس یادگارى براى سایت رسمى لیگ 
ستارگان گرفتیم، ژاوى اصًال مغرور نیست و اتفاقًا 
مثل ایرانى ها بســیار خونگرم است. خوشحال 
هســتم که جایى بازى مى کنم که او هم در آن 

شاغل است.
■ اینجا براى حضــور مهاجمان و هافبک هاى 
گلزن خرج زیادى مى کنند و بازیکنان بزرگى در 
این لیگ بازى مى کنند، این کار را براى مدافعان 
سخت مى کند، براى همین تعداد گل هاى زیادى 

در بازى ها رد و بدل مى شود.
■ من در جلسه اخیر تیم به سرمربى اعالم کردم 
که دیگر نمى خواهم کاپیتان باشم و بهتر است 
این وظیفه به بازیکن دیگرى ســپرده شــود تا 
تمرکزم را تنها روى بازى خودم داشــته باشم و 

بتوانم به تیمم بیشتر کمک کنم.
 ■ من ســخت تالش مى کنم تا بتوانم در جام 
جهانى روســیه در تیم ملى حضور داشته باشم، 
مى دانم کار سختى در پیش دارم اما تمام تالشم را 
انجام مى دهم تا نماینده خوزستان در جام جهانى 
باشم، مطمئن هستم که کادرفنى تیم ملى همه 
بازى هاى لیگ برتر و البته لژیونرها را 
مى بینند و به حضور در اردوهاى 

تیم ملى امید دارم. 

  ژاوى مثل ایرانى ها خونگرم است!

نادر قاضى پــور، نماینده مردم ارومیه کــه با رفتارهاى 
قومگرایانه در مجلس شــوراى اســالمى شــناخته 
مى شــود در جدیدترین اقدام تذکرى کتبــى به وزیر 
ورزش ارائــه داد کــه در آن بــه حکــم محرومیت 
مهدى کیانــى، کاپیتــان تراکتــور اعتراض شــده 

است. 

اعتراضى عجیب که در آن فدراســیون فوتبال و کمیته 
انضباطى را باند تاج خوانده و حکــم کیانى را ظالمانه. 
قاضى پــور در تذکر کتبى به ســلطانى فر، وزیر ورزش 
نوشته:«به اســتحضار مى رساند مطلع شــدیم آقاى 
مهدى کیانى به ناحق در باند حاکم، جناب آقاى تاج در 
فدراسیون فوتبال محروم شده اند. انتظار دارم حضرتعالى 

شخصاً براى دفاع از حق و حقوق مردم آذربایجان نسبت 
به لغو این محرومیت ظالمانه اقدام الزم به عمل آورید.»
مهدى کیانى به دلیل درگیرى با عارف آغاسى در رختکن 
تراکتور از طــرف کمیته اخالق به دو مــاه محرومیت 
محکوم شــده بود و باشــگاه تراکتور هم به این حکم 

اعتراض رسمى کرده است. 

ظلم باند «تاج»!

الهه مهرى دهنوى

کمى قبل از آغاز لیگ هفدهم، وقتى «اوکراین» دوباره 
مقصد اردوى تابســتانى سرخپوشان شــد، بسیارى از 
هواداران نگران بودنــد که تیم دوباره بــا چند بازیکن 
اوکراینى به تهران برگردد. این بار اما دیگر خبرى از «تولد 
ناخواســته» در اردوى تیم «برانکو ایوانکوویچ» نشد و 
معاون اقتصادى باشگاه، به دنبال کشف «پریموف» ها 
و «پلى یانسکى» هاى تازه اى نرفت. دو بازیکن خارجى، 
در فهرست خرید پرسپولیس قرار داشت. اولى، «گادوین 
منشا» بود که خیلى زود به توافق رسید و قراردادش را با 
این باشگاه امضا کرد. ستاره اهل نیجریه باشگاه پیکان 
اواسط فصل گذشته نیز آماده بود تا به تیم برانکو اضافه 
شــود اما با مخالفت جاللى، این اتفاق چند ماه به تعویق 
افتاد. منشا امتحانش را در پیکان پس داده بود و هیچکس 
از دریچه تردید به کیفیت باالى این مهاجم سختکوش 

نگاه نمى کرد.
دومین خرید خارجى تابستان، از 
عراق آمــد. ایوانکوویچ در دوران 
حضور در پرسپولیس، چند مذاکره 
بى ســرانجام با فوتبالیست هاى 
عراقى داشــت و باالخره یکى از 
ستاره هاى نسل جدید فوتبال 
این کشــور را بــه خدمت 
گرفــت. در حافظــه 

عالقه مندان به فوتبال در ایران، خاطره هاى چندان مثبتى 
از فوتبالیست هاى عراقى وجود نداشت. آنها به بداخالقى، 
خشونت و بى نظمى شــهره بودند و ابتداى فصل وقتى 
حضور «بشار رســن» در جمع ســرخ ها به تأخیر افتاد، 
خیلى ها از او به عنوان «جاسم کرار» جدید نام بردند اما 
زیاد طول نکشید که رسن، تفاوتش را نشان بدهد. مسابقه 
رفت با االهلى، فرصت تماشاى بازیکن تازه وارد را براى 
هواداران به ارمغان آورد. بازیکنى که در دقایق پایانى به 
زمین فرستاده شد و با ارسال ها و پاس هایش، گره مسابقه 
را باز کرد. قرمزها به سرعت مجذوب ذخیره طالیى شان 
شدند و در انتظار تماشاى او در ترکیب ثابت بودند. حواشى 
محسن مسلمان قبل از دربى، جاى بشار را در بین نفرات 
ثابت برانکو باز کرد و فوتبالیست عراقى آنقدر شگفت انگیز 
ظاهر شــد که خروجش از زمین در دقیقه 66 براى ورود 
مسلمان، تماشاگران تیم برانکو را نگران کرده بود. سرعت 
فوق العاده رســن با توپ، او را بهترین بازیکن شهرآورد 
تبدیل کرد. مهره اى که هر وقــت اراده کرد از بازیکنان 
مستقیمش رد شد و بدشانس بود که نتوانست این نمایش 

فردى باشکوه را با به ثمر رساندن یک گل، تکمیل کند.
حاال دیگر نیمکت، براى بشــار کوچک به نظر مى رسد. 

ســهم هافبک 20 ساله قرمزها، مى خواهد 
بیشترى از تیم برانکو داشته باشد. 
او با درخشــش اش در زمین، 

باعث پیشرفت تیمى شده که خارجى هاى فصل 
گذشته اش، فقط مصرف کننده بودند و به جاى فوتبال، 
براى زندگى و تفریح در تهران ســکونت داشتند. رسن، 
هیچوقت توریست نبوده و از راه رسیده تا هر روز، مبارزه 

تازه اي را تجربه کند.

پریموف کجا،
بشار کجا!

قعرنشینى درجدول رده بندى ژوپیرلیگ با تغییراتى در نیمکت  باشگاه بلژیکى بعد از شروع ناامیدکننده و
رهبرى خود مواجه شد تا همین شوك زمینه اوج گیرى آنها را فراهمکند.

اوستنده بلژیک با رامین رضائیان اصًال انتظارات را برآورده نکرد تا جایى که با چند شکست متوالى در 
هفته هاى آغازین فصل به قعر جدول چسبید تا کاندیداى نخست ســقوط لقب بگیرد. عنوانى که به 
مذاق طرفداران و مدیران باشگاه خوش نیامد تا زمینه اخراج سرمربى و حضور مربى جدید روى نیمکت 

رهبرى فراهم شود.
 رامین رضائیان ســتاره ایرانى که در همین گیر و دار با مصدومیت روبه رو شده بود با تغییرات صورت 

رضورگ در میدان را پیدا کرد تا اینکه شنبه شب  ازگرفته نیمکت نشینشد و کمتر فرصت ح
نهایت بهره را برد تا با زدن اولین گل  فرصت شــش دقیقه اى که نصیبش شد 
ههههههههندهه دوبــاره نامش را بر ســر زبان ها خود در لیگ بلژیک با پیراهن اوســت

بیاندازد.
3با گلزنى ستاره ایرانى با نتیجه 3در پایان بازى اوستنده با لوکرن که 
رسید «کاســتوویچ»، سرمربى بر صفر به سود یاران رامین به پایان 
خود پرداخت و گفــت:  «رضائیان اوســتنده به تمجید از شاگرد ایرانى 

از آن دست بازیکنان حرفه اى است 
که براى رسیدن به جایگاه ثابت دست 
به هر تالشى مى زند و خوشــحالم که او 
مزد صبورى و تــالش هاى خود را در 
بازى با لوکرن گرفت. رامین مدتى 
بایــد با برنامه اى  مصدوم بود و
خاص دوباره زمینه بازگشت او 
به ترکیب را فراهــم مى کردیم 
کهخوشبختانه این اتفاق در بازى 

این هفته افتاد .»
تعریف و تمجیدهاى سرمربى 
اوســتنده از رامین رضائیان 
توأم شــد با نمره خوبى

که رســانه هاى 

بلژیکى به ملى پوش ایرانى بعد از بازى 
با لوکرن و گلزنى ظرف شــش دقیقه 
دادند تا راه براى تثبیت جایگاه او در تیم 
بلژیکى هموار شــود. برد شنبه شب که 
3دومین برد متوالى 3 برصفر اوستنده بود 
باعث شد این تیم تا رده چهاردهم جدول 

صعود داشته باشد.

شود.بسیار بیشتر مى 
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این وظیفه به بازیکن دیگرى ســپرده شــود تا 
تمرکزم را تنها روى بازىخودم داشــته باشم و 

بتوانم به تیمم بیشتر کمک کنم.
م■من ســخت تالش مى کنم تا بتوانم در جام 
جهانى روســیه در تیم ملى حضور داشته باشم، 
مى دانم کار سختى در پیش دارم اما تمامتالشم را
انجام مىدهمتا نماینده خوزستان در جام جهانى

باشم، مطمئن هستم که کادرفنى تیم ملى همه 
بازى هاى لیگ برتر و البته لژیونرها را 
مى بینند و به حضور در اردوهاى

تیم ملى امید دارم. 

مى خورد.معادالت دیگرى رقمیط حضور دوباره او را هر طور شده 

بال در ایران، خاطره هاى چندان مثبتى 
 عراقى وجود نداشت. آنها به بداخالقى، 
ى شــهره بودند و ابتداى فصل وقتى 
ـن» در جمع ســرخ ها به تأخیر افتاد، 
وان «جاسم کرار» جدید نام بردند اما 
ه رسن، تفاوتش را نشان بدهد. مسابقه 
صت تماشاى بازیکن تازه وارد را براى 
ن آورد. بازیکنى که در دقایق پایانى به 
و با ارسال ها و پاس هایش، گره مسابقه 
به سرعت مجذوب ذخیره طالیى شان 
ماشاى او درترکیب ثابت بودند. حواشى
بل از دربى، جاى بشار را در بین نفرات
ز شگفتانگ آنقد اق تع ال وفوت ق دوم خبرى نبوده ، 

ل بیشــتر امید چیده 
6هاى شماره 6 نبوده 
ســتقالل تا اینجاى 
ود امید اســت. مثل 
هم تا زمانى که امید 
خ هاى استقالل به 

 در نیم فصل
صل دوم،ده 
9روى 9 گل 

ل دیگر آبى ها هم از 
ت ضربات ایستگاهى 
همین اتفاقات چهره 

متفاوت کرد. 
تقالل تا چه اندازه به 
کل بزرگ استقالل 
نه در مدافعان که در 
سجاد شهباززاده در 
ع از خــود گفته اگر 
ى زنند خبرى از گل 
کاشــته، شوت از راه 

افتاد. منشا امتحانش را در پیکان پس داده بود و هیچکس 
از دریچه تردید به کیفیت باالى این مهاجم سختکوش 

نگاه نمى کرد.
دومین خرید خارجى تابستان، از 
عراق آمــد. ایوانکوویچ در دوران 
حضور در پرسپولیس، چند مذاکره 
بى ســرانجام با فوتبالیست هاى 
عراقى داشــت و باالخره یکى از 
ستاره هاى نسل جدید فوتبال 
کشــور را بــه خدمت  این
گرفــت. در حافظــه 

ثابت برانکو باز کرد
ظاهر شــد که خرو
مسلمان، تماشاگران
فوق العاده رســن

تبدیل کرد. مهره اى
مستقیمش رد شد و
فردى باشکوه را با به
حاال دیگر نیمکت،
20 ساله ق هافبک
بیشترى از تیم برانک
او با درخشــش اش

باعث پیشرفت تیمى شده که خارجى هاى فصل 
گذشته اش، فقط مصرف کننده بودند و به جاى فوتبال، 
براى زندگى و تفریح در تهران ســکونت داشتند. رسن، 
روز، مبارزه هیچوقت توریست نبوده و از راه رسیده تا هر

تازه اي را تجربهکند.

 و فوتبالیست عراقى آنقدر شگفت انگیز 
6وجش از زمین در دقیقه 66 براى ورود 
ن تیم برانکو را نگران کرده بود. سرعت 
با توپ، او را بهترین بازیکن شهرآورد 
ى که هر وقــت اراده کرد از بازیکنان 
وبدشانس بود که نتوانست این نمایش 

بهثمررساندن یک گل، تکمیل کند.
براى بشــار کوچک به نظر مى رسد.  ،

ســهم قرمزها، مى خواهد 
کوداشته باشد. 
ش در زمین، 
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استقالل بازنده دربى 85 بود و هیچ نتیجه اى در هفته هاى 
آتى، این حقیقت را عوض نخواهد کرد اما آنچه در پایان 
شهرآورد روى اسکوربرد نقش بســت، فقط بخشى از 
حقیقت این روزهاى استقالل بود. آبى ها شکست خوردند 
اما در همین شکست، رگه هایى از پیشرفت را به نمایش 
گذاشتند. تیم بى نظم، پرتغییر و بحران زده على منصور 
به دست «وینفرد شــفر»، کمى انضباط به دست آورد و 
در سراسر دقایق مســابقه، پا به پاى حریف جنگید. آنها 
در مجموع نمایش قابل دفاعى داشتند و هوادارانشان را 
به آینده امیدوار کردند. هوادارانى که در پایان بازى روى 
سکوها باقى ماندند تا پسران تیمشــان را مورد تشویق 

قرار بدهند.
خیلى زود اما سیل مصاحبه پیشکسوت ها از راه رسید. تلخ 

و تند. پر از کلمه و خالى از معنى. یک نفر علیه شال شفر 
مصاحبه کرده بود و دیگرى، ســوت زدن او را به سخره 
مى گرفت و تأکید داشت که مربیگرى، فقط سوت زدن 
نیست. پیشکسوت ها مثل همیشــه همه نقاط مثبت را 
نادیده گرفته بودند تا نیمه خالــى لیوان را پررنگ کنند. 
درست وقتى مردان قدیمى پرسپولیس در کنار هم جمع 
شــده بودند تا پیروزى دیگرى را جشــن بگیرند، اتحاد 
پیشکسوتان اســتقالل براى ضربه زدن به شفر، شکل 
گرفته بود. ظاهراً براى آنها اهمیتى نداشت که مرد آلمانى، 
به تازگى هدایت باشگاه را بر عهده گرفته و زمان کافى را 

براى اصالحات گسترده در اختیار نداشته است.
تیم شفر در همین مدت کوتاه، پیشرفت قابل مالحظه اى 
داشته اما ظاهراً پیشکسوت ها به موضوعى به جز انتقاد 

از ســوت زدن مربى اســتقالل در کنار زمین عالقه مند 
نیستند. انتظار رعایت انصاف از سوى پیشکسوت هاى 
سهم خواه، گزاف به نظر مى رسد اما اى کاش آنها حداقل 
کمى صبور باشند و اجازه بدهند شفر، سوت هایش را بزند 
و تیم دلخواهش را بسازد. مرد کهنه کار نیمکت آبى ها، 
با واکنش اش به شکست دربى، منطق و حرفه اى گرى  
را به نیمکت اســتقالل آورد. او از این حرف زد که سحر 
و جادویى در کار نیست و اســتقالل براى عوض کردن 
اوضاع، باید به سختى کار کند. این درست همان چیزى 
است که براى پیشکسوت ها اهمیتى ندارد. آنها در انتظار 
معجزه اى هستند که قرار نیست از راه برسد. استقالل شفر 
باید قدم به قدم ساخته شود. مرحله به مرحله. روز به روز. 

با کار سخت و سوت هاى بلند.

اجازه بدهید شفر سوت بزند!اجازه بدهید شفر سوت بزند!

در شــرایطى که بازى تیم هــاى ایرانى مقابل 
حریفان عربســتانى شــان در لیگ قهرمانان 
آســیا، به علت اختالف دو کشــور در زمین بى 
طرف برگزار شد و از طرف دیگر، همه در جریان 
ناداورى علیه پرسپولیس در بازى برگشت مقابل 
الهالل هستند، رئیس این باشگاه در نامه اى از 
مظلوم بودن باشگاهش صحبت کرده. به نوشته 
ایسنا، «عبدالرحمان بن مســاعد»، در نامه اى  
به «ترکى آل شــیخ»، رئیس ورزش این کشور 
نوشــته: در فینال لیگ قهرمانان آســیا بین 
الهالل و نماینده اســترالیا، «نیشیمورا» 
ســر ما را برید و آن افتضــاح را به بار 
آورد. تیم هاى ایرانى در ورزشگاه ها 
شــعارهاى مذهبى و سیاســى سر 
مى دهند  و به طــرف ما بطرى و مواد 
منفجره پرت مى کنند. با این حال کنفدراسیون 
فوتبال آسیا سکوت مى کند و همواره به ضرر ما 

حکم صادر مى کند.
ترکى آل شــیخ در جــواب این نامه پاســخى 
توهین آمیز داد و گفت : برابر کوتوله هاى آســیا 
خواهیم ایستاد و اجازه دســت درازى را به آنها

 نخواهیم داد.

نصف جهان گزارش برخى رسانه ها نشان مى دهد 
که محسن مســلمان براى فرار از ماجراى قلیان 

دروغ بزرگى گفته است.
واقعًا توجه کرده اید که فیلم قلیان کشیدن محسن 
مسلمان مربوط به چه زمانى است؟ هویت آنهایى 
که فیلم را منتشر کرده اند، مشخص نیست و هیچ 
توضیحى درباره تاریــخ دقیق این اتفاق در ویدئو 
وجود ندارد. در کمیته اخالق تصور مى شد این فیلم 
مربوط به روزهاى اخیر است اما محسن این ادعا 
را رد کرد و در اولین واکنش به محرومیت، دست 
روى این نکته گذاشت که در «دو سال گذشته» 
لب به قلیان نزده و این فیلم، مربوط به زمانى قبل 
از این دو سال است. آیا او مدرکى براى اثبات این 

ادعا دارد؟  
در این فیلم چندثانیه اى، هیچ مدرکى وجود ندارد 
که ادعاى مسلمان را 
ثابت کنــد. برعکس، 
پیراهنى کــه او در حال 
کشیدن قلیان بر تن دارد 
نشــان مى دهد محسن با 
رسانه ها روراست نبوده و تاریخ 
دقیق این اتفــاق را پنهان کرده 
است. در این فیلم، مسلمان با پیراهن 

فصل گذشته  یوونتوس دیده مى شود.
دو ســال قبل اصًال چنین پیراهنى وجود نداشته 
که هافبک پرسپولیس آن را بر تن کند. مگر آنکه 
کمپانى آدیــداس یک نســخه از پیراهن یووه را 
یکسال قبل از خود بازیکنان این تیم، به مسلمان 
تقدیم کرده باشد!  فیلم محسن، مربوط به اواخر 
فصل گذشــته اســت. وقتى که او چند تصویر با 
همین لباس را در اینستاگرامش منتشر کرد. حاال 
شــاید توضیح منطقى درباره افت این بازیکن در 
هفته هاى پایانى فصل گذشــته هم منتشر شده 
باشد. محسن مسلمان، اشــتباهش را پذیرفته و 
تصمیم به جبران آن دارد اما اولین قدم براى جبران 
اشتباه، باید تن دادن به حقیقت باشد و نه کتمان 
آن. به گزارش نصف جهان، جالب آنکه وى با این 
تیشرت در چند ماه گذشته در یکى دو برنامه هم 

حاضر شده است. 

صداقت داشته باش

توهین جدید
 عربستانى ها  

عبدا... ویسى امیدوار است تا با برد این هفته برابر ملوان، 
با روحیه عالى به دیدار با سیاه جامگان برود.

استقالل خوزســتان در بازى جام حذفى 
موفق شــد تا ملوان را با دو گل «کلودیو 
جونیورمارینى» شکســت دهد و به مرحله 

یک چهارم نهایى صعود کند.
برد در این بازى، فشــار روحى 

و روانــى را از 

شــاگردان 
ویســى کم کرد تا با 

روحیه بهترى براى دیدار با سیاه جامگان 
آماده شوند، تیم آبى پوش اهوازى که با 7 
امتیاز در انتهاى جدول قرار دارد، مى تواند 
با پیروزى در دیدار خانگى تا رده سیزدهم 

باال بیاید.
ســیاه جامگان حریف این هفته استقالل 
خوزســتان نیز در رده پانزدهم قرار دارد و 
اگر شاگردان ویسى بتوانند در اهواز پیروز 
شــوند، اختالف 3 امتیازى بــا ته جدول 

ایجاد مى کنند.

على فتح ا... زاده، مدیرعامل سابق استقالل بعد 
از شکست این تیم در دربى با فارس گفتگویى 

کرده که بخشى از اظهارات او را مى خوانید:
■ دوستانى که چپ و راســت در حال عکس 
انداختن هستند بدانند استقالل خوب بسته نشده 
و در برخى نقاط دچار مشکل است. شاید بازى 
کاوه رضایى زیاد به چشــم نمى آمد اما او تأثیر 
زیادى داشــت من حتى از طریق یک واسطه 
به منصوریان پیغــام دادم کــه رضایى ارزش 
افزایش 20 درصدى قــراردادش را هم دارد اما 

آقایان به ما حمله کردند. فقط این 
را بگویم اگر تمام آقایان را در 

یک گفته ترازو بگذارید و 
من را در کفــه دیگر باز 
هم من وزن استقاللى 
ســنگین تر  بودنــم 
است و از همه آقایان 
هستم.  اســتقاللى تر 
امیــدوارم آقایان هول 

نشوند و علیه ما موضع نگیرند و حرف منتقدین 
را بشنوند. 

■دوستان در این مدت همه جوره به ما توهین 
کردند. مرتب گفتند آقایان خودشــان را به در و 
دیوار مى زنند، اما االن مشخص شد چه کسانى 
خودشان را به در و دیوار مى زنند تا بمانند. با وجود 
کم لطفى هایى که آقاى افتخارى در این مدت 
درمورد اســتقاللى ها انجام داده است توصیه 
مى کنم یک مدافع و یک مهاجم خوب بگیرند، 
مطمئن باشید این تیم هنوز هم مى تواند مدعى 

قهرمانى باشد.

ویسى از قعر جدول فرار مى کند؟ 

مرفاوى: چرا کسى با ما تفاهم نمى کند؟ 

آقایان...!

رقابت هاى جــام حذفى طى روزهاى پنج شــنبه و جمعه 
پیگیرى شد، تا تکلیف تیم هاى حاضر در مرحله یک چهارم 

نهایى مشخص شود.
رقابت هاى جام حذفى در مرحله یک هشتم نهایى برگزار 
شد و به استثناى دیدار پرسپولیس و بادران که نوزدهم آذر 
ماه برگزار مى شود، تکلیف تیم هایى که باید در مرحله یک 

چهارم نهایى بازى کنند، مشخص شده است.
با برگزارى دیدارهاى مرحله یک هشتم تیم استقالل تهران 
با کسب برترى 2 بریک برابر نساجى مازندران، گسترش 
فوالد با پیروزى در ضربات پنالتى مقابل اکسین، خونه به 
خونه با برترى در ضربات پنالتى مقابل سیاه جامگان، صنعت 
نفت با پیروزى 2 بر یک مقابل داماش گیالن، تراکتورسازى 
با کســب پیروزى پر گل 5 بر 2 مقابل فجرشهید سپاسى، 
ایرانجوان با پیروزى 2 بر یک مقابل گل ابریشم و در نهایت 
استقالل خوزستان با کسب پیروزى 2 بر یک مقابل ملوان 
بندرانزلى به مرحله بعدى رقابت هــا راه یافته اند. ضمن 
اینکه دیدار بادران مقابل پرسپولیس نوزدهم آذرماه برگزار 

مى شود.
طبق صحبت هاى سعید فتاحى مسئول کمیته مسابقات 
سازمان لیگ، قرعه کشى مسابقات مرحله یک چهارم نهایى 
کمتر از دو هفته دیگر برگزار مى شود، تا مشخص شود چه
 تیم هایى باید به مصاف هم برونــد. در مرحله قبلى قرعه 
کشــى در برنامه 90 و با حضور نماینده تیم هاى حاضر در 
مسابقات به صورت زنده روى آنتن صدا و سیما رفت ولى در 
مورد نحوه قرعه کشى مرحله یک چهارم هنوز تصمیمى به 

صورت قطعى اتخاذ نشده است.
از تیم هایى که ســابقه قهرمانى در این رقابت ها را دارند، 

تنها تراکتورسازى و استقالل جواز حضور به مرحله بعدى 
رقابت ها را به دســت آورده اند و پرسپولیس هم از شانس 
زیادى براى برترى مقابل بادران برخوردار است. بسیارى از 
تیم هاى لیگ برترى در مراحل قبل توسط تیم هاى کم نام 

رقابت ها خارج شدند ونشان تر از گردونه 
نام هــاى بزرگ و حاال کار براى 
باقیمانده ساده 
تر از قبل شده 

است؛ البته به شرطى که با قرعه مناسبى روبه رو شوند.برخورد 
احتمالى استقالل به برنده دیدار بادران و پرسپولیس که به 
احتمال زیاد شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» هستند، استقالل 
در مقابل تراکتورسازى و خونه به خونه به سرمربیگرى جواد 
نکونام در مقابل تیم ســابقش مى تواند دیدارهاى جذاب 

مرحله بعدى مسابقات باشد. 

حمید اســتیلى، از مردان بزرگ فوتبال مــا در عرصه فنى 
وتشــکیالت مدیریتى اســت، او درباره دربى ومســائلى 
که به گفته اش ایــن روزها آزارش مــى دهد حرف هایى 
جالب زد، اســتیلى مى گوید واســطه ها نفــس فوتبال 
را مى گیرند. حمید اســتیلى کــه قبًال کمتــر در این باره 
انتقاد کرده بــود، غیبتش را نیز به همین موضوع نســبت 
مى دهــد . حرف هاى ســرمربى ســابق پرســپولیس 

را بخوانید:

على پور را مجانى به پرسپولیس دادم
حمید اســتیلى درباره على پــور گفت: او در تیــم امید راه 
آهن سال 93بود که تشــخیص دادم در سطح بزرگساالن 
هم جزو بهترین هاى فوتبال ماســت، با وجــود آنکه او را 
بهترین مهره آن تیم مى دانســتم وقتى در نیم فصل لیگ 
چهاردهم، پرســپولیس او را خواســت بــا کمترین ایجاد 
اشکال  ومجانى به پرســپولیس دادم، چون مى دانستم او 
قابلیت حضور ودرخشــش در پرســپولیس را دارد وامروز 
که یکى از بهترین هاى فوتبال ماســت، خوشحال هستم 
که او را مجانى به تیم محبوبم پرســپولیس دادم و او هم با 
پیشرفتى که انتظارش را داشــتم، خودش را به این سطح 

رساند .

70 درصد پول میالد را دالل ها مى برند
همین چند روز قبل میالد محمدى بــا من تماس گرفت 
و ضمن احوالپرسى و مشــورتى که با او داشتم متوجه این 
حقیقت تلخ شدم که واسطه اى که او را به تیم خارجى برده 
70 درصد از پول او را گرفته وحاال میالد محمدى که بهترین 
بازیکن فوتبال ما در دفاع چپ است، روزگار خوبى از حیث 

مالى ندارد .

دنبال سهم خواهى نیستم
من فقط از شــرایط و آزارى که میالد دیده ناراحت هستم 
نه از اینکه فوتبالیست معرفى شده توســط من را اینگونه 
ناجوانمردانه بُر زده اند، من که در این امور دنبال پول نیستم 
واگر هم مى خواستم دنبال این امور باشم تیم هاى بهترى 
را براى انتقال بین المللى او مى شــناختم، با این حال من 
دنبال سهم خواهى نیستم واگر بودم على پور را مجانى به 
پرســپولیس نمى دادم . اینکه به این عزیز اینگونه اجحاف 

شود من را آزار مى دهد .

مهرداد تا اوج فاصله دارد
مهرداد محمدى  متأسفانه ، در سال گذشته در هر بازى در یک 
پست قرار گرفت ودر تیم خوب سپاهان نتوانست به سقف 

توانش برسد ودر بین شاگردان آن سال من، مهرداد از معدود 
کسانى است که  هنوز به سقف کالس فوتبالش نرسیده است 
واو در آینده اى نزدیک به مرز بهترى از قدرت خواهد رسید، 
اگر یادتان باشد در همان ســال اول ما، او باالى ده گل زد، 
یادم نمى رود آنها چند تیم رفته بودند وقبولشان نکرده بودند 
که مهرداد آمد وبا قیافه اى مظلوم به من گفت حمید خان

 مى شود از ما هم تست بگیرى؟ من هم تست گرفتم وهمان 
زمان به دوستان خودم وهمکارانم گفتم اینها از بهترین هاى 

فوتبال ایران خواهند شد .

راه آهن مى توانست موفق باشد
من اگر بدون تیم نشســته ام، نه اینکه پیشنهادى نداشته 
باشــم،بلکه فضاى فوتبال آنقدر بد وکثیف شــده که دلم 
نمى آید ودلم نمى خواهد انرژى براى این فوتبال بگذارم، 
دلتنگ روزهاى قدیمى فوتبال هســتم که پول کم بود اما 
عشق زیاد بود، من سال 93 به جز برادران  محمدى، على 
على پور، ستارى، مهدى پور و برزاى، نفراتى چون خالقى 
فرد و رامین رضائیان را هم داشــتم، از آن تیم امروز میالد 
محمدى ورامین بازیکنان ثابت تیم ملى هســتند اگر مى 
گذاشتند درست به کارمان برسیم امروز تیم راه آهن یکى از 

بهترین هاى لیگ برتر بود.

مهرداد در سپاهان به سقف توانش نرسیده است

نکونام و یحیى در انتظارند است تا با برد این هفته برابر ملوان، عبدا........ ویسىامیدوار
با روحیه عالى به دیدار با سیاه جامگان برود.
استقالل خوزســتان در بازى جام حذفى
را با دو گل«کلودیو موفق شــد تا ملوان
جونیورمارینى» شکســت دهد و به مرحله

یک چهارم نهایى صعود کند.
برد در این بازى، فشــار روحى 

و روانــى را از 

شــاگردان 
ویســى کم کرد تا با 

روحیه بهترى براى دیدار با سیاه جامگان
7آماده شوند، تیم آبى پوش اهوازى که با 7
امتیاز در انتهاى جدول قرار دارد، مى تواند
با پیروزى در دیدار خانگى تا رده سیزدهم

باال بیاید.
ســیاه جامگان حریف این هفته استقالل
خوزســتان نیز در رده پانزدهم قرار دارد و
اهواز پیروز شاگردان ویسى بتوانند در اگر
3شــوند، اختالف 3 امتیازى بــا ته جدول

ایجاد مى کنند.

ادعا دارد؟  
در این فیلم چندثانیه اى، هیچ
که

ثابت
پیراه
کشیدن
نشــان
رسانه ها رو
دقیق این اتفـ
است. در این فیلم
فصل گذشته  یوونتوسد
ســال قبل اصًال چنین پیر دو
ب که هافبک پرسپولیس آن را
کمپانى آدیــداس یک نســخ
یکسال قبل از خود بازیکنان
تقدیم کرده باشد!  فیلم محس
فصل گذشــته اســت. وقتى

همین لباس را در اینستاگرامش
شــاید توضیح منطقى درباره
هفته هاى پایانى فصل گذشـ
باشد. محسن مسلمان، اشــت
تصمیم به جبران آن دارد اما او
اشتباه، باید تن دادن به حقیق
آن. به گزارش نصف جهان، ج
تیشرت در چند ماه گذشته در

حاضر شده است. 

صمد مرفاوى، سرمربى سابق استقالل تأکید کرد که مسئوالن این باشگاه در مورد مسائل مالى توافقى 
با او انجام نداده اند.

حسن زمانى، عضو هیئت مدیره استقالل اعالم کرده که باشگاه استقالل طبق گزارشى که افتخارى به 
و با آنها در این مورد توافق هیئت مدیره ارائه داده است، طلب تعدادى از طلبکاران را داده 

واکنش به حرف هاى کرده است. صمد مرفاوى، سرمربى سابق استقالل در 
را خواندم که گفته اند زمانى به ورزش سه مى گوید: من حرف هاى ایشان 
را هم داده است. من استقالل با طلبکاران توافق کرده و حتى پول هایشان 
هم از استقالل طلب دارم، پس چرا به من پول ندادند؟

مرفاوى ادامه مى دهد: من بابت شش سال پیش 130 
میلیون از استقالل طلب دارم؛ اما چرا کسى با ما تفاهم 

نکرده است. من نه پولى گرفتم و نه توافقى صورت 
گرفته است. 

در شــرایطى که با
حریفان عربســتان
آســیا، به علت اخت
طرف برگزار شد و

ناداورى علیه پرسپو
الهالل هستند، رئی
باشگا مظلوم بودن
ایسنا، «عبدالرحما
به «ترکى آل شــی
ونوشــته: در فین
الهالل و نم
ســر ما
آورد. تی
شــعار
مى دهند
منفجره پرت مى ک
فوتبال آسیا سکوت
حکمصادر مىکند
ترکى آل شــیخ در
توهین آمیز داد و گ
خواهیم ایستاد و اج

آقایان به ما حمله کردند. فقط این 
بگویم اگر تمام آقایان را در  را

یک گفته ترازو بگذارید و 
باز من را در کفــه دیگر
استقاللى وزن هم من
ســنگین تر  بودنــم 
و از همه آقایان  است
هستم.  اســتقاللى تر 
امیــدوارم آقایان هول 

قهرمانى باشد.

مرحله بعدى مسابقات باشد. نام هــاى بزرگ  
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آخرین وضعیت پرونده حادثه مدرسه راه شهداى ارومیه و زمان 
بازگشایى این مدرسه از ســوى مسئوالن آموزش و پرورش 

تشریح شد.
حســین بزرگى زاده در گفتگو با تســنیم، در رابطه با آخرین 
وضعیت مدرسه راه شهداى شهر ارومیه، اظهار داشت: نیروى 
خدماتى مدرســه که در این ماجرا در مظان اتهــام قرار دارد 
بازداشت شده اســت. اما هیچ جرمى تا زمانى که ثابت نشده 

است، جرم نبوده و اتهام به حساب مى آید.
وى افزود: دستگاه قضائى در حال رسیدگى به این اتهام است 
و اگر اثبات شود طبق قانون برخورد جدى با آن انجام خواهد 
شد، اما در این پرونده تجاوزى اتفاق نیافتاده است و بحث آزار 
جنسى نیز اثبات نشده و بازجویى ها توسط دستگاه قضائى در 

حال انجام است.
همچنین محمدپور، مدیر روابط عمومى آموزش و پرورش 
اســتان آذربایجان غربى در خصوص وضعیت بازگشــایى 
مدرسه راه شهدا و مدرسه دیگرى که در جریان حوادث اخیر 
دچار آتش سوزى شدند عنوان کرد: مدرسه راه شهدا به دلیل 
خسارت هاى وارد شده هنوز بازگشایى نشده است و بازسازى 
آن توسط سازمان نوسازى مدارس و آموزش و پرورش در حال 
انجام است که به محض اتمام فرآیند بازسازى، دانش آموزان 
براى ادامه تحصیل به مدرسه خواهند آمد. وى افزود: مدرسه  
دیگرى که در این حوادث دچار آسیب شده بود مرمت شد و 

دانش آموزان از روز شنبه در کالس هاى درس حاضر شدند. 
روز شــنبه 29 مهر ماه ســال جارى یک دختــر دانش آموز 
در مدرســه شــهداى راه ارومیه به دستشــویى رفته و در 
هنگام خروج از دستشــویى مدیر و معاون مدرسه مشاهده 
مى کنند که لباس هاى این دانش آموز خیس اســت. از این 
دانش آموز علت خیس شــدن لباس هایش را مى پرســند 
که این دانش آموز در پاســخ به آنها مى گویــد هیچ اتفاقى 
براى من نیافتاده است و ســپس این دختر به خانه مى رود. 

دو روز بعــد عــده اى از والدیــن دیگــر
 دانش آموزان به مدرســه رفته و 

مــى خواهند که پــدر این 
دانش آموز به مدرسه 

بیاید و در مورد این 
توضیح  اتفــاق 
دهد اما پدر این 
دختــر قبــول
 نمــى کنــد و 
مى گوید اتفاقى 

نیافتاده است. در 
ادامه عــده اى به 

عنوان اعتــراض وارد 
مدرسه شده و شیشه و در 

و پنجره مدرسه را مى شکنند. 

نقشه مــرد همسایه 

2 مرد با نقش پردازى در پوشــش مأمــوران اداره آب و 
فاضالب پاى در خانه زن جوانى گذاشــتند تا نقشه کثیف 

خود را اجرایى کنند.
ساعت 8و30دقیقه روز 20 شهریور ماه سال جارى وقوع 
یک  سرقت منزل در روســتاى ابراهیم آباد به کالنترى 
176 فشافویه اعالم شد. با حضور مأموران در محل و انجام 
بررسى هاى اولیه مشخص شــد دو دزد در پوشش مأمور 
اداره آب به در منزل یکى از اهالى روســتا مراجعه کرده و 
پس از ضرب و شتم شدید زن25 ساله که به همراه دو فرزند 
دو و سه ســاله اش در خانه حضور داشته، اقدام به سرقت 

طالجات وى کرده و از محل متوارى شدند. 
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «زورگیرى» و به 
دستور رئیس حوزه قضائى دادگاه بخش فشافویه، پرونده 
براى رســیدگى در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران  
قرار گرفت. شــاکى با حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهى 
تهران  در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «شوهرم هر روز 
ساعت 7 براى رفتن به محل کارش از خانه خارج مى شود 
و امروز نیز طبق روال همیشگى در همین ساعت از خانه 
خارج شد؛ حدوداً ساعت 7و45دقیقه بود که زنگ خانه به 
صدا در آمد. آیفون را جواب دادم؛ شخصى خودش را مأمور 
اداره آب و فاضالب معرفى کرد و مدعى شد که براى نوشتن 
کنتور آب آمده است؛ در خانه را باز کردم و خودم نیز به سمت 
حیاط رفتم اما ناگهان دو نفــر  در حالى که یک نفر از آنها 
صورتش را پوشانده بود مرا به سرعت به داخل خانه بردند 
و با میله جارو برقى آنقدر مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند 
که دیگر قدرتى برایم نمانده بود؛ پس ازآن تهدید کردند که 
اگر درخواست کمک کنم، فرزندانم را خواهند کشت و من از 
ترس جان فرزندانم سکوت کردم؛ آنها پس از قیچى کردن 
طالجات داخل دستانم و همچنین سرقت طالجات داخل 
خانه، دست و پا و دهانم را با طناب بستند و به سرعت خارج 
شدند؛ با تالش فراوان توانســتم طناب ها را باز کرده و از 

اهالى محل درخواست کمک کنم.» 

کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهى بــا حضور در محل 
سرقت به تحقیقات میدانى پرداختند و با توجه به شیوه و 
شگرد سرقت اطمینان پیدا کردند که سارقین با شناسایى 
دقیق شاکى و داشتن اطالعات کامل از نحوه تردد و حضور 

همسرش اقدام به سرقت کردند. 
در ادامه رســیدگى به پرونــده و با انجــام تحقیقات از 
اهالى روســتا، کارآگاهان اطالع پیدا کردنــد که یکى از 
همسایگان شــاکى به نام «محمد»  30 ساله صبح روز 
سرقت در پشت بام خانه اش که مشرف به خانه شاکى نیز 
مى باشد، حضور داشته است. محمد شناسایى و تحقیقات 
نامحسوس در مورد وى آغاز شد؛ با انجام اقدامات پلیسى، 
کارآگاهان موفق به شناســایى یکى از دوستان محمد به 
نام «اسماعیل»  19 ساله شدند که ســوابقش نشان داد 
پیش از این به اتهام سرقت دســتگیر و روانه زندان شده و 
در حال حاضر به همراه محمد در یــک کارگاه تولید مواد 
اولیه الستیک ســازى، به عنوان کارگر ساده مشغول به 

کار هستند. 
با شناسایى تصویر اسماعیل از سوى شاکى به عنوان یکى 
از سارقین، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که اسماعیل با 
همدستى محمد همسایه زن جوان اقدام به طراحى و انجام 
سرقت کرده و به احتمال بســیار زیاد، سارقى که در زمان 
سرقت اقدام به پوشاندن کامل صورتش کرده نیز همان 

محمد است. 
با تجمیع اطالعات، کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ در ســاعت 4 بامداد پنجم آبان ماه امسال و 
در دو عملیات جداگانه در منطقه حســن آباد و روســتاى 
ابراهیم آباد اقدام به دستگیرى اسماعیل و محمد کردند. 
محمد و اسماعیل پس از انتقال به پایگاه نهم پلیس آگاهى 
صراحتاً به طراحى و انجام ســرقت اعتراف کردند؛ محمد 

در اعترافاتش به کارآگاهــان گفت: «در محل خانه ما، دو 
خانواده هستند که وضعیت اقتصادى آنها نسبت به دیگر 
اهالى بهتر است؛ یکى از آنها زن جوان و همسرش است 
و دیگرى به فاصله چند خانه دورتر از ما زندگى مى کند؛ با 
توجه به اطالعات دقیقى که از هر دو خانواده داشتیم، اطالع 
داشتم که شاکیه غالباً در خانه به همراه دو فرزند خردسالش 
تنهاست و شوهرش صبح هاى زود از خانه خارج مى شود؛ 
پیشنهاد سرقت طالجات شاکیه را با اسماعیل مطرح کردم 
و گفتم حداقل 20 میلیون تومان طالجات در خانه شاکیه 
وجود دارد و واقعاً هم وجود داشت چون من بارها شاکیه را 
با طالجات داخل دستانش دیده بودم؛ اسماعیل قبول کرد 
تا سرقت را انجام دهیم و طراحى سرقت توسط اسماعیل 

انجام شد.» 
محمد در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «صبح روز 
سرقت من به پشت بام خانه رفتم تا اطمینان پیدا کنم همسر 
شاکى از خانه خارج مى شود؛ پس از آن، با اسماعیل به در 

خانه شاکیه رفتیم و...» 
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم 
این خبر گفــت: «در ادامه تحقیقــات، متهمین اعتراف 
کردند کــه طالجات مســروقه را به قیمــت ده میلیون 
تومان بــه خریدار اموال مســروقه در منطقه شــهررى 
فروخته اند که خریدار اموال مســروقه نیز در شــهررى
 شناسایى، دستگیر و قسمتى از طالجات مسروقه کشف 

شد.» 
سرهنگ کارآگاه حســین زارع افزود: «با توجه به شیوه و 
شگرد متهمین در جعل عناوین مأموران ادارات خدماتى و 
احتمال وقوع سرقت هاى مشابه از سوى آنها، متهمین براى 
انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهى 
قرار گرفتند و دستور انتشــار تصاویر آنها نیز با قرار دادن 
یک نوار باریک بر روى چشمانشان از سوى مقام محترم 
قضائى صادر شده است؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانى 
که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته و یا موفق 
به شناسایى تصاویر متهمین شدند دعوت مى شود براى 
پیگیرى شکایات خود به نشانى پایگاه نهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ در شهررى، خیابان آستانه مراجعه کنند.»

داربست هاى نصب شده بر روى نماى یک ساختمان 
نیمه کاره به علت نامعلومى کامًال از نماى ساختمان 

جدا شد و سقوط کرد.
ساعت 14و30 دقیقه روز شنبه حادثه سقوط داربست 
در خیابان 30 مترى نیروى هوایى، خیابان ششــم 
نیروى هوایى به سامانه 125 اعالم شد که بالفاصله 
نیروهاى عملیاتى ایســتگاه 31 به همراه گروه امداد 
و نجات 11 با هماهنگى ســتاد فرماندهى سازمان 

آتش نشانى تهران به محل حادثه اعزام شدند.
معاون منطقه 6 عملیات آتش نشانى درباره جزئیات 
این حادثه اظهار داشت: داربست هاى نصب شده بر 
روى نماى یک ساختمان نیمه کاره به علت نامعلومى 
کامًال از نماى ساختمان جدا شــده و بر روى سطح 

خیابان و کابل هاى برق فشارقوى سقوط کرده بود.
مهدى حقى افزود: نیروهــاى عملیاتى بى درنگ با 
کشیدن نوار هشــداردهنده از رفت و آمد شهروندان 
جلوگیرى کردند و پس از قطع جریــان اصلى برق 
از ســوى عوامل شرکت برق، به وســیله تجهیزات 
مخصوص و جرثقیل آتش نشــانى مشــغول مهار 
داربســت هاى معلق و ایمن ســازى محــل حادثه 

شدند.
بنابر اعــالم پایگاه خبرى 125؛ خوشــبختانه بر اثر 
این حادثه به هیچیک از شهروندان آسیبى نرسید و 
آتش نشانان در عملیاتى حدوداً سه ساعته موفق شدند 
میله هاى فلزى داربســت را از یکدیگر جدا کنند و به 

محلى امن انتقال دهند. 

سقوط داربست ساختمان روى 
کابل برق فشار قوى 

سخنگوى آتش نشــانى تهران گفت: بر اثر تصادف یک پراید با یک موتورسیکلت در 
خیابان شوش، راکب موتورسیکلت کشته و چهار نفر مصدوم شدند.

سید جالل ملکى با اعالم خبر تصادف مرگبار در خیابان شــوش درباره جزئیات این 
حادثه اظهار داشت: ساعت 22و45 دقیقه یک شنبه شب یک مورد حادثه تصادف در 
مسیر شرق به غرب خیابان شوش، مقابل بوستان بهاران به سامانه 125 اعالم شد که 

به سرعت آتش نشانان دو ایستگاه آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند.
وى ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروى 
پراید با پنج سرنشین به دالیل نامشخصى با یک موتورسیکلت که دو راکب جوان روى 
آن بودند، برخورد کرده و بر اثر این حادثه هر دو وسیله نقلیه از مسیر اصلى منحرف شده 

و با بلوك ها و جدول هاى میانى خیابان برخورد کرده بودند.
وى خاطر نشــان کرد: بر اثر این حادثه، خودرو پراید به صورت نیمه واژگون در مسیر 
مخالف قرار گرفته و راکبان موتورسیکلت نقش بر زمین شده بودند همچنین ترافیک 

نسبتًا سنگینى ایجاد و مسیر تردد خودروها بسته شده بود.
ملکى تصریح کــرد: آتش نشــانان به ســرعت عملیات را آغــاز کردنــد، در ابتدا 
هر دو راکب موتورســیکلت تحویل عوامل اورژانس شــدند که مشخص شد یکى از 
راکبان در لحظات اولیه جان خود را از دست داده است، راکب دیگر نیز وضعیت وخیمى 
داشــت،  گروه هاى دیگر امدادى نیز همزمان به سرنشینان پراید کمک کرده و آنها را 

از خودرو خارج کردند.
وى افزود: از پنج سرنشین پراید، ســه نفر (دو خانم و یک دختربچه) دچار مصدومیت 
شدند، در پایان خودروها به محل امنى انتقال داده شدند، معبر بازگشایى و محل براى 
بررسى علت حادثه تحویل عوامل پلیس راهور شد و عملیات در ساعت 24 پایان یافت.

تصادف مرگبار 
موتورسیکلت با  اتومبیل

جرم سرایدار مدرسه 
هنوز 

ثابت نشده است

رئیس پلیس راه استان سمنان از واژگونى یک دستگاه سوارى پراید خبرداد و 
گفت: پراید پس از واژگونى، آتش گرفت و سه نفر در آتش این خودرو سوختند.
سرهنگ حسن خسروجردى اظهار داشت: ساعت 5و11 دقیقه صبح دیروز 
وقوع  حادثه ترافیکى به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 دامغان اعالم شد. 
مأموران پلیس راه پس از دریافت این خبر بالفاصله به محل سانحه در محور 

دامغان - سمنان اعزام شدند.
 به گفته وى، یک دستگاه سوارى پراید پس از واژگونى دچار حریق شده 
و هر سه سرنشین خودرو در شــعله هاى آتش سوختند. رئیس پلیس راه 
سمنان افزود: شدت سوختگى و وضعیت نامناسب اجساد به گونه اى است 

که متوفیان قابل شناسایى نیســتند. وى، بى توجهى راننده به جلو ناشى از خستگى و خواب آلودگى را 
علت این حادثه اعالم کرد.

 3نفر در آتش پراید، زنده زنده سوختند

3 سرمایه دار ایرانى که شــش ماه گذشته را در هتلى 
لوکس در استانبول اقامت داشتند، از سوى تیم محافظ 
خود ربوده شــدند و جواهرات و پول نقد همراهشان به 

سرقت رفت.
به گــزارش روزنامه «حریت» ترکیه، دوشــنبه هفته 
گذشته سه ســرمایه دار ایرانى به نام هاى«آ.س» 35 
ساله، «م.س» 32 ساله و «م.س» 30 ساله که با یکدیگر 
خواهر و برادر بودند، از ســوى تیم محافظشان ربوده 
شدند. این ســه عضو خانواده از شش ماه پیش با اجاره 
کردن طبقات پنجم و ششــم هتل لوکسى در منطقه 

«بى اوغلى» استانبول در این شهر اقامت داشتند.
بر اساس گزارش این روزنامه، این سه سرمایه دار ایرانى 

به منظور آزاد کردن حساب هاى بانکى توقیف شده شان 
در بانک هاى مجارســتان، دبى و روسیه به استانبول 
آمده و در این شهر اقامت داشتند. آنها به منظور تأمین 
امنیتشان از یک شــرکت امنیتى انگلیسى مستقر در 
دبى، محافظ استخدام کرده بودند که تحقیقات پلیس 
استانبول مشخص کرده از ســوى همین تیم محافظ 
ربوده شــده اند. به گفته این ایرانیان ربوده شده پس از 
آزادى، آنها در دبى با این شرکت خصوصى آشنا شدند و 
آن را یک شرکت امنیتى معتبر مى دانستند چون به گفته 
آنها این شرکت تأمین امنیت چهره هاى سرشناسى از 

جمله «برد پیت» را در کارنامه کارى خود داشته است.
در دوشنبه هفته گذشته گروهى سه نفره به هتل آمده 

و ادعا کرده بودند از نیروهاى پلیس امنیت اســتانبول 
هستند. این سه نفر مدعى شده بودند باید این سه ایرانى را 
از بیم حمله احتمالى، به مکانى امن انتقال دهند و اینگونه 
آنها را با مینى بوســى ربوده و به زاغه اى در استانبول 
منتقل کرده بودند. پس از این عملیات ربایش، سه نفر 
رباینده به هتل بازگشــته و طال و جواهرات و پول نقد 
همراه این خانواده در اتاق هایشان در مجموع به ارزش 

500 هزار یورو را با خود برده بودند.
با شکایت همســر «آ.س» از ربوده شدن همسرش در 
اســتانبول از فرداى حادثه، پلیس استانبول تحقیقات 
خود را درباره این پرونده آغاز کرد؛  در نهایت شش نفر 
از نیروهاى امنیتى تحت استخدام این خانواده سرمایه 
دار ایرانى دستگیر و بازداشت شدند. ایرانیان ربوده شده 
دو روز پس از ربایش با تاکســى به هتل برگشتند؛ آنها 
نخســت متوجه ربوده شــدن خود نبوده اند اما پس از 
ورود به هتل و گفتگو با پلیس متوجه ســاختگى بودن 

داستان شده اند.
پلیس استانبول اعالم کرده متهمان  اصلى  این عملیات 
ربایش که سه عضو انگلیســى تیم محافظت بوده اند، 
ساعاتى پس از ربایش آنها به انگلیس گریخته اند، اما 
سه همدست ترك تبار آنها که آنها نیز در استانبول به 
استخدام این تیم محافظت در آمده بودند، در بازداشت 

پلیس هستند.

ماجراى ربوده شدن 3 سرمایه دار ایرانى در استانبول

براى زن جوان
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 ایسوس روتر پرقدرت و شــاخص کم ندارد. حتى این 
شرکت براى گیمرها نیز چندین روتر بى سیم اختصاصى 
عرضه کرده است، اما دســتگاه GT-AC5300 روتر 
متفاوتى اســت که با هیچیک از مدل هاى قبلى قابل 
مقایسه نیست! این روتر جزو پرچمدارترین روترهاى 
دنیا در سال 2017 است و از نظر امکانات و فناورى هاى 

به کار گرفته شده روى آن ستودنى است.

معرفى و مشخصات
شــرکت ایســوس در رده AC5300 دو روتر بى سیم 
GT- و RT-AC5300 عرضه کرده اســت. روترهاى

AC5300 که تفاوت هاى بارزى با یکدیگر دارند، اگرچه 

در شکل ظاهرى و برخى مشــخصات سخت افزارى 
مشابه هم هستند. RT-AC5300 روترى مخصوص 
گیمرهاســت، ولى GT-AC5300 یک ابَرروتر براى 
اســتریم ویدئوهاى K4 و اجــراى بازى هاى واقعیت 

افزوده است. 
روتــر GT-AC5300 از ســه باند رادیویى اســتفاده 
مى کند. یک بانــد رادیویى 2,4 گیگاهرتز و ســرعت 

1000 مگابیتى که در نوع خود بى رقیب است. روى این 
 802,11 nباند دستگاه هاى مبتنى بر استاندارد واى فاى
فعال مى شوند. اما این روتر دوبانده رادیویى 5 گیگاهرتز 
هم دارد که روى هریک جداگانه سرعت 2167 مگابیتى 
به نمایش گذاشته مى شود. این  گونه است که در مجموع 
روى این روتر سرعت 5300 مگابیت (5,3 گیگابیت) در 
دسترس است و این دستگاه را جزو سریع ترین روترهاى 

بى سیم دنیا قرار مى دهد. 
این روتر هشــت آنتن خارجــى دارد و از فناورى هاى 
MU-MIMO و Beamforming سود مى برد. گیمرها 

به راحتى مى توانند با دستگاه هاى قدرتمند مخصوص 
بازى خود به ایــن روتر متصل شــوند و از یک لینک 
اختصاصى با سرعت و تضمین کیفیت و کارایى شبکه 
سود ببرند. روى هر باند رادیویى چهار آنتن خارجى فعال 
است و شاهد پیاده سازى MIMO 4x4 هستیم. آنتن هاى 
خارجى قابل جدا شــدن از بدنه اصلى روتر هســتند و 

مى توانند با آنتن هاى پرقدرت دیگرى تعویض شوند.
پردازنده مرکزى این ابرروتر، برودکام  BCM4908 با 
چهار هسته پردازشى و ســرعت 1,8 گیگاهرتز است. 
این پردازنده از 1 گیگابایت حافظه رم و 256 مگابایت 

 4K  حافظه فلش استفاده مى کند تا بتواند استریم هاى
و بازى هاى VR را به خوبى اجرا کند. این پردازنده جزو 
به روزترین و قوى ترین پردازنده هــاى واى فاى حال 

حاضر دنیاست. 
ایســوس با آگاهى از نیازهاى کاربران، براى این روتر 
بى سیم دو درگاه USB 3.0 تدارك دیده است. به عالوه، 
یک درگاه WAN یک گیگابیتى بــراى اتصال مودم 
ADSL و اشــتراك گذارى اینترنت در دسترس است، 

اما هشت درگاه LAN شبکه اترنت یک گیگابیتى نیز 
روى این دستگاه براى اتصال کامپیوترها و سیستم هاى 
مختلف به شــبکه تعبیه شده اســت. بنابراین، از نظر 
درگاه هاى ارتباطى نیز این روتر قابل مقایسه با روترهاى 
بى سیم رده باالى بازار نیست. در واقع، خریداران این 
روتر یک سوئیچ هشت پورت پرسرعت یک گیگابیتى 
نیز خریدارى کردند تا هشــت دستگاه مختلف با کابل 

مسى به شبکه متصل شوند. 
براى اســتفاده از این روتر بى سیم، نیاز به مجموعه اى 
از نرم افزارهــا و ابزارهاى کنترلى و مدیریتى اســت. 
ایسوس تمام نیازمندى هاى کاربران را در پنل مدیریتى 
و اپلیکیشن هاى موبایل قرار داده است. به ویژه، در پنل 

مدیریتى این دستگاه فهرســتى از بازى هاى آنالین و 
سنگین پردازشــى قرار دارد که اگر کاربران بخواهند 
آنها را بــازى کنند، مى توانند با انتخابشــان تنظیمات 
روتر و واى فاى را براى آن بازى خاص پیکربندى کنند. 
این روتر مى تواند به طور خودکار به برخى ســرورهاى 
بازى هاى آنالین متصل شود تا ســرعت لود و اجراى 
بازى باالتر بــرود. این روتر ابزارهــاى رایج روترهاى 
 AiProtection، Airtime Fairness، ایســوس مانند
Smart Connect، AiCloud، AiDisk وغیــره را 

هم دارد.
 ROG (Republic of معمــوًال محصــوالت رده
Gamers) ایسوس، دستگاه هاى با طراحى و امکانات 

ویژه اى هستند که براى گیمرهاى حرفه اى و کارهاى 
GT- با پردازش هاى سنگین اســتفاده مى شوند. روتر
AC5300 نیز جزو  این رده است و عالمت اختصاصى 

و طراحى خاص این محصوالت را دارد. به عالوه، تنها 
 ROG روترى است که ایسوس در خانواده محصوالت
معرفى کرده اســت. پس، باید انتظار و کارایى فراتر از 
روترهاى دیگر این شرکت از آن داشت و حساب ویژه اى 

برایش باز کرد.

معرفى اَبر روتر ایسوس براى بازى هاى 
4K واقعیت مجازى و ویدئوهاى

رامین مشکاه

شرکت ســونى به تازگى از جدیدترین دوربین بدون آینه 
(Mirrorless) و فول فریم خود با بهره گیرى از یک سنسور 
 A7R 42 مگاپیکسلى رونمایى کرد. این دوربین جدید سونى
III نام دارد و از فوکوس خودکار و نرخ فریمى عکسبردارى 

10 فریم در هر ثانیه پشتیبانى مى کند. 
در سال 2015 نسل دوم دوربین هاى A7R سونى معرفى 
شده بود که دوربینى قدرتمند و بدون آینه محسوب مى شد 
و به نوعى توان رقابت با دوربین هاى DSLR شرکت کانن 
و نیکون را داشت. حال سونى از نســل سوم این سرى از 
دوربین هایش با نام اختصاصى A7R III رونمایى کرده که 
مثل نسل قبل از ساختار بدون آینه و سنسور 42 مگاپیکسلى 
و اکســمور آر (Exmore R) فول فریم بهره مى برد. اما 
برخالف نسل قبل از عکسبردارى با نرخ فریمى 10 فریم 
در هر ثانیه پشتیبانى خواهد کرد که در نسل قبل محدود 

به 5 فریم بود.
دوربین A7R III ســونى کاربران را قادر به ذخیره کردن 
76 عکس با فرمت JPEG یا RAW فشرده شده مى کند 
 (RAW) و همچنین امکان ذخیره کردن 28 عکس خام
فشرده نشده را هم ارائه خواهد کرد. عکس بردارى بدون 
تأخیر با تکیه بر منظره یاب دوربین بــا نرخ 8 فریم در هر 
ثانیه هم توسط دوربین مذکور پشتیبانى مى شود. اگرچه 
سنســور به کار رفته در دوربین A7R III مثل نسل قبل 

بهبودهایــى را در 42 مگاپیکســلى است، اما 
دارد.مقایسه با آن به همراه 

براى مثال لنز دوربین نام برده شده از پوشش ضد انعکاس، 
فاصله نزدیک و گســتره دینامیکى بیشترى بهره مى برد 
که این امر سبب مى شود کیفیت عکســبردارى با آن در 
محیط هاى کم نور افزایــش یابد. سنســور دوربین 42 
مگاپیکســلى A7R III از 15 استپ گســترده دینامیکى 
پشتیبانى مى کند و بازه حساسى نورى آن 100 تا 32000 
خواهد بود که البته  به 50 تــا 105400 هم قابل افزایش 

است.
دوربین A7R III سونى از لرزشگیر 5 محوره هم بهره مى برد 
 Pixel) و الگوریتمى تحت عنوان پیکســل شیفت مولتى
Shift Multi) در آن بــه کار رفته که بــه موجب آن چهار 

تصویر در لحظه عکسبردارى ضبط مى شوند و از ادغام آنها 
یک عکس با دقت رنگ باالتر و گستره  دینامیکى بیشتر به 
 A7R III دست خواهد آمد. سیستم فوکوس خودکار دوربین
هم بسیار دقیق و پیشرفته تر از نسل قبل طراحى شده است.
سونى مدعى شده که سیســتم فوکوس خودکار دوربین 
A7R III در مقایســه با نســل قبل خود در محیط هاى 
تاریک و کم نور تا دو برابر ســرعت فوکوس بیشترى را 
ارائه مى کند. صفحه نمایش یا منظره یاب دوربین مذکور از 
پنل اولد (OLED) تشکیل شده و به پوشش ضد انعکاس 
نور مجهز است. دوربین A7R III از فیلمبردارى  4Kبدون 
کراپ سنسور هم پشتیبانى به عمل مى آورد. سونى اشاره 
داشته که دوربین جدیدش را با قیمت سه هزار و 200 دالر 

روانه بازار مى کند.

دوربین جدید 
 A7R III سونى

معرفى شد

دوربین جدید 
A7R III سونى
شد ف ع

بهبودهایــى را درســلى است، اما 
دارد.ن به همراه 

داشته که دوربین جدیدش را با قیمت سه هزار و 200 دال
روانه بازار مى کند.

شــرکت اوپو اخیراً از یک فبلت جدید با نام اختصاصــى اوپو F5 رونمایى 
کرد که کیفیت عملکرد مطلوبى داشته و قیمت بسیار عالى را ارائه مى کند. 
اوپو از شــرکت هاى چینى تولید و عرضه کننده اسمارتفون است که گاهى 
محصوالت بســیار جالب و با کیفیتى را با قیمت عالى روانه بازار مى کند.. 
گوشــى اوپو F5 با از صفحه نمایشــى 6 اینچى با وضوح تصویر 2160 در 
1080 پیکسل بهره مى برد و نمایشگر آن در دو سمت حاشیه ندارد و بسیار 

زیبا طراحى شده است.
تراشه به  کار رفته در این گوشى، تراشه هلیو پى 23 مدیاتک است. دستگاه 
از نظر ظرفیت رم و حافظه داخلى شامل دو نسخه مختلف مى شود. نسخه 
پایه اى آن از رم 4 گیگابایتى و حافظــه داخلى 32 گیگابایتى بهره مى برد و 
نسخه برتر آن به رم 6 گیگابایتى و حافظه 64 گیگابایتى مجهز است. البته 
هر دو نسخه فبلت اوپو F5 با از اتصال رم میکرو اس دى پشتیبانى مى کنند.

باترى فبلت مذکور ظرفیت 3200 میلى آمپر ســاعتى دارد و سیستم عامل 
اندروید 7,1,2 نوقا به طور پیش فرض بر روى آن نصب اســت. اما یکى از 
اصلى ترین نقاط قوت فبلت اوپو F5 با مربوط به دوربین آن مى شود. شرکت 
اوپو از یک سنسور دوربین 20 مگاپیکسلى با قابلیت زیباسازى چهره مبتنى 
بر هوش مصنوعى بهره مى برد که AI Beauty نام دارد. شرکت اوپو اشاره 
داشته که قابلیت مذکور سبب مى شود کاربران بتوانند از 200 قابلیت ترمیم 

چهره مختلف براى زیباسازى عکس هاى سلفى خود استفاده کنند.
دوربین اصلى فبلت اوپو F5 هم از یک سنسور 16 مگاپیکسلى تشکیل شده 
است که چراغ LED اختصاصى دارد. پیش فرض فبلت مذکور از هم اکنون 

آغاز شده و قیمت آن فقط 308 دالر در نظر گرفته شده است.

 آیا مى خواهید بدانید که وبســایت جدیدتان از جدیدترین کدهاى برنامه 
نویسى بهره مى برد؟ خبر خوب اینکه طراحان مرورگر اج مایکروسافت موفق 
به طراحى ابزار جدیدى با نام سونار (sonar) شده اند که قادر است عملکرد و 

امنیت وبسایت شما را به طور دقیق و تخصصى بررسى کند.
سونار ژوئیه امسال ابتدا به عنوان یک پروژه اهدایى به جاوا اسکریپت معرفى 
شــده بود و حال تمامى افرادى که هر نوع ســایتى از سایت هاى اینترانت 
(Intranet) گرفته تا فروشــگاه هاى آنالین را مدیریــت و اداره مى کنند، 
مى توانند از این ابزار استفاده کنند. ضمناً مایکروسافت از برنامه نویسان براى 

ارتقاى هرچه بیشتر این ابزار دعوت به عمل آورده است.
عالقه مندان با ورود به وبســایت ســونار و وارد کردن آدرس وبسایتشان 
مى توانند این ابزار را به کارگرفته و توســط آن عملکرد، امنیت، قابلیت ها، 
دسترسى و مشکالت مرتبط با اپلیکیشــن هاى تحت وب را به طور دقیق 
بررسى و ارزیابى کنند. پس از اینکه بررسى هاى الزم انجام شد، سونار ابتدا 
لیست خطاهاى یافت شــده را اعالم و دالیل رخ دادن آنها را به طور کامل 
بیان خواهد کرد و همچنین با هایالیت کردن قطعه کدهاى اشتباه، راه هاى 

ممکن براى حل آنها را نیز ارائه مى کند.
«آنتون مونتال»،  مدیر ارشــد برنامه نویسى مایکروســافت اج درباره این 
ابزار گفته که سونار به جاى اینکه کدهاى وبســایت را فقط آنالیز کند، آنها 
را به صورت جداگانه اجرا مى کند تا بتواند نتایج دقیق ترى را کسب کرده و 

همچنین از این طریق عملکرد و ظرفیت وبسایت کاربران را افزایش دهد.
ســونار در حال حاضر از طریــق آدرس https://sonarwhal.com  قابل 
دسترسى است و در آینده نزدیک به ویژگى هاى جدیدترى نیز مجهز خواهد 
شد که از جمله آنها به پالگین هاى مختص کدهاى ویژوال استودیو، اعمال 
تغییرات دلخواه در اپلیکیشن هاى تحت وب و پیشــتیبانى از ویژگى هاى 
جدید جهت تست دقیق تر امنیت، عملکرد و دسترسى وبسایت ها مى توان 

اشاره کرد.

اینســتاگرام یکــى از محبوب ترین شــبکه هاى اجتماعــى در بین 
کاربران اســت. روز سه شنبه هفته گذشته اینســتاگرام ابزار جدیدى 
با عنوان ســوپرزوم (Superzoom) را رونمایى کــرد که به موجب 
آن کاربــران مى توانند در حین ضبــط فیلم براى اشــتراك گذارى 
در اینســتاگرام بزرگنمایى ویــژه اى انجام و تصاویــر جالبى ایجاد 
کنند که بیشــتر براى ایجاد افکت هاى ترســناك هالووین مناسب 

است.
زمانى که حالت سوپرزوم را فعال مى کنید، موزیک جالبى در پس زمینه 
پخش مى شود و دوربین شروع به زوم این (Zoom in) مرحله به مرحله 
 Boomerang دقیقا در کنــار گزینه Superzoom مى کند. گزینه
اینستاگرام واقع شده اســت. اما عالوه بر این، اینستاگرام افکت ها یا 
فیلترهاى هالووینى جدیدى را هم به اپلیکیشــن خــود اضافه کرده 
که قرار است به مناســبت هالووین تا یکم نوامبر در اینستاگرام فعال

 باشند.
با اســتفاده از فیلترهاى جدید ارائه شده شــما مى توانید حالت هاى 
ترسناکى مثل تبدیل شدن به زامبى و غیره را بر روى صورت خود ایجاد 
کنید و ویدئوها و عکس هاى هالووینى را با دوستانتان اشتراك گذارى 
نمایید. فراموش نکنید که براى اســتفاده از ایــن فیلترها و همچنین 
حالت سوپرزوم اینستاگرام، باید اپلیکیشــن مذکور را در گوشى خود 

آپدیت کنید .

Photo Grid – Collage Maker یک نرم افزار عالى و پرطرفدار با بیش از 100 میلیون کاربر از سراسر دنیا از گروه 

برنامه نویسى RoidApp در زمینه ساخت و ایجاد عکس هاى خارق العاده کالژ مخصوص سیستم عامل اندروید 
یک بهترین برنامه عکاسى در 11 کشور و رتبه 5 را در میان 46 کشور مى باشد که رتبه 

از آن خود نموده است و با استفاده از آن مى توانید زیباترین، حرفه اى 
 Collage  ترین و جذاب ترین عکس هاى کالژ را تهیه نمایید. کالژ
یک واژه فرانسوى اســت که به فرمى از هنر گفته مى شود که از به 
هم چسباندن و مرتبط ساختن تکه هاى اشــیائى همچون کاعذ، 
تکه هاى روزنامه، عکس و غیره بر روى یک سطح پدید مى آید و 
اگر بخواهیم واژه اى فارسى را براى آن انتخاب کنیم مى توانیم 
 Photo Grid چسبانه کارى» را برگزینیم. با استفاده از اپلیکیشن»
Collage Maker – شما قادر خواهید بود در سریع ترین زمان 

ممکن با ابزارهایى عالى عکس هاى موجود در گالرى موبایل 
خود را به همدیگر بچسبانید و یک عکس شبکه اى خارق العاده 
را بسازید و سپس در صورت تمایل افکت هایى خیره کننده و یا 
قاب هاى بسیار زیبا را به آن بیا فزایید و در نهایت آن را ذخیره 
کنید و تجربه بهترین برنامه ســاخت کالژ را در اندرویدفون 

خود به ارمغان بیاورید.

یک فبلت 6 اینچى مقرون به صرفه
«سونار» شرکت مایکروسافت 

از فیلترهاى ترسناك اینستاگرام براى عموم عرضه شد
لذت ببرید!

نرم افزار ویرایش عکس و 
ساخت کالژ اندروید

کرد. ه

100 میلیون کاربر از سراسر دنیا از گروه  0یک نرم افزار عالى و پرطرفدار با بیش از Photo Grid – Collage Maker

العاده کالژ مخصوص سیستم عامل اندروید pبرنامه نویسىRoidApp در زمینه ساخت و ایجاد عکس هاى خارق

6 را در میان 46 کشور مى باشد که رتبه  5 کشور و رتبه 5 یک بهترین برنامه عکاسى در 11
حرفه اى آن خود نموده است و با استفاده از آن مى توانید زیباترین، از
Collage  ترین و جذاب ترین عکس هاى کالژ را تهیه نمایید. کالژe

یک واژه فرانسوى اســت که به فرمى از هنر گفته مى شود که از به 
هم چسباندن و مرتبط ساختن تکه هاى اشــیائى همچون کاعذ، 
تکه هاى روزنامه، عکس و غیره بر روى یک سطح پدید مى آید و 
اگر بخواهیم واژه اى فارسى را براى آن انتخاب کنیم مى توانیم 
Photo Grid چسبانه کارى» را برگزینیم. با استفاده از اپلیکیشن»d

Collage Maker – شما قادر خواهید بود در سریع ترین زمان 

ممکن با ابزارهایى عالى عکس هاى موجود در گالرى موبایل 
خود را به همدیگر بچسبانید و یک عکس شبکه اى خارق العاده 
را بسازید و سپس در صورت تمایل افکت هایى خیره کننده و یا 
قاب هاى بسیار زیبا را به آن بیا فزایید و در نهایت آن را ذخیره 
تجربه بهترین برنامه ســاخت کالژ را در اندرویدفون کنید و

خود به ارمغان بیاورید.

Zombie Castaways بــازى پرطرفــدار و 

سرگرم کننده زامبى عاشــق در سبک شبیه 
سازى و مدیریتى از اســتودیوى بازى سازى 
VIZOR APPS براى اندروید اســت که به 

صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شــده و از 
 Simulation محبوب ترین هاى دسته بندى
به شمار مى رود! داســتان بازى در مکان دور 
افتاده اى اتفاق مــى افتد که ســاکنان آنجا 
زامبى ها هستند، در این میان یک زامبى وجود 

دارد که عاشق دخترى شده و براى رسیدن به او، 
تالش خودش را به کار گرفته تا به انسان تبدیل 
شــود و به عشقش برســد! این زامبى عاشق، 
براى تبدیل شدن به انســان باید معجونى به 
نام زامبیوم را پیدا کند! هم اکنون شما به عنوان 
یک بازیکن باید به این زامبى ها کمک کنید تا 
با جستجو در جزیره گیاهان اسرار آمیز، زامبیوم 
را پیدا کنند! مدیریت جزیره بر عهده شماست، 
این شما هستید که باید با انجام کارهاى مخلتف 

نظیر شکســتن هیزم ها، ماهیگیرى، جستجو 
براى پیدا کردن گنج و... جزیره را رونق ببخشید 
و تمام تالش خود را بکنید تا زامبى داستان ما 
به دخترى که دوست دارد، برسد! به طور کلى 
اگر از عالقه مندان به بازى هاى شبیه سازى 
و استراتژیک اندروید هســتید که بتواند براى 
روزها شما را به خودش سرگرم کند، بدون شک 
Zombie Castaways با ساخت عالى اش از 

بهترین گزینه ها براى انتخاب است. 

بازى شبیه سازى 
زندگى زامبى ها 
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کارگران کوره هاى آجرپزى

مراسم هشتادمین سال تأسیس 
موزه ملى و موزه ملک

برداشت 
گل زعفران در 

شهرستان خمین 
استان مرکزى 

آغاز شد.

شهر کوهستانى «بره سر» در فاصله 
55کیلومترى مرکز شهرستان رودبار 
واقع شده است. بره سر، مرکز بخش 

«خورگام» در ارتفاع 1250مترى از سطح 
دریاهاى آزاد قرار گرفته است و این 

شهر در دل  جنگل ها، مرتع ها و استخر 
زیباى ویستان واقع شده است و پاییز 
مانند فصول دیگر یکى از زیبایى هاى 

منحصر به فرد این منطقه است.

«ام شریف انیس»، سفیر جدید کشور سریالنکا در تهران روز شنبه 

الم والمسلمین حسن روحانى 
نامه خود را تقدیم حجت االس

استوار

س جمهورى اسالمى ایران کرد
رئی

تپه تاریخى و 7000 ساله «پوستچى» با مساحت حدود 
4هکتار، در بلوار رحمت شیراز واقع است که چهارم 

اردیبهشت 1395 با شماره 31463 در فهرست آثار ملى به 
ثبت رسیده است.

در حاشیه نمایشگاه مطبوعات

بدون شرح 

لسه رأى اعتماد به 
ج

وزراى پیشنهادى 

علوم و نیرو با حضور 

رئیس جمهور
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