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صداى پـاى «خاموشى» مى آید

وریا از سپاهان «نــه» شنید و استقاللى ماند!فواید شگفت انگیز بوسیدن کودك توسط والدین وجود اسناد و شواهد از تدریس مستخدمان در مدارس!رایزنى مخفیانه رئیس سیا با پادشاه عمان درباره ایران ورزشسالمتاجتماع
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اصفهان، در معرض خطر 
زلزله خاموش

جعبه سیاه پرونده فساد 
نفتى، دادگاهى مى شود؟

چرا احسان علیخانى
 راستش را 

به مردم نگفت؟

عدم وجود بحران مالى 
در بانک ها

رنج مى کشند تا انسان ها 
لذت ببرند!

14

تبهکارى هاى شبانه 5 جوان و 
یک زن در پاتوق «حبیب»

محکومیت انتخاباتى 3 نفر از 
فرمانداران استان

جهان نما

رژیم صهیونیستى 
حرف هاى
 بزرگ تر از 
خودش 
مى زند
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رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: رژیم صهیونیستى 
بخاطر ضعف در بنیه دولت هاى اسالمى یک 

مقدار حریص شده است و حرف هاى
 بزرگ تر از خودش مى زند.

 على الریجانى با اشاره به در پیش 
بودن روز قدس، اظهار داشت: روز قدس، 

روز تجلى اراده ها علیه رژیم 
صهیونیستى است مخصوصًا 

در شرایط امروز عالم 
اسالم، حضور همه افراد...

کمیسیون ویژه تولید ملى و اصل 44 
تشکیل شدو در تداوم سیاست اقتصاد 

مقاومتى، در چهار محور و کارگروه تولید 
داخلى، اشتغال، بهبود فضاى کسب و 

کار و تداوم نظارت بر اجراى 
سیاست هاى کلى اصل 
44 با برگزارى جلسات 
مختلف در سال جارى، 

فعالیت خود ...
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چرا دو فوریت 
الیحه تفکیک 
وزارتخانه ها 
رأى
 نیاورد؟

منتظر قلعه نویى 
در شهرآورد اصفهان هستم
«زالتکو کرانچار» در گفتگویى اختصاصى با 
روزنامه نصف جهان از آخرین اخبار راجع به 
اردوگاه زرد و برنامه هاى خود پیش از آغاز 
رقابت هاى فصل جدید
 سخن گفت و البته به یکى دو سئوال غیر 
فوتبالى هم پاسخ داد. وى همچنین در این 
گفتگو از حضور امیر قلعه نویى در اصفهان 
ابراز خشنودى کرد و گفت که ذوب آهن 
توانسته بهترین مربى ایرانى را به 
استخدام خود در آورد.
 این گفتگو را از دست ندهید.
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گرماى شدید هوا در اصفهان،  مصرف برق را به شکل بى سابقه اى افزایش داده است

نسل جدید سیستم 
مش واى فاى Eeroمعرفى شد

فرماندار

مش

هرمنتظرقلعهمنتظر قلعه قل هنتظ قل نتظ
وردر شهرآورد اص هر اآر د آ ش اصد شهرآورد در
ا«زالتکو کرانچا ان ک چزالتک ر و ز
فروزنامهنصفجروزنامه نصف ج
دواردوگاه زرد و دوگاهز وا زر و ر

گفتن سخن گفت خ
فوتبالىهمپاففوتبالى هم پا
ضگفتگو از حضو ا وگفتگ ز و
ابرازخشنوابرازخشنو
انتوانس وت

شهردارى بویین میاندشت براساس موافقت شوراى محترم اسالمى شهر بویین میاندشت در نظر دارد تعداد 7 
پالك از زمینهاى متعلق به شهردارى واقع در بلوار امام على (ع) را به شرح ذیل طبق کروکى پیوست از طریق 

مزایده عمومى بفروش برساند. 
- قیمت زمین شماره 1 (پالك شماره 14) به متراژ 220 مترمربع هر مترمربع 2/800/000 ریال. 

- قیمت زمین شماره 2 (پالك شماره 26) به متراژ 220 مترمربع هر مترمربع 2/700/000 ریال. 
- قیمت زمین شماره 3 (پالك شماره 27) به متراژ 220 مترمربع هر مترمربع 2/700/000 ریال. 
- قیمت زمین شماره 4 (پالك شماره 42) به متراژ 200 مترمربع هر مترمربع 2/200/000 ریال. 
- قیمت زمین شماره 5 (پالك شماره 45) به متراژ 200 مترمربع هر مترمربع 2/200/000 ریال. 
- قیمت زمین شماره 6 (پالك شماره 52) به متراژ 220 مترمربع هر مترمربع 2/600/000 ریال. 
- قیمت زمین شماره 7 (پالك شماره 90) به متراژ 200 مترمربع هر مترمربع 2/500/000 ریال. 

- پیشنهاد دهندگان مى توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/04/10 در دو پاکت 
((الف)) سپرده و ((ب)) قیمت پیشنهادى الك و مهر شده به دفتر دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل  و رسید 

دریافت نمایند. 
- پیشنهاد دهندگان باید ٪5 مبلغ مزایده را به حساب سپرده شهردارى نزد بانک ملى به شماره 0107318328000 

واریز و فیش مربوطه را با پاکت الف الك و مهر 
شده ارائه نمایند. 

- به پیشنهادات ناخوانا و مخدوش ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 

- شرکت کنندگان مى بایست منع مداخله 
کارمندان دولت را رعایت کنند. 

- کلیه هزینه هاى آگهى بر عهده برنده مزایده 
مى باشد. 

- کمیســیون در رد یا قبول یک و یا کلیه 
پیشنهادات مختار است.

- پیشنهاد دهندگان مى توانند از زمین مورد 
مزایده با حضور کارشناس شهردارى بازدید 

نمایند. 
- کلیه پیشنهادات رسیده در روز یک شنبه 
مورخ 1396/04/11 توسط اعضاء کمیسیون 

باز و قرائت خواهد شد. 
- کلیه متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند 
جهت کســب اطالعات بیشــتر با شماره 
تلفن هاى 03157522440- 03157522250 

تماس حاصل فرمایند. 

 

عبدالرضا  سپیانىعبدالرضا  سپیانى__شهردار بویین میاندشت شهردار بویین میاندشت 

آگهى مزایده فروش زمین آگهى مزایده فروش زمین 

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات ساماندهى خیابان امام خمینى (ره) شرقى، حدفاصل تقاطع 22 بهمن تا میدان آزادگان شهردارى 
منطقه یک نجف آباد با برآورد اولیه به مبلغ 34/494/554/772 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت از محل اعتبارات ســال 1396 

شهرداى نجف آباد طبق مشخصات فنى عمومى و خصوصى موجود براساس فهرست بهاى سال 1395. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین 
داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى بوده و 

داراى رزومه کارى مرتبط و ماشین آالت متناسب با این موضوع باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه 
داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/04/11 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/04/13 به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/750/000/000 ریال بعنوان ضمانت شــرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره  
0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

مى باشد. 

مسعود منتظرى- شهر دار نجف آبادمسعود منتظرى- شهر دار نجف آباد

آگهى مناقصه آگهى مناقصه   (نوبت دوم) (نوبت دوم) چاپ دوم

نام مزایده گزار: بانک انصار – مدیریت شعب استان اصفهان 
موضوع مزایده: خودپرداز

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان در نظر دارد تعداد چهار دستگاه خودپرداز به شرح ذیل را 
بفروش رساند.

عالقه مندان به شرکت در مزایده مى توانند پس از نشــر آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت شرایط 
شرکت در مزایده به آدرس اصفهان – خیابان شمس آبادى – جنب بنیاد شهید طبقه دوم دایره ادارى 
و پشتیبانى مراجعه نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره 32360024-031 و 

32348101-031 تماس حاصل فرمایید. 

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهانمدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

برندتعدادنوع خودپردازردیف
بنکیت1سالنى1
بنکیت2دیوارى2
اِن سى آر1دیوارى3
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رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: رژیم صهیونیستى 
بخاطر ضعــف در بنیه دولت هاى اســالمى یک مقدار 
حریص شــده اســت و حرف هاى بزرگ تر از خودش 

مى زند.
به گزارش مهر، على الریجانى با اشاره به در پیش بودن 
روز قدس، اظهار داشــت: روز قدس، روز تجلى اراده ها 
علیه رژیم صهیونیستى است مخصوصًا در شرایط امروز 
عالم اســالم، حضور همه افراد ملت مى تواند در صحنه 
منطقه اى و بین الملــل تأثیرگذار باشــد. وى افزود: از 
ســال هاى قبل کشــورهاى بزرگ به دنبال این بودند 
که دولت ها و ملت هاى اســالمى را از پیگیرى مسئله 

فلسطین منصرف کنند و ملت هاى اسالمى را خسته کنند 
به نحوى که بگویند ده ها سال است به جایى نرسیده اید.

رئیــس مجلس شــوراى اســالمى ادامه داد: خســته 
کردن ملت ها و دولت هاى اســالمى جزو پروژه هاى

 ابَرقــدرت ها بــوده اما یکــى از موضوعــات مهم در 
دهه هاى گذشــته وقوع انقالب شکوهمند اسالمى بود 
که امام خمینى(ره) با تیزهوشــى مردم را رهبرى کرد و 
این باعث شد که ملت ها نیز از پیگیرى مسئله فلسطین 
خســته نشــوند و این پیگیرى را جزو وظیفه اسالمى 
خود بدانند که به بیدارى و هوشــیارى در عالم اســالم 

منتهى شد.

*روز قدس فقط روز فلسطین نیســت، روز اسالم است؛ 
روز حکومت اسالمى است. روزى است که باید جمهورى 
اســالمى در سراســر کشــورها بیرق آن برافراشته شود. 
روزى اســت که باید به ابرقدرت ها فهماند که دیگر آنها 
نمى توانند در ممالک اســالمى پیشــروى کنند. من روز 
قدس را روز اســالم و روز رســول اکــرم(ص) مى دانم و 
روزى اســت که باید ما تمام قواى خودمان را مجهز کنیم 
و مســلمین از آن انزوایى که آنها را کشــانده بودند خارج 
شــوند، و با تمام قدرت و قّوت در مقابل اجانب بایســتند.  
*روز قدس، روزى اســت که باید به این روشنفکرانى که 

در زیر پرده بــا آمریکا و عمال آمریکا روابط دارند هشــدار 
داد. هشدار به اینکه اگر از فضولى دست برندارید، سرکوب 
خواهید شــد... روز قدس روزى اســت که بایــد به همه 
ابرقدرت ها هشــدار داد که باید دســت خــود را از روى 
مستضعفین بردارید و سر جاى خود بنشینید... روز قدس روز 
اسالم است. روز قدس روزى است که اسالم را باید احیا کرد و 
احیا بکنیم و قوانین اسالم در ممالک اسالمى اجرا بشود. روز 
قدس روزى است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم 
که اسالم دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیث 

شما، واقع نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسالم است. 

رژیم صهیونیستى حرف هاى 
بزرگ تر از خودش مى زند

میزان فطریه امسال 
  جام جم آنالین | میــزان فطریــه و کفاره 
روزه ماه مبارك رمضان طبــق فتواى آیت ا... مکارم 
شیرازى از ســوى دفتر این مرجع تقلید اعالم شد. 
بر اساس فتواى آیت ا... مکارم شیرازى، زکات فطره 
امسال براى هر نفر بر مبناى قوت غالب گندم مبلغ 
شش هزار تومان و بر اساس قوت غالب برنج خارجى، 
مبلغ15 هزار تومان و برنج ایرانى مبلغ 30 هزار تومان 
اعالم شده است. کفاره روزه غیر عمد (عذر) براى هر 
روز مبلغ دو هزار تومان اســت که باید به صورت نان 
تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد براى 

هر روز مبلغ 120 هزار تومان است.

آن زن، تروریست نیست
رئیس پلیس امنیت استان بوشهر در واکنش به انتشار 
عکس خانمى جوان در فضــاى مجازى و طرح این 
ادعا که  او یک تروریست و اهل بوشهر است، اظهار 
داشت: چنین موضوعى صحت ندارد ،توصیه مى شود 
شهروندان از انتشار مطالب غیرمستند و غیر واقعى 
خصوصًا در مــورد امنیت اجتماعــى و روانى جامعه 
خوددارى کنند.وى ادامه داد: عامالن اینگونه شایعات 

از سوى پلیس شناسایى و با آنها برخورد مى شود.

روحانى دستور حمله را داد
حجت االســالم والمسلمین     خبر آنالین |
سیدمحمود علوى وزیر اطالعات درباره حمله موشکى 
ســپاه به مواضع داعش اظهار داشت: همانگونه که 
ریاســت محترم جمهورى اســالمى ایران تصریح 
فرمودند این تصمیم در شورایعالى امنیت ملى اتخاذ 
شده و ریاست محترم جمهورى اسالمى نیز در جایگاه 
رئیس شــورایعالى امنیت به نیروهاى مسلح دستور 
یورش کوبنده را به مقر داعش صادر کرد و مورد تأیید 

مقامات عالى نظام قرار گرفت.

ملک سلمان مى رود؟
  انتخاب| «ملک سلمان» با عزل «محمد 
بن نایف» از تمامى مســئولیت هایش، پسرش را به 

عنوان ولیعهد خود منصوب کرد.
رسانه هاى سعودى از بیعت محمد بن نایف ولیعهد 
مخلوع عربستان با «محمد بن سلمان» ولیعهد جدید 
این کشــور خبر دادند. خبرگزارى رسمى عربستان 
(واس) روزچهارشــنبه، ویدیوئى را منتشــر و اعالم 
کرد که محمد بن نایف ولیعهدخلع شــده عربستان 
با محمد بن سلمان پسر پادشاه این کشور به عنوان 
ولیعهد بیعت کرد.«مجتهد» حساب توییترى معروف 
به افشاگر خاندان آل سعود نوشت: سلمان به زودى 

به نفع پسرش محمد از قدرت کناره گیرى مى کند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، 
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توئیتر

 الیحه «مقابله با فعالیت هاى بــى ثبات کننده ایران» 
که شــامل تحریم هایى علیه روسیه نیز مى شود، هفته 
گذشته با کسب 98 رأى موافق و دو رأى مخالف، تصویب 
شد. مصوبه اى در سنا که مى تواند مانع از تالش «دونالد 

ترامپ» براى برقرارى روابط گرم تر با مسکو شود.
با این حال، پیش از اینکه این مصوبه براى ترامپ ارسال 
شود که در نهایت تبدیل به قانون شود یا وتو گردد، باید از 
فیلتر مجلس نمایندگان بگذرد. قانونگذاران معتقدند که 
مصوبه سنا به نوعى تخطى از قانون اساسى به حساب
 مى آید چراکه هــر نوع الیحه اى کــه درآمد دولت را 
افزایش مى دهد باید ابتدا در مجلس نمایندگان تصویب 

شود.
دموکرات ها معتقدند که جمهوریخواهان در حال سنگ 
پراکنى در مقابل تصویب این الیحه هستند، چراکه در 
صدد اعالم وفادارى به ترامپ هستند که دولتش از بسته 

تحریم ها به عنوان بسته اى به شدت محدودیت زا یاد 
کرده است.

«الیوت انگل»، یک عضو ارشــد دموکــرات در کمیته 
روابط خارجى مجلس نمایندگان گفت: اسم این ماجرا 
را هیچ چیز جز تأخیــر تاکتیکى نمى توان گذاشــت.

 افکار عمومى نباید به واسطه پروسه هاى پیچیده درون 
کنگره فریب بخورد.

در مقابل، جمهوریخواهان تأکید کرده اند که این ماجرا 
بیشتر مربوط به بحثى فنى و پروسه اى است و ارتباطى 

به حمایت آنها از سیاست هاى ترامپ ندارد.
جمهوریخواهان با 52 کرســى در سنا و همچنین 238 
کرســى در مقابل 193 کرســى دموکرات، در مجلس 
نماینــدگان، اکثریــت را در اختیار دارند. بــا این حال،
 نمى توان پیش بینى کرد که مجلس نمایندگان به این 

مصوبه رأى  مى دهد یا نه.

خبرگــزارى «اســپوتنیک»، جزئیاتــى از تلفات گروه 
تروریستى داعش پس از حمله موشکى سپاه پاسداران 
ایران به مواضع این تروریســت ها در ســوریه را اعالم 
کرد. به گزارش آنا، این افراد عبارتند از: «محمد مهدى 
الشیخاوى ملقب به ابوبکر مهاجر اهل تونس، فاخر فرح 
ملقب به ابوخوله اهل تونس، حمد ابراهیم رجب القالع 
ملقب به ناصر الموحد از عناصر امن داعش، عبدالخالق 
شاکر القالع  از عناصر امن داعش اهل عراق، اکرم رعد 
الخلیل ، از عناصر شــرطه اســالمى اهل عراق، حنین 
الصباح همسر اکرم رعد از عناصر شرطه اسالمى زنان، 
الهنوف سعید الحمدان از عناصر شرطه اسالمى زنان و 

نینوان ملقب به ابوزبیر اهل چین.»
عالوه بر این افراد که نامشــان فاش شده، تعداد زیادى 
نیز ناشناس مانده اند و عده بسیارى مجروح شده اند. به 
غیر از تلفات جانى، داعش تلفات ساختارى و مهماتى نیز 
داشته است که از جمله آنها نابود شدن انبار مرکزى سالح 

و مهمات اصلى این گروه در شمال شهر دیرالزور، چهار 
دستگاه تانک و پى ام پى، دو دستگاه خودروى انتحارى 

و تعداد زیادى موشک دوربرد بوده است.
در این اقدام سپاه پاسداران، مرکز فرماندهى و عملیات 
داعش در شرق دیرالزور واقع در منطقه الموحسن یکى 
از مراکز مهم و حساس داعش در منطقه، بیش از 15 نفر 
با ملیت هاى قزاقستانى، ســعودى و افغانى به هالکت 
رســیدند و همانطور که در خبرهاى پیشین ذکر شده، 
«سعد القصیبى» ملقب به ابوســعد با ملیت سعودى نیز 

کشته شده است.
مقر تجمع داعش (ساختمان یک مدرسه سابق) در شهر 
المیادین واقع در شرق دیرالزور یکى دیگر از نقاط مهم 
داعش بود که مورد اصابت موشک قرار گرفته که برابر 
اخبار واصله، تعداد 27 نفــر از عناصر داعش به هالکت 
رسیدند و در میان به هالکت رسیده ها سه نفر از عناصر 
غیرسورى (لیبى) به نام هاى «محمد الویسى ملقب به 

ابو عاصم مسئول مالى والیت الخیر (استان دیرالزور)، 
عبدالقادر الفرافى ملقب به ابو حارث از نزدیکان ابوعاصم 
و یوسف بن محســن المبرو ملقب به ابوحیان الموحد»  

شناسایى و شمار دیگرى نیز مجروح شدند.
ساختمان بیمارســتان نظامى و الشرعیات داعش جنب 
ساختمان پست و تلگراف شهر المیادین از دیگر نقاطى 

بود که مورد هدف دقیق موشک قرار گرفت.

منابع خبرى گــزارش داده اند دولــت «دونالد 
ترامپ» هفته پیــش به عمان درباره اســتفاده 
ادعایى ایران از سرزمین این کشور براى انتقال 
سالح به یمن هشدار داده اند. سه منبع در دولت 
ترامپ به وبگاه شبکه خبرى «بلومبرگ» گفته اند 
که «مایک پامپئو» رئیس ســیا و ژنرال «ریکى 
وادل» معاون مشــاور امنیت ملى کاخ سفید در 
ســفرى مخفیانه به مســقط در روز 11 ژوئن از 
«قابوس بن سعید» پادشاه عمان خواستند جلوى 
استفاده ایران از سرزمین هاى عمان براى انتقال 
تسلیحات، ســالح و نفرات به حوثى ها (اعضاى 

انصارا...) یمن را بگیرند. 
به گزارش تسنیم، یک مقام آمریکایى گفته که 
پامپئو و وادل در دیدار اخیرشان با سلطان قابوس 
مواظب بوده اند که درخواست قطع ارتباط عمان 
با ایران را مطرح نکنند، چرا که چنین درخواستى 
با توجه به وابستگى اقتصادى عمانى ها به ایران، 
غیرممکن بود. اما آنها به روشنى این موضوع که 
عمان باید اقدمات بیشترى براى  متوقف کردن 
کمک رسانى ایران به حوثى ها انجام بدهد را به 

سلطان عمان ابراز کردند.

حجت االســالم والمســلمین غالمرضا مصباحى مقدم 
ســخنگوى جامعه روحانیت مبارز و از چهره هاى معتدل 
جریان راست است که بعد از پایان حضورش در مجلس، این 
روزها او را بیشتر مى توان در دانشگاه امام صادق(ع) یافت، 
جایى که  اقتصاد تدریس مى کند. این فعال سیاسى اصولگرا 
در گفتگوى مفصلى که با پایگاه اطالع رسانى انتخاب انجام 
داده از جمله به موضوع آراء حالل و حرام پرداخته اســت. 

اظهارات او را دراین باره بخوانید:
آقاى روحانى توانست با دیو و دلبر ساختن، مردم را از دین 
بترساند. از اینکه به من رأى ندهید، جنگ خواهد شد بنابراین 
یا به صلح رأى بدهید یا به جنگ. طبعــاً یک عده مردم را 
ترساند. و واقعاً عده اى از مردم ازاینکه دومرتبه براى کشور 

ما جنگى باشد، ترسیدند. از اینکه یا رو به پیش مى گذارید و 
به آینده مى نگرید یا به عقب برمى گردید. درواقع یک چنین 
دوگانگى به وجود آورد و طبعاً عده اى را برانگیخت که به او 
رأى دهند که به آینده مى نگرند و نه برگشت به گذشته و از 
این گفت اگر اینها روى کار بیایند، بین زن و مرد در خیابان ها 
دیوار خواهند کشید، به نظرم سیاه نمایى براى رقیب خودش 

کرد و رقیب خودش را تخریب کرد. 
من یک نوه دخترى هفت ساله دارم که سال اول دبستان 
است و از مدرسه آمده و به مادرش گفته است که مى گویند 
اگر آقاى رئیسى بیاید باید دامن مانتوى ما تا پایین پایمان 
برسد و روسرى مان باید جلوتر بیاید! ببینید به بچه هاى کم 
سن و سال چنین القا و تلقینى شده بود. این یک نمونه است 
از فهمى که با توجه به تبلیغاتى که ایجاد شد، پیدا کردند. پس 
دیو و دلبر ساخته شد. به نظرم بخشى از این آراء را نمى توان 
آراء منزه و پاك تلقى کرد، نمى توان آنها را آرائى تلقى کرد که 
از روى صداقت و روى سالمت داده شده است. فضایى که 
ایجاد شد، فضاى سفید و سیاه بود. این در شأن آقاى روحانى 
نبود. در شأن لباس ایشان نبود. در شأن سابقه ایشان نبود. 
یک جورى مطرح شد که متأ سفانه اخالق در مناظرات هم 
کنار رفت. مردم به یک اجماع رسیدند و آن اجماع این است 
که هر دو دزدند اما کدام یک کمتر دزدند؟! هر دو دروغگو 
هستند، کدام یک کمتر دروغگو هستند؟! اینها خیلى بد بود.

میرســجاد ســعیدمهر وکیل مدافع حمید فالح هروى 
متهم ردیف ســوم پرونده نفتى در گفتگو با مهر اظهار 
داشت: شعبه 28 دادگاه انقالب به عنوان شعبه هم عرض 
براى رســیدگى مجدد به پرونده حمیــد فالح هروى و

 مهدى شمس تعیین شده اســت. وى افزود: قرار است، 
پرونده این دو نفر در 17 تیرماه در شعبه هم عرض و به 

ریاست قاضى مقیسه مورد بررسى قرار گیرد.
حمید فالح هــروى و مهدى شــمس دو متهم پرونده 
فســاد نفتى در حال حاضر در کنار دو متهم اصلى این 
پرونده یعنى بابک زنجانــى و علیرضا زیبا حالت منفرد، 
ماه هاســت که در اختیار وزارت اطالعــات قرار دارند. 
مهدى شــمس که نامش به عنوان متهم ردیف دوم در 
پرونده فساد نفتى مطرح اســت، در جلسات دادگاه خود 
را  استاد دانشــگاه لندن، دکتراى اقتصاد، داراى تابعیت 
مضاعف ایرانى انگلیسى و ساکن انگلیس معرفى کرد. 
اتهامات شمس بنا به قرائت کیفرخواست عبارت است 
از افساد فى االرض در جهت اخالل در نظام اقتصادى، 

مشارکت در کالهبردارى 1/2 میلیارد یورویى. 
همچنین پولشویى و مشارکت در عواید حاصل از جرم 
به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو و پولشــویى و 
مشارکت در عواید حاصل از کالهبردارى شرکت نیکو به 
مبلغ 767 میلیون و 500 هزار یورو از اتهامات عنوان شده 

وى در کیفرخواست بود.
حمید فالح هروى کــه نامش به عنــوان متهم ردیف 
سوم در پرونده فساد نفتى مطرح شد، خود را بازنشسته، 
داراى مدرك دکتراى صنایع با تابعیــت ایران و بدون 
ســابقه کیفرى و ســاکن تهران معرفى کرد. بر اساس 
کیفرخواست اتهامات متهم ردیف ســوم دایر بر افساد 
فى االرض از طریق مشارکت در اخالل با علم به ضربه 
زدن به نظام جمهورى اســالمى، مشــارکت عامدانه، 

مشارکت در ارتکاب جرائم مرتبط با جعل، مشارکت در 
کالهبردارى یک میلیارد و 200میلیون یورویى از شرکت 
Hk  با استفاده از جعل، مشــارکت در کالهبردارى از 
تأمین اجتماعى و همچنین مشارکت در پولشویى است. 

شعبه 15 دادگاه انقالب به ریاست قاضى صلواتى، بابک 
زنجانى متهم اصلى، مهدى شــمس متهم ردیف دوم و 
حمید فالح هروى متهم ردیف سوم پرونده نفتى را پس 
از برگزارى 26 جلسه محاکمه، مفسد فى االرض شناخت 
و به اعدام محکوم کرد که ایــن حکم در ارتباط با بابک 

زنجانى در دیوان عالى کشور تأیید و در ارتباط با دو متهم 
دیگر نقض شد و پرونده آنها براى رسیدگى مجدد در شعبه 
هم عرض، به دادگاه انقالب بازگشت.حکم بابک زنجانى 
متهم اصلى این پرونده هم به وى ابالغ شــده که او نیز 
با ارائه درخواستى به دیوان عالى کشور، تقاضاى اعاده 

دادرسى کرده است.

حضور متهم جدید در دادگاه؟
در حالى 17 روز تا برگزارى دادگاه دو متهم پرونده فساد 

نفتى باقى مانده اســت که گمان مى رود با دستگیرى 
متهم جدید این پرونده کــه برخى از وى به عنوان جعبه 
ســیاه پرونده فســاد نفتى یاد مى کردند، پرونده فساد 
نفتى سرنوشــت جدیدى به خود گیرد. حجت االسالم 
والمسلمین  محسنى اژه اى سخنگوى دستگاه قضا هم 
در خصوص احتمال حضور متهم جدید پرونده فساد نفتى 
در دادگاه اخیر اعالم کرد:  بازپرس و وزارت اطالعات چند 
ماه اســت که به این متهمان دسترسى دارند و اگر نیاز و 

ضرورت باشد، فرد مذکور در دادگاه حاضر مى شود.

وزارت خارجــه ایــران بــا اخطــار بــه ســوداگران روادیــد در اطــراف برخــى 
ســفارتخانه هــاى خارجــى و رابطیــن آنهــا اعالم کــرد کــه در صــورت تداوم 
ایــن رفتارهــا بــا قاطعیــت بــا آنهــا برخــورد شــده و تحــت پیگــرد قانونى

 قرار مى گیرند.
روابط عمومى وزارت امور خارجه کشــورمان در واکنش به اخبار مربــوط به وجود افراد 
و شبکه هاى واسطه و ســوداگر در اطراف برخى ســفارتخانه هاى خارجى در تهران در

 بیانیه اى اعالم کرد: متأســفانه به رغم تالش ها و نظارت هاى انجام شــده، تذکرات 
و راهنمایى هاى ارائه شــده توســط وزارت امور خارجه و ســایر ارگان هــا و نهادهاى 
داخلى ذیربط، از مدتى قبل با مواردى از تخلف و سوء اســتفاده از نیازها و ضرورت هاى 
مسافرتى اتباع و شــهروندان ایرانى از سوى برخى واسطه ها و «ســوداگران روادید» 
مواجه بــوده ایم که به صورتــى غیرقانونى در مســیر اخذ روادید از ســفارتخانه هاى 
خارجى مقیم در کشــورمان قرار گرفته انــد. با وجود تمهیدات و اقدامات پیشــگیرانه، 
این افراد همچنان به اقدامــات غیرقانونى خود ادامه داده و فرآیند درخواســت روادید از 
برخى از ســفارتخانه هاى خارجى و زمانبندى آن را تبدیل به ابزارى براى سودجویى و 

کسب درآمد نامشروع کرده اند.
همانگونه که پیش از این نیز به دفعات به اطالع عموم شهروندان محترم ایرانى رسانده شد، 
موضوع سوء استفاده هاى نامشروع دالالن و واسطه گرانى که با بهره گیرى و استفاده از 
عناصرى در داخل برخى سفارتخانه هاى خارجى، به کسب درآمد و تضییع حقوق طبیعى 
و شئون اخالقى اتباع ایرانى مبادرت مى کنند، با دقت و با حساسیت فراوان مورد رصد و 
پیگیرى مستمر وزارت امور خارجه و سایر ارگان ها و دستگاه هاى ذیربط قرار دارد و تذکرات  
الزم از کانال هاى مرســوم دیپلماتیک به برخى از این سفارتخانه هاى خارجى مقیم در 
کشورمان نیز داده شده است که خوشبختانه در مواردى از نتایج مثبتى برخوردار بوده است. 

على رغم این اقدامات و با توجه به استمرار این رویه غیرقانونى و خالف شئون انسانى و 
مخالف قواعد و مقررات بین المللى توسط تعدادى از افراد سودجو و احتماًال مرتبط با برخى 
افراد نزدیک به  تعدادى از  ســفارتخانه هاى خارجى، وزارت امور خارجه حق مسلم خود
 مى داند تا در دفاع و صیانت از حقوق و منافع و شــأن اتباع و شــهروندان ایرانى، از کلیه

 اهرم ها و ابزارهاى سیاسى، دیپلماتیک، قانونى، حقوقى و قضائى به منظور برخورد با این 
پدیده غیرقانونى در فرآیند اخذ روادید از سفارتخانه هاى خارجى استفاده کند.

همدستان بابک زنجانى 17تیر محاکمه مى شوند

جعبه سیاه پرونده فساد نفتى ،دادگاهى مى شود؟

روایت مصباحى مقدم از رأى حالل و حرام:

روحانى در انتخابات دیو و دلبر ساخت!

الیحه تحریم هاى ایران به مشکل برخورد

رایزنى مخفیانه
 رئیس سیا با
 پادشاه عمان
 درباره ایران

اعالم اسامى داعشى هایى که در حمله سپاه کشته شدند

اخطار وزارت خارجه به واسطه ها و سوداگران روادید:

 تحت پیگرد قانونى قرار مى گیرید

تتوئیتر رتوئیترئتوئ ی و

روز قدس، روز اسالم است
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سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: طى شب هاى قدر 
یعنى از 18 تا 23 ماه رمضان نزدیــک به 50 هزار واحد 

خون اهدا شد.
بشیرحاجى بیگى اظهار داشت: مردم در شب هاى قدر، 
اســتقبال زیادى از مراکز انتقال خون داشــتند و بر این 
اساس بیشترین میزان رشــد اهداى خون طى مدت یاد 
شده نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان کهگیلویه 

و بویر احمد با 59 درصد رشد دیده شده است. 
وى افزود: همچنین استان هاى بوشهر با 45 درصد رشد، 
استان لرستان با 40 درصد، استان همدان با 31 درصد و 
استان قزوین با 30 درصد رشد و استان هاى قم و گیالن 

با رشــد 29 درصدى به ترتیب از بیشترین افزایش آمار 
اهداى خون در این شب ها برخوردار بوده اند.

سخنگوى ســازمان انتقال خون گفت: بیشترین میزان 
اهداى خون در کشــور مربوط به شــب 21 ماه مبارك 
رمضان مصادف با شب شــهادت موالى متقیان على 
(ع) بوده است و بیشــترین میزان اهداى خون در کشور 
نیز در اســتان تهران ثبت شــده اســت؛ به طورى که 
طى مدت یاد شــده پنج هزار و 561 واحــد خون اهدا 

شده است.
وى در پایان گفت: در ماه مبارك رمضان امسال مشکلى 

در زمینه تأمین خون مراکز درمانى در کشور نداشتیم. 

روز سه شــنبه و به دنبال بوى بد پخش شده در فضاى 
شهر خاش، فعالیت آتشفشــان تفتان به عنوان یکى از 
دالیل احتمالى ایجاد این بو اعالم شــد؛ موضوعى که 
سبب نگرانى برخى از ساکنان اطراف این قله آتشفشانى 

شده است.
مدیرکل بحران استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با 
ایسنا درباره اینکه آیا ممکن است قله تفتان فوران کرده 
و آتشفشــان این منطقه را تهدید کند؟ گفت: به دنبال 
ایجاد این بو در شهرستان خاش، تیمى براى یافتن منشأ 
و علت این بو تشکیل شد و همانطور که قبًال هم گفتم 
فعالیت آتشفشان تنها به عنوان یکى از دالیل احتمالى 

این پدیده مطرح شــد و دالیل دیگرى نیز مانند فعالیت 
کارخانه ایزوگام یا فعالیت شهرك صنعتى و... مطرح شد 
که هیچکدام از اینها اثبات نشده و موضوع همچنان در 

حال بررسى است.
غالمرضا اربابى بــا تأکید بر اینکه هیچ خطر ناشــى از 
آتشفشان منطقه را تهدید نمى کند، اظهارداشت: شرایط 
قله تفتان عادى است و بررسى هاى زمین شناسى و علمى 
نشانه اى از اینکه ممکن است آتشفشان قله تفتان فعال 
شود و خســاراتى به بار بیاورد را تأیید نمى کند بنابراین  

احتمال فوران قله تفتان به هیچ عنوان وجود ندارد.
احتمال فوران آتشفشان تفتان 

چقدر است؟
کدام استان در صدر لیست 
اهداى خون در شب قدر است؟

جمع آورى قلیان هادر تهران
رئیس اداره بهداشت و محیط وزارت بهداشت گفت: 
اجراى طرح جمع آورى قلیان از قهوه خانه ها و مراکز 
عمومى در شهر تهران چندان موفقیت آمیز نبود اما این 
موضوع بار دیگر در تهران به صورت جدى تر پیگیرى 
مى شود. خسرو صادق نیت افزود: نظارت بر روند اداره 
قهوه خانه ها و چایخانه هاى سطح کشور از یکسال 
گذشته آغاز شده و تاکنون در شهرهایى نظیر اصفهان، 
اهواز و مشهد، چایخانه هاى و کافه ها به طور کامل از 

قلیان پاکسازى شده است.

خانه ابتهاج تخریب نمى شود
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
گیالن گفت: موضوع ثبت ملى خانه امیرهوشنگ ابتهاج 
در دستورکار قرار گرفته اســت. رضا علیزاده در مورد 
مجوز تخریب بنا از سوى شهردارى براى مالک فعلى بنا 
گفت: جاى هیچ نگرانى براى این موضوع نیست چراکه 
میراث فرهنگى طى مکاتبه با شهردارى منطقه یک هر 
گونه اقدامى براى ساخت و ساز در این ملک را متوقف 
کرده است و درعین حال به دلیل قرار گرفتن ملک در 
بافت تاریخى واجد ارزش شــهر رشت، ضوابط فنى و 

حقوقى بافت بر آن حاکم خواهد بود.

ماجراى لو رفتن سئواالت 
رئیس مرکز ســنجش وزارت آمــوزش و پرورش، 
گفت: حراســت این وزارتخانه با همکارى پلیس فتا 
در حال پیگیرى ادعاهاى مطرح شده لو رفتن سئواالت 
امتحانات نهایى هســتند. عبدالرسول عمادى افزود: 
ما گزارش رسمى درباره لو رفتن سئواالت امتحانات 
نهایى نداریم. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و 
پرورش در پاسخ به این پرسش که شنیده مى شود یکى 
از کســانى که اقدام به توزیع سئواالت ادبیات فارسى 
کرده بازداشت شده اســت، تصریح کرد: این فرد چند 
دقیقه قبل از آزمون، سئوال را در فضاى مجازى ارسال 

کرده بود و زمان براى استفاده کسى هم نبوده است.

2 قطب فعالیت هاى هوایى 
منوچهر منطقى دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان 
هوایى و هوانوردى درباره تمرکز فعالیت هاى هوایى 
در کشور اظهار داشت: براســاس برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته در این صنعت همچنین زیرساخت هاى 
موجود، دو شــهر تهران و اصفهان به عنوان دو هاب 
بزرگ و اصلى صنعت هوایى و هوانوردى کشور تعیین 
شده که بیشترین فعالیت شرکت هاى هوایى را در خود 
جاى داده اند. به گفته منطقى، هاب از جمله تجهیزات 
ســخت افزارى اســت که از آن به منظور برپاسازى 

شبکه هاى رایانه اى استفاده مى شود.

میزبانى از 
دانش آموزان افغانى

رضوان حکیــم زاده معاون آمــوزش ابتدایى وزارت 
آموزش وپرورش گفت: افتخار مى کنیم که بر اساس 
دســتور مقام معظم رهبرى و حمایت رئیس جمهور، 
ضمن ثبت نام کودکان الزم التعلیم در دبســتان هاى 
ایــران، میزبان 360 هــزار دانش آموز افغانســتانى 
هستیم. کشور افغانستان داراى سه میلیون و 600 هزار 
دانش آموز است که از این تعداد دو میلیون و 480 هزار 
نفر آنان در دوره ابتدایى تحصیل مى کنند و 48 مرکز 
تربیت معلم در این کشور وظیفه آموزش دو هزار مربى 

را برعهده دارند.

«تل آجرى» موزه مى شود
«تل آجرى» یکى از محوطه هــاى مهم در نزدیکى 
تختگاه تخت جمشید محسوب مى شود که قرار است 
به زودى تبدیل به ســایت موزه شود. کتیبه هاى بابلى 
که سندى معتبر بر استقرار دروازه ورودى شهر پارسه 
در تل آجرى مرودشت است، نقوش حیوانات ترکیبى با 
نقشى از مار، عقاب و پنجه شیر که براى نخستین بار در 
این محوطه کشف شده و همچنین سکوهایى در کنار 
دیوارهاى دروازه (تل آجرى) و بسیارى از موارد و شواهد 
به دست آمده ازجمله کشــفیات این محوطه ارزشمند 

تاریخى است.

چرك نویس

  عصر ایران| انتشار گزارش و عکس هایى که در 
آن نشان مى داد، جیرجیرك سرخ شده همراه تخم مرغ در 
منو غذایى بخشى از مردم ســیرجان واقع در استان کرمان  
قرار دارد باعث حیرت برخى از مردم شد. اسفند سال گذشته 
انتشار تصاویرى از «آنجلینا جولى» که او را در کامبوج و در 
حال خوردن عنکبوت هاى درشت نشان مى داد هم بسیارى 
را شــوکه کرد. برخى افراد کار آنجلیناجولى را یک نمایش 
تلویزیونى قلمداد کردند و حتى گفتند آنچه او خورده است 
نه حشرات که شکالت هایى به شکل حشره بوده است اما 
حاال عکس و اخبار فروش جیرجیرك در حوالى کرمان نشان 
مى دهد که خوردن حشــرات نه متعلق به آفریقا یا آسیاى 

جنوب شرقى بلکه یک انتخاب در بسیارى از نقاط دنیاست.
شرکت ها و نهادهاى مختلفى در جهان مى گویند به زودى 
خوردن حشرات براى مردم جهان عادى خواهد شد. تا سال 
2050 جمعیت جهان احتماًال به 11 میلیارد نفر مى رسد و این 
مسئله مى تواند منجر به یک بحران غذایى شود. به همین 
خاطر شرکت ها و نهادهاى زیادى در حال بررسى استفاده از 
حشرات به عنوان منبع غذایى انسان ها هستند. تهیه گوشت 
از طریق دام و طیور بسیار پرهزینه و عمًال غیرممکن است 
اما حشــرات مى توانند این خأل را پر کنند، به شــرط آنکه

 رنج خوردن آنها را به جان بخرید و حالت تهوع پیدا نکنید!
محققان دانشگاه آکسفورد دو ســال پیش در تحقیقى که 
به بررسى کیفیت تغذیه اى حشــرات پرداخته بود، کشف 
کردند این حشرات بسیار ســالم تر از دیگر حیواناتى است 
که ما تغذیه مى کنیم و ارزش غذایى تنها چند عدد از آنها با 
یک تکه گوشت گوساله که براى استیک استفاده مى شود، 

برابرى مى کند.
چینى ها ضرب المثلى دارند با ایــن مضمون: «ما هر چیز 
که چهار پا داشته باشــد را مى خوریم به غیر از میز!» اشاره 
اى طنزآمیز به کمبــود منابع غذایى و تعــدد جمعیت که 
مردم این کشــور را وادار مى کند از هر خزنــده و چرنده و

 جهنده اى تغذیه کنند. 
فراموش نکنیم در تاریخ کشورمان هم مواردى چون قحطى 
یا محاصره توسط دشمن داشته ایم که مردم نه تنها به خوردن 
علف و پوست درختان بلکه سگ ها و گربه ها روى آورده اند 
و در مواردى چون حمله به اصفهان توسط محمود افغان و 
محاصره طوالنى مدت این شهر، دزدیده شدن کودکان و 
خورده شدن آنها توسط گرسنگان گزارش شده است. البته 
آنچه در بخش هایى از سیرجان رخ مى دهد بیشتر باورهاى 

درمانى حشرات است تا نقش تغذیه اى و سیرکنندگى آن. 
گذر زمان نشان خواهد داد که آیا ما و فرزندان مان در آینده 
در فست فودها و رســتوران ها کماکان زرشک پلو یا پیتزا 
سفارش مى دهیم یا به طرف حشــرات سرخ شده یورش

 خواهیم بُرد!

دادرس شعبه اول دادگاه عمومى منوجان استان کرمان، 
طى حکمى جالب توجه محکومیتى براى شــکارچى 
متخلف در نظر گرفت که بعید است پس از اجراى آن، 
این فرد تمایلى به شکار دوباره یکى از گونه هاى رو به 

انقراض کشورمان داشته باشد.
این شکارچى غیر مجاز که چندى پیش به اتهام حمل 
اسلحه شکارى غیر مجاز و شــکار دو قطعه ُقمرى در 
شهرســتان منوجان (استان کرمان) دســتگیر شد، با 
تدبیر قاضى پرونده به ســه ماه حبس و ایجاد صفحه 
محیط زیستى در اینســتاگرام و تلگرام محکوم شد با 
این مالحظه که در توضیحات حکــم وى، دایر کردن 
صفحه محیط زیستى در دو شبکه اجتماعى مشهور در 
کشورمان، مشروط به شروط قابل توجهى شده است که 

تحقق آن کار ساده اى به نظر نمى رسد.
بر اســاس تصویرى کــه از این حکم خاص منتشــر 
شــده، این شــکارچى متخلــف مى بایســت صفحه 
اینستاگرامى دایر نماید که در آن [دستکم] 50 تصویر از 
محیط زیست منتشر شــود و تعداد دنبال کنندگان این 
صفحه، به دوهزارتن برســد. کارى دشــوار که عالوه 
بر آن، ســاخت یک کانال تلگرامى بــا موضوع محیط 
زیست و طبیعت شهرســتان منوجان به این شکارچى 
تکلیف شده است.این در حالى اســت که با تشخیص 
قاضى، حکم حبس متهــم با توجه به فقدان ســابقه 
کیفرى مؤثر وى، مشمول تخفیف دانسته شده و نظر به 
پیش بینى اصالح وى، به دو سال تعلیق مراقبتى تبدیل 

شده است. 

افزایــش قارچ گونه تعداد مراکزى تحــت عنوان تونل 
خزندگان، باغ خزندگان و نمایشگاه خزندگان در سطح 
کشور این روزها به یکى از موضوعات قابل توجه در حوزه 
حیات وحش تبدیل شده  است. به منظور آسیب شناسى 
روند نگهدارى از خزندگان در مراکز مجاز و غیرمجاز، 
خبرگزارى تسنیم گفتگویى با على برهانى کیا، دامپزشک 
پرندگان و حیوانات اگزوتیک و عضو کمیته تخصصى 
حیات وحش سازمان نظام دامپزشکى کشور ترتیب داده 

است که بخشى از آن را در ادامه مى خوانید:

وضعیت مراکز نگهدارى از خزندگان 
را چگونه ارزیابى مى کنید؟

تعداد این مراکز که برخى حتى مجوز سازمان حفاظت 
محیط زیست را هم ندارند رو به افزایش است و نظارتى 
از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برعملکرد آنها 
وجود ندارد. یا این نظارت آنطور که باید و شاید و به طور 
مستمر انجام نمى شود. چه درباره مراکز مجاز نگهدارى 
از خزندگان صحبت کنیم چه دربــاره مراکز غیرمجاز، 
آنچه ابتدا باید در نظر بگیریم این است که خزندگان از 
کجا به چه شکل به این مراکز راه یافته اند. آیا محصول 
قاچاق حیات وحش از خارج کشور هستند یا گونه هایى 
بومى هستند که به صورت غیرقانونى از زیستگاه هاى 

کشــور صید شــده اند. انتقاد دوم هم متوجه شــرایط 
نگهدارى از خزندگان در این مراکز است. شرایطى که 
مى بایست با توجه به اقلیم و زیستگاه این گونه ها فراهم 

شده باشد اما متأسفانه در اکثر موارد رعایت نمى شود.
درباره شرایط نگهدارى از خزندگان 
بگویید و اینکه مراکــز نگهدارى از 
خزندگان، معموالً بــه رعایت کدام 

شرایط بى توجه ترند؟
آنچه متأسفانه عمومًا مدنظر قرار نمى گیرد این است که 
براى هرگونه از خزندگان با توجه به زیستگاهشان، باید 

شــرایطى متفاوت را در طراحى جایگاه رعایت کرد. اما 
در اکثر این مراکز، جایگاه  گونه هاى متفاوت خزندگان 
طراحى یکسانى دارند. وجود رطوبت سنج و دماسنج از 
اولین ملزومات جایگاه خزندگان اســت که باید دما و 
رطوبت جایگاه را بر اساس نیازهاى گونه تنظیم کنند. 
نصب المپ مادون قرمز و ماوراء بنفش که براى سنتز 
ویتامین D و حفظ رنگ پوســت خزندگان الزم است 
عمومًا به دلیل بهاى گران، در جایگاه هاى خزندگان به 
چشم نمى خورند. المپ مادون قرمز هم که ارزان قیمت 
اســت و براى ایجاد گرما در جایگاه ها نصب مى شــود 

عمومًا به صورت نادرســت مورد استفاده قرار مى گیرد. 
سیســتم تهویه از دیگر معیارهایى است که باید براى 
یک جایگاه استاندارد مورد توجه قرار گیرد. محل شناى 
خزنده بر خالف آنچه در اکثر مراکز ابداع شده نباید تشت 
یا ظرفى پالستیکى باشد بلکه باید همسطح جایگاه بوده 
و به صورت برکه یا حوض در طراحى جایگاه، جانمایى 
شده باشد. مســاحت اندك و تراکم باالى خزندگان در 
جایگاه ها از دیگر معایب اکثر جایگاه هاى خزندگان در 

این مراکز است.
خزندگانى هســتند که با به نمایش 

گذاشتنشان موافق نباشید؟
به طور کلى اینکه هر گونه بومى کشور، چه خزنده چه 
پرنده و چه پستاندار از زیستگاه طبیعى صید شود تا فقط 
در اسارت به نمایش عموم گذاشته شوند غیر قابل توجیه 
است. اصوًال حیوانات بومى تنها در صورتى که قابلیت 
بقا در زیستگاهشان را از دست داده باشند باید در مراکز 
نگهدارى از حیات وحش به نمایش گذاشته شوند. پس  
به نمایش گذاشــتن خزندگان بومى که قابلیت بقا در 

طبیعت را دارند نادرست است. 
آیا مراکــز نگهــدارى از خزندگان 
مى توانند بــا بازار قاچــاق مرتبط 

باشند؟
قطعاً! قاچاق خزندگان در میان سایر گونه هاى حیات وحش 
به مراتب آسان تر است. انتقال مخفیانه خزندگان نسبت به 
پرندگان، ماهى ها و پستانداران بسیار ساده است و متأسفانه 
بازار گرمى پیدا کرده. توجه داشته باشیم که خرید و فروش 
حیات وحش شامل ضوابط و مقرراتى است که در صورت 
عدم رعایت با قاچاق منجر مى شود. یعنى تهیه گونه اى 
از خزندگان که حیوان خانگى به شــمار مى رود مستلزم 
طى مراحل قانونى اســت و گرنه صرف پرورشى بودن یا 
قرار داشتن در فهرســت حیوانات خانگى به معناى روند 
صحیح و قانونى نیست! متولى کنترل این حوزه، سازمان 
حفاظت محیط است که اگر نظارت مؤثرى بر این مراکز 
نداشته باشد، مراکز نگهدارى خزندگان اعم از تونل و باغ 
خزندگان یا نمایشگاه ها براى تأمین گونه هایشان دست 
به دامن بازار قاچاق خزندگان و تهیــه نمونه هاى مورد 
نیاز از مســیرهاى راحت تر و کوتاهتر خواهند شد. جایى 
که مى توانند گونه هایى متنوع را بدون طى کردن مراحل 
قانونى و بدون نظارت دامپزشکى براى ویترین هاى مراکز 
خود تهیه کنند  و در صورت تلف شدنشان، براى پر کردن 
جایگاه ها جایگزین هایى دیگر از میان قربانیان قاچاق 

خزندگان پیدا کنند.

معاون آموزش ابتدایى آمــوزش و پرورش درباره میزان 
تطابق رشته تحصیلى معلمان شاغل در این مقطع گفت: 
در حال حاضر موضوع تناسب تحصیالت معلمان شاغل 
در مقطع ابتدایى به دلیل اجراى شتابزده طرح 6-3-3 و 
اضافه کردن پایه ششم، آنهم بدون اندیشیدن تمهیدات 

الزم، به یک چالش تبدیل شده است.
رضوان حکیــم زاده در گفتگو با ایلنا با بیــان اینکه ما 
وارِث ماترکى تلخ و آزاردهنده از یک تصمیم شــتابزده 
و غیرعلمى هســتیم،  به صراحت موضوع اســتفاده از 
نیروهاى غیرمتخصص را به عنوان معلم در این مقطع 
تأیید کرد و گفت: متأسفانه نیروهایى که فاقد صالحیت 
تدریس و آموزش بودند، صرفاً به دلیل اینکه سواد خواندن 
و نوشتن داشتند، براى تدریس به کار گرفته شدند و از آن 
بدتر اینکه این افراد به هر حال وارد این سیکل شده اند و 
به راحتى نمى توان آنها را خارج کرد!  حکیم زاده ادامه داد: 
متأسفانه با بررسى مدارك، اسناد و شواهد برایمان مسجل 

شده که حتى مستخدم یک مدرسه براى تدریس ابتدایى 
به کار گرفته شده است! 

او در پاسخ به این سئوال که این نفرات چه تعداد هستند 
و چه میزان از معلمان شاغل را به خود اختصاص داده اند، 
اظهار داشت: معتقدم اینکه تعداد و حجم این دسته افراد 
چقدر است؛ مهم نیست! مهم این است که یک نفر هم 
زیاد است؛ چرا که همان یک نفر مى رود و به  سى چهل 
دانش آموز درس مى دهد و مطمئنــًا روى تمام دوران 

تحصیلى این دانش آموزان اثر سوء خواهد گذاشت.
وى افزود: تعداد چند هزار نفــر غیرمتخصص را ضرب 
در تعداد هزاران دانش آمــوزى  کنید که تحت آموزش 
چنین افرادى (به اسم معلم) بوده اند؛ آنگاه متوجه میزان 
خســارتى که این طرح شتابزده به ســاختار آموزش و 
آینده کشور وارد کرد، خواهید شــد؛ مجریان این طرح 
به اشتباه، بنیانى گذاشــتند که تا سالیان سال نمى تواند 

جبرانش کرد.

نقدى بر مراکز نگهدارى از خزندگان کشور

رنج مى کشند تا انسان ها لذت ببرند!

  تسنیم| یکى از مراکز نگهــدارى از خزندگان 
که تاکنون بارها مورد انتقاد فعاالن زیســت محیطى قرار 
گرفته باغ خزندگان اصفهان است. در حالى که باغ خزندگان 
اصفهان که مدتى است شــرایط نگهدارى از خزندگان را 
بهبود بخشیده از معدود مراکزى است که از مجوز سازمان 
حفاظت محیط زیست برخوردار بوده و شرایطى به مراتب 
مناسب تر از سایر مراکز مشابه را براى نگهدارى از خزندگان 
فراهم کرده است اما ارزیابى جایگاه هاى خزندگان در این 
مرکز بر اساس گفته هاى برهانى کیا حکایت از عدم رعایت 

استانداردهاى نگهدارى از خزندگان در این مجموعه دارد. 
شرایط نامناسب خزندگان در مجموعه اى که یکى از بهترین 
مراکز نگهدارى از خزندگان در سطح کشور به شمار مى رود 
این سئ وال را در ذهن تداعى مى کند که اگر باغ خزندگان 
اصفهان، مرکزى داراى مجوز ســازمان حفاظت محیط 
زیســت و یکى از بهترین مراکز نگهدارى از خزندگان در 
سطح کشور است پس خزندگان بى نوا، در مجموعه هاى 
غیرمجــاز و با شــرایط نامناســب تر، چگونــه روزگار 

مى گذرانند؟

اگر باغ خزندگان اصفهان بهترین است...

حشره خوارى
 از آنجلینا جولى

 تا سیرجان!

وجود اسناد و شواهد 
از تدریس مستخدمان در مدارس!

رأى جالب دادگاه براى شکارچى ُقمرى

سازمان محیط زیست پس از سکوت و انتظارى طوالنى، در 
موضعى رسمى زمان مرگ «هیرکان»، پلنگ ماده گلستان، 
را 35 روز پس از رهاسازى اعالم کرد. زمانى که بارها توسط 
رسانه ها اعالم شــده و چندین بار توسط مسئوالن استانى 

سازمان حفاظت محیط زیست تکذیب شده بود.
اکنون مرتضى فرید مدیــرکل دفتر ارزیابــى عملکرد و 
پاسخگویى به شکایات ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفته است: با بررسى ســامانه اى که سینگال هاى ارسالى 
ردیاب هاى ماهواره اى توسط آن تجزیه و تحلیل مى شد، 
مشخص شــد هیرکان که پس از هماهنگى هاى اولیه و 
نصب ردیاب ماهواره اى در تاریخ 2 شــهریورماه 1395 در 
پارك ملى گلستان رهاسازى شــده بود تا تاریخ 6 مهرماه 

1395 یعنى 35 روز پس از رهاسازى زنده بوده و اظهارات 
بعدى مبنى بر زنده بودن هیرکان صحیح و مطابق با واقعیت 

نبوده است.
وى در خصوص برخى ادعاهاى مطروحه در مورد جابه جایى 
ردیاب ماهواره اى، اظهار داشت: اینکه عنوان شده چندین ماه 

ردیاب در پارك ملى گلستان چرخیده، صحت ندارد.
فرید با بیان اینکه طبق اظهــارات افراد حاضر در محل، در 
سمت راست سر پلنگ تلف شــده آثار پارگى وجود داشته 
که حاکى از درگیرى پلنگ تلف شــده با یک گونه قوى تر 
بوده است، گفت: بقایاى میش شکار شده اى در معده پلنگ 
وجود داشته که نشان دهنده توانایى جانور در شکار طعمه 

بوده است.

«نفوذ چینى هــا در بازار کار گردشــگرى ایران به برخى 
کشورهاى اروپایى هم ســرایت کرده؛ بعضى گروه هاى 
فرانســوى و هلندى هم ترجیح مى دهند شخصاً و بدون 
همراهى راهنمایان ایرانى در کشورمان سفر کنند. صحبت 
بر سر مسافرت گروه هاى سه یا چهار نفره نیست، موضوع 
تورهاى پرجمعیتى است که از همه امکانات گردشگرى 
استفاده مى کنند اما مدل سفرشان طورى است که چرخه 

گردشگرى را در کشور معیوب مى کند.»
«رامین ذبیح مند» راهنماى گردشگرى با بیان این مطلب، 
گفت: «ما زمانى نگران اســتفاده از دانشجویان چینى به 
عنوان راهنما در تورهاى گردشــگرى بودیم. بعدها یک 
پله پیش رفتند و جاى هتلدار مجاز را نیز گرفتند و خودشان 
خانه کرایه اى غیرمجاز در اختیار مسافران چینى قرار دارند 
و جاى رستوراندار با نظارت وزارت بهداشت را هم گرفتند 
و خودشان خوراك چینى ها را در ایران تأمین مى کنند و 
حاال هم که کار آژانس گردشگرى را مى کنند. در واقع ما از 
محل  ورود گردشگران چینى به ایران جز ویزا، هیچ منفعت 
دیگرى نمى بریم، چون آنها همه خدمات را از هموطنانشان 

در ایران مى گیرند.»
او در عین حال متذکر شــد: «دغدغه ما فقط گردشگران 
چینى نیســتند، گردشــگرانى از کشــورهاى اروپایى 
از جمله فرانســه و هلند نیز به این جمع پیوســته اند. ما 
آژانس هاى رسمى را در ایران سراغ داریم که گروه هایى 
را از این دو کشور وارد مى کنند و هر نوع خدمات و امکانات 
گردشگرى را در اختیار آنها قرار مى دهند اما حاضر نیستند 
از راهنماى ایرانى استفاده کنند. ما حتى گزارش این آژانس 
را هم به بخش مربوطه در سازمان میراث فرهنگى داده ایم 

اما هنوز هیچ اتفاقى نیافتاده است.»

«هیرکان» فقط 35 روز زنده بوده است

بدعت چینى ها
 به  اروپایى ها رسید !
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برگزارى اعتکاف دانش آموزى 
در اواخر ماه رمضان

مسئول اتحادیه انجمن اسـالمى دانش آموزان استان 
اصفهان گفت: اعتـکاف دانش آموزى ویـژه اواخر ماه 

مبارك رمضان در حال برگزارى است.
عباس علیایى اظهارداشت: اعتکاف دانش آموزى ویژه 
اواخر ماه مبارك رمضان توسط انجمن اسالمى دانش 
آموزان استان اصفهان ویژه منتخبان دختر این انجمن 

در حال برگزارى است.
وى در رابطـه بـا هـدف از برگـزارى ایـن اعتـکاف 
دانش آموزى تصریح کرد: انجمن اسالمى دانش آموزان 
دو هدف عمده دارد که یکى از آنها نیروسازى و دیگرى 
جریان سازى است که در این راستا این اعتکاف برگزار 

شد.

تصویربردارى از 3 پلنگ 
در پناهگاه عباس آباد

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: 
از سه قالده پلنگ ایرانى در پناهگاه حیات وحش عباس 

آباد این شهرستان تصویربردارى شد.
حسین اکبرى افزود: از این پلنگ ها در روزها و ماه هاى 

مختلف، تصویربردارى شده است.
وى اظهار داشـت: ثبت تصاویر متعدد به ویـژه در روز 
که مؤید احیاى جمعیت پلنگ ایرانى در پناهگاه حیات 
وحش عباس آباد پس از سـه دهه است، یک موفقیت 

علمى و حفاظتى بزرگ محسوب مى شود.
مدیـر اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان نایین  
افزود: بررسـى دقیق خال بـدن پلنگ هاى مشـاهده 
شـده نشـان مى دهد که در بازه زمانى 9 ماهه، حداقل 
سه قالده از آنها از جلوى دوربین هاى نصب شده عبور 
کرده اند که نشـانه اى بسـیار مهم و امیدبخش دائر بر 

احیاى جمعیت پلنگ ایرانى در این منطقه است.

راه اندازى مرکز خالقیت و 
شکوفایى در دانشگاه پیام نور

رئیس دانشـگاه پیام نور مرکز اردسـتان گفـت: مرکز 
خالقیت و شکوفایى شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
در دانشـگاه پیام نـور مرکز اردسـتان به عنـوان اولین 

دانشگاه پیام نور استان اصفهان راه اندازى شد.
محمـد ابراهیم ایرج پـور با بیـان اینکه شـرکت هاى 
دانش بنیان پس از اسـتقرار در دانشـگاه پیام نور مرکز 
اردستان امکان استفاده از هفت آزمایشگاه تخصصى در 
حوزه هاى شـیمى، زیسـت، خاك، مکانیـک و مدار را 
خواهند داشـت تصریح کـرد: در این دانشـگاه امکان 
کشـت بافت و تغییـر ژن گیاهى فراهم شـده اسـت و 
آزمایشـگاه هـاى ایـن دانشـگاه از نظر تجهیـزات در

 رتبه سوم استان قرار دارند.

امتیاز منطقه محروم فریدن را 
بازگردانید

فرماندار فریدن خواسـتار کمـک و همیارى سـازمان 
مدیریت و برنامه ریزى استان به مسئوالن شهرستان 
براى بازگرداندن امتیاز مناطق محروم و نیز نظر ویژه به 

فریدن در تخصیص اعتبارات سال جارى شد. 
کمال رضایـت در ادامـه اظهار داشـت: با وجـود تمام 
کمبودها و مشـکالت موجود در بخش هاى مختلف، 
شهرستان فریدن جزو مناطق برخوردار استان اصفهان 

به حساب مى آید و این عادالنه نیست.
وى اجراى سیاسـت تـوازن منطقه اى را براى رشـد و 
توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار بسیار مهم تلقى 
کرد و افزود: مدیران استانى باید نگاهى خاص و ویژه به 

شهرستان هاى کمتر برخوردار داشته باشند.

آماده بودن 72 مغازه تجارى 
در شهر مجلسى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى اقدام به آماده سازى 
تعدادى مغازه تجارى در شـهر مجلسـى کرده است. به 
گزارش روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید مجلسى، 
این 72 باب مغازه تجارى در بلوار فجر شـهر مجلسى به 
مساحت هزار و 344 متر مربع احداث شده اند و مساحت 

هر مغازه بین 20 تا 25 مترمربع است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از عملیات پلیس فتاى 
این فرماندهى در دستگیرى مدیر یک سایت شرط بندى 

با گردش مالى 400 میلیارد ریالى خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخانى دباره جزئیات شناسایى و دستگیرى 
این متهم گفت: کارشناسان پلیس فتاى استان توانستند یک 
سایت شرط بندى با گردش مالى باال را که توسط فردى در 
یکى از استان هاى کشور مدیریت مى شد، شناسایى کنند.

وى افزود: کارشناسان این پلیس با سایتى روبه رو شدند که 
مدیر آن اقدام به طراحى بازى خاصى به روش شرط بندى 
کرده که در ادامه تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این 
فرد از این طریق توانسته به گردش مالى 400 میلیارد ریالى 

دست پیدا کند که در این زمینه تمامى حساب هاى مالى فرد 
مذکور نیز مورد شناسایى قرار گرفت.

سردار آقاخانى با بیان اینکه شرکت کنندگان این سایت از 
سراسر کشور بودند، اظهار داشت: بالفاصله کارشناسان وارد 
عمل شدند و مراحل قانونى نســبت به مسدودسازى این 
سایت را انجام دادند. فرمانده انتظامى استان اصفهان افزود: 
با توجه به اینکه مدیر این سایت در خارج از استان سکونت 
داشت، مأموران پلیس فتاى استان با اخذ نیابت قضائى به 
محل مذکور اعزام شدند و طى عملیاتى غافلگیرانه متهم را 
دستگیر کردند و به همراه مدارك و مستندات جمع آورى 

شده تحویل مراجع قضائى دادند.

آفت زنجره مو در باغات دو شهرســتان استان اصفهان 
طغیان کرده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: مبارزه با این آفت به دلیل طغیان آن در 300هکتار 
از باغات تیران و کرون  و 150 هکتار از باغات لنجان  آغاز 
شده  است. حســنعلى رحیمى اظهار داشت:طرح مبارزه 
شیمیایى،هرس شاخه هاى آلوده و پاکنى درختان، باید 
در مدت یک هفته و تا قبــل از تخم ریزى این آفت اجرا 
شود. وى با اشاره به اینکه این آفت تا 50درصد خسارت 
به محصول وارد مى کند، افزود: آفت زنجره عالوه بر مو 
به سایر محصوالت باغى از جمله بادام، سیب، آلبالو، انار 

و گالبى خسارت وارد مى کند. 
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان گفت: 
حشره بالغ زنجره  بر سرشــاخه هاى مو و دیگر درختان 
میزبان تخم ریزى مى کند که بر اثر زخم هاى حاصل از 
این تخم ریزى، بافت آوندهاى چوب و آبکش گیاه صدمه 
دیده و سرشــاخه ها ضعیف و گاهى خشــک مى شوند.

رحیمى افزود: خســارت اصلى آفت زنجره مو مربوط به 
پوره هاست که پس از خروج از تخم، به خاك نفوذ کرده 
و  از ریشه هاى مو تغذیه مى کنند. به گفته وى پایه هاى 
آلوده اغلب رشد بسیار کمى داشته و برگ ها به تدریج زرد 

شده و از مقدار میوه و کیفیت آنها کم مى شود.

دستگیرى مدیر شرط بند با 
40 میلیارد پول

طغیان آفت زنجره مو در 
2شهرستان استان 

شــهردار نجف آباد گفت: از مجمــوع 93 میلیارد و 680 
میلیون تومان بودجه نقدى این شهردارى، چیزى در حدود 
67درصد معادل 63 میلیارد تومان در امور عمرانى شــهر 

هزینه شده است.
مســعود منتظرى گفت: از میان فصــول و برنامه هاى 
9گانه بخش عمرانى هم بهبود محیط شــهرى با 40 و 
بهبود عبور و مرور شــهرى با 26درصد بیشترین سهم از 
هزینه هاى صورت گرفته در بخــش عمرانى را به خود 

اختصاص داده اند.
وى ادامه داد: بهبود محیط شهرى شامل اقداماتى مانند 
احداث پارك محله اى، تکمیل و توسعه شبکه آبرسانى، 
آبیارى فضاى سبز، جمع آورى، حمل و دفن زباله به همراه 
نکوسازى معابر و مبلمان شهرى بوده و در سرفصل بهبود 
عبور و مرور شهرى نیز مواردى مانند آسفالت، لکه گیرى 

معابر، احداث خیابان و پیاده رو مشاهده مى شود.
شهردار نجف آباد با اشاره به صرف نزدیک به 30میلیارد 
تومان در بخش هزینه هاى جارى شهردارى افزود: در این 

بخش که به چهار فصل و 20ماده در هر فصل تقسیم بندى 
مى شود، هزینه هاى پرسنلى با 72  و هزینه هاى ادارى 

با 17درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
منتظرى اظهــار داشــت: در حالى که معموًال نســبت 
هزینه هاى جارى به عمرانى در شــهردارى هاى کشور 
60به 40 است، در نجف آباد با تالش شبانه روزى مدیران 
سطوح مختلف و پرسنل، این میزان در چند سال اخیر به 
صورت تقریبًا برعکس بوده به طورى که آثار این امر در 
سطح مناطق پنج گانه به خوبى قابل مشاهده است. شهردار  
نجف آباد گفت: سال گذشته شاهد تحقق درآمد بیش از 
31میلیارد تومانى در بخش غیر نقدى بودجه شهردارى 
بودیم.  منتظرى مجموع معوضات پرداختى شــهردارى 
در این مدت را نزدیک به 30 میلیارد و 800 میلیون تومان 
عنوان کرد و اظهار داشت: 82درصد این موارد به صورت 
معوضات امتیازى بوده، 11درصد در قالب ملکى صورت 
گرفته و در 7 درصد هم کار به شکل معوضات ریالى انجام 

شده است.

ساسان اکبرزاده
«کمیسیون ویژه تولید ملى و اصل 44 تشکیل شدو در 
تداوم سیاست اقتصاد مقاومتى، در چهار محور و کارگروه 
تولید داخلى، اشتغال، بهبود فضاى کسب و کار و تداوم 
نظارت بر اجراى سیاست هاى کلى اصل 44 با برگزارى 
جلسات مختلف در سال جارى، فعالیت خود را آغاز کرده 

و ادامه مى دهد.»
حمیدرضا فوالدگر نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شــوراى اســالمى در اولین نشســت خبــرى خود با 
خبرنگاران در سال 96 این مطلب را  اعالم کرد و گفت: 
اجراى صحیح اصل 44، حمایت از تولید داخل و اشتغال 
همچنان از خواسته هاى مقام معظم رهبرى از مسئوالن 
مى باشد و خوشبختانه ما در کمیسیون ویژه تولید ملى و 

اصل 44 نیز به دنبال آنها هستیم. 
وى با ارائه گزارشــى از فعالیت هاى مجلس شــوراى 
اسالمى در سه ماهه اول سال جارى افزود: روش کار ما 
در کمیسیون ویژه تولید ملى و اصل 44، اینگونه است 
که کارها را با مشارکت دستگاه اجرایى و دولت، بخش 
خصوصى، دســتگاه هاى نظارتى و کارشناسان مرکز 
پژوهش هاى مجلس به پیش مــى بریم و در هر چهار 
موضوع قوانین بررســى و آسیب شناسى مى شود و در 
نهایت پیشنهاد اصالح روش اجرایى و اصالح بخشنامه 
به مجلس داده شده و یا اگر قانون نیاز به اصالح داشته 
باشــد اقدام مى کنیم و اولین گزارش را در بخش تولید 
داخلى ارائه خواهیم کرد. این در حالى اســت که قانون 
بهبود فضاى کســب و کار نیز در حال بررسى است که 
تاکنون برخى از مواد آن اجرایى و برخى اجرایى نشــده 
است و در این راستا 10 شاخص بین المللى بهبود فضاى 

کسب و کار و شاخص هاى داخلى نیز رصد مى شود. 
فوالدگر ادامــه داد: در حوزه اشــتغال، از دســتگاه ها 
خواسته ایم تا برنامه هاى اشتغال را اعالم کنند و پس از 

آن گزارش موانع اشتغال را بررسى مى کنیم. 
وى با بیان اینکه زنگ خطر بیکارى در کشور مدتهاست 
به صدا درآمده، گفت: امروز 30 درصد فارغ التحصیالن 

دانشــگاهى در کشــور، بیکارند و ما نیز بنا نداریم آمار 
اشتغال دولت را زیر سئوال ببریم و دولت فعالیت هایى 
در این راستا انجام داده اســت اما نتوانسته نرخ بیکارى 

را کاهش دهد. 
این نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى اظهار 
داشــت: در روزهاى اول ایام انتخابات، دولت مســتقر 
فضاى سنگینى در زمینه اشــتغال علیه منتقدین ایجاد 
کرد در حالى که در روزهاى آخر انتخابات رئیس جمهور 
اعالم کرد اگر بخواهیم تکلیف 8 درصد رشد اقتصادى 
عملى شود سالیانه باید 900 هزار شغل ایجاد شود که در 

حقیقت حرف منتقدین هم همین بود. 
فوالدگر نرخ بیکارى در اســتان اصفهان را 2 درصد از 
میزان میانگین کشور بیشتر اعالم کرد و یکى از علل آن 

را مهاجرپذیرى استان دانست. 
وى اقدام براى اجــراى طرح حمایت از اســتادکاران 

صنایع دســتى از جمله حمایت مالــى و بانکى و بیمه 
فعاالن صنایع دستى را از دیگر فعالیت ها خواند و گفت: 
از 250 رشته صنایع دستى، بیش از 150 رشته در استان 
اصفهان بوده و این طرح که اشــتغالزایى هم دارد براى 
استان اصفهان بسیار مطلوب خواهد بود و این اقدام پیوند 

بین هنر، فرهنگ و صنعت است. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
افزود: دولت اخیراً الیحه تفکیک چنــد وزارتخانه را با 
قید دو فوریــت به مجلس آورد که ما بــا دو فوریت آن 
مخالف بودیم، چرا که خــود دولت معتقد بود ادغام این 
وزارتخانه ها در دولت قبل شــتابزده بود که ما هم آن را 
قبول داریم اما آیا براى اصــالح آن، دو فوریتى بودن 
شتابزده نیســت که در مورد چند وزارتخانه مهم کشور 
تصمیم گیرى شــود؟ در نهایت دو فوریت رأى نیاورد و 
یک فوریت رأى آورد که اگر به موقع بررسى شود و در 

نتیجه به زمان معرفى وزرا در دولت جدید برسد مطلوب 
خواهد بود و اگر هم نشد، وزیروزارتخانه  جدید در زمان 

مناسب معرفى مى شود. 
اما از نظر محتوایى با ادغام وزارتخانه ها مى بایستى دولت 
در مدت شش ماه، براى آنها شرح وظایف مى آورد که نه 
دولت قبلى و نه دولت یازدهم طى چهار سال این شرح 
وظایف را نیاوردند و ما معتقدیم ادغام صورت نگرفته، 

بلکه الحاق بوده است. 
وى خاطرنشان کرد: ادغام و یا تفکیک زمانى مفید است 
که ساختار دولت چابک و توانمند شده و حجم آن کاهش 

یابد و دولت، برنامه ریز و هدایتگر باشد. 
فوالدگر گفت: مجلس شوراى اسالمى برنامه ششم و 
بودجه را به موقع تصویب و به دولت ابالغ کرد و بسیارى 

از احکام برنامه ششم خود را در بودجه نشان داد. 
نماینده مــردم اصفهــان در مجلس، اظهار داشــت: 

ســاماندهى مؤسســات مالى و اعتبارى که بسیار هم 
زیاد بودند از دولت دهم شروع شد و در دولت یازدهم با 
نظارت بانک مرکزى، تعدادى باقى ماندند و البته مردم 
معتقدند به اعتبار تابلوى نظارت بانک مرکزى که در این 
مؤسسات مالى و اعتبارى بود اعتماد کرده اند ولى چون 
نظارت به موقع انجام نشد مشــکالتى ایجاد گردید اما 
مردم هم باید بدانند اگر مؤسسه اى 2 درصد بیشتر سود 
مى دهد، همه سرمایه خود را تسلیم آن مؤسسه نکنند. 

وى یکى از دالیل رشد مؤسســات مالى و اعتبارى را 
اشکاالت سیستم بانکى دانست و افزود: طرح عملیات 
بانکى بدون ربا، امسال در دستور کار مجلس قرار گرفته 
و در کمیسیون اقتصادى مجلس در حال بررسى است 
که امید است در صحن علنى مجلس، به تصویب برسد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
ما در کشور 250 حزب داریم اما عمًال کمتر از 10 درصد 

فعال هستند. 
فوالدگر در خصوص آالیندگى ذوب آهن و وضعیت قرمز 
براى منطقه اذعان داشــت: ذوب آهن اصفهان کمربند 
فضاى ســبز بســیار خوبى دارد و انصافًا یکى از معدود 
کارخانجات تولیدى کشور اســت که فضاى سبز، زیاد 
دارد اما فرآیند تولید در این کارخانه، قدیمى و براساس 
تولید فوالد به روش کوره بلند مى باشــد که آالیندگى 
دارد و تاکنون اقدامات خوبــى هم براى رفع آالیندگى 
در آن انجام شده اســت و نمى توان منکر اصالحات در 
فرآیندهاى آن شــد و هم اکنون هم در حال اجراست. 
بنابراین، احســاس وضعیت قرمز بــراى منطقه وجود

 ندارد. 
فوالدگر مى گوید: امروز دیگر روز کار اســت و باید از 
فضاى انتخابات خارج شــده و دولت جدید مستقر، از 
برنامه هــاى منتقدین در زمینه هــاى مختلف از جمله 
یارانه ها اســتفاده نماید و یارانه ها به سوى تولید سوق 
داده شــود و همه با هم براى حل مشکالت اقتصادى، 
توان کشور را به کار گیرند و امید است کمر همت بسته 

و دولت و مجلس، منسجم فعالیت کنند. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس پاسخ مى دهد 

چرا دو فوریت الیحه تفکیک وزارتخانه ها رأى نیاورد؟

مدیر عامل ســازمان پــارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى شاهین شــهر گفت: دبى ورودى پساب 
تصفیه خانه فاضالب شــاهین شــهر 50 درصد 
کاهش یافته اســت و با توجه به اینکه تصفیه خانه 
فاضالب شاهین شهر پذیرنده قسمتى از فاضالب 
شهر خمینى شــهر بوده، با قطع این جریان، دبى 
ورودى پســاب تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر 

بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است.
حمیدرضا فدایــى افزود: چنانچه ایــن روند ادامه 
دار باشد، بیشــترین ضربات و لطمات را شهردارى 
شاهین شــهر و ســازمان پارك ها به دلیل اینکه

 سال ها از پساب بهره بردارى کرده است، خواهد 
داشــت.وى تصریح کرد: با اتکا به وجود پســاب 
فاضالب، توســعه و نگهدارى از فضاى ســبز در 
سطح شهر شاهین شــهر انجام مى شود و تحت 
هیچ شــرایطى امکان اینکه مــا بتوانیم حتى یک 
لیتر در ثانیه کمتر از آنچه خریدارى شده را برداشت 
کنیم، وجود ندارد. مدیر عامل ســازمان پارك ها 
و فضاى سبز شهردارى شــاهین شهرخاطر نشان 
کرد:  براى حفظ و نگهدارى فضاى ســبز شــهر، 
پیگیرى این موضوع و ایجــاد آمادگى براى مقابله 
با شــرایط بحرانى احتمالى در دستور کار سازمان 

قرار گرفته است.

پساب تصفیه خانه 
شاهین شهر 

50 درصد کاهش یافت 
سهم 67درصدى 

«عمران» در بودجه 
شهردارى نجف آباد

مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان از افزایش خروجى آب سد زاینده رود در اول تیرماه(امروز) خبر داد. 
مسعود میر محمد صادقى اظهارداشت: خروجى آب از سد زاینده رود براى کشت کشاورزان غرب به مدت 20 روز از اول تیرماه 
افزایش مى یابد. وى با اشاره به برنامه توزیع آب در حوضه آبریز زاینده رود، گفت: این برنامه براساس تصمیم شورایعالى آب با 
حضور نمایندگان کشاورزان، استانداران و ریاست وزیر نیرو هر سال ابالغ مى شود که مطابق آن، آب براى کشاورزان شرق 

و غرب تأمین مى شود.
 مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با تأکید بر محدودیت هاى آبى و خط قرمز وزارت نیرو به منظور تأمین آب شرب 
مردم، تصریح کرد: خواسته کشاورزان تحویل آب به صورت ممتد بود که با توجه به شرایط آبى و تحقق آب شرب پنج میلیون 
نفر تا آذر و دى ماه سال جارى این خواسته عملى نیست. میر محمد صادقى افزود: هدف از افزایش خروجى آب سد زاینده رود، 

تأمین آب کشت کشاورزان غرب از پایین دست  چم آسمان؛ شامل 80 نهر سنتى و کانال نکوآباد است.

افزایش خروجى آب سد زاینده رود از امروز

 مدیر طرح هاى ســاماندهى، حفاظــت و بهره بردارى 
رودخانه زاینده رود گفت: بــا توقف روند تخلیه بیش از 
ظرفیت اکولوژیک آبخوان ها در اصفهان، خطر فاجعه 

بار فرونشست زمین وجود دارد.
اســفندیار امینى اظهار داشــت: جریان دایمى آب در 
رودخانه زاینده رود ســبب تعادل بخشــى آبخوان ها

مى شود.
وى بیــان داشــت: بــا 
توقف رونــد تخلیه بیش 
از ظرفیــت اکولوژیــک 
آبخوان هــا، خطر فاجعه 
بار فرونشست زمین که از 
آن به زلزله خاموش تعبیر 
مى شود و از سر شهر، آثار 
تاریخى و زیرساخت هاى 

شهر دور مى شود.
مدیر طرح هاى ساماندهى، 
حفاظت و بهــره بردارى 

رودخانه زاینــده اضافه کرد: در شــرایطى که رودخانه 
فصلى شده و سفره هاى آب زیر زمینى متناسب با میزان 
برداشت ها تغذیه نمى شود و از طرفى شهردارى براى 
تأمین آب مورد نیاز فضاى سبز و دیگر مایحتاج شهرى 
ناگزیر اقدام به برداشت آب از آبخوان ها از طریق پمپاژ 
آب از چاه هــاى در اختیــار مى کند، طبیعى اســت که 

آبخوان ها تخلیه مى شــود و پیامد آن خطر فرونشست 
سراســرى زمین خواهد بود. وى گفت: فرو نشســت 
زمین به دلیل نشســت نامتقارن و متــداوم زمین راه 

حل سازه اى ندارد.
امینى با اعالم اینکه تنها راهکار، اقدام پیشگیرانه یعنى 
تعادل بخشى آبخوان از طریق برقرارى جریان دائمى 
آب در رودخانه است، ادامه داد: باید دانست پس از وقوع 
فرونشست زمین، تغذیه 
آبخوان ها نــوش داروى 

بعد از مرگ است.
وى ادامــه داد:  زیــرا 
فرونشســت زمین در اثر 
فشار ناشى از وزن طبقات 
باالیــى و فروافتادگــى 
در  باالیــى  طبقــات 
فضاهــاى تخلیه شــده 
آبخــوان رخ مى دهــد 
و ایــن روند بازگشــت 
ناپذیر اســت. مدیر طرح هاى ســاماندهى، حفاظت و 
بهره بردارى رودخانه زاینــده گفت: در نتیجه عالوه بر 
خســاراتى که به ابنیه تاریخى و مسکونى و... در داخل 
شهر وارد مى کند، متأســفانه پس از جریان مجدد  آب 
منافذ عبور آب زیــر زمینى به حالت اولیــه بر نخواهد 

گشت.

اصفهان، در معرض خطر زلزله خاموش

مدیر کل آموزش و فنى و حرفه اى اصفهان گفت: به دنبال اختراع دستگاه اسالیسر توسط یکى از مربیان فنى و حرفه اى 
علویجه، هنر - صنعت معرق سنگ در اصفهان راه اندازى شد.

ابوطالب جاللى اظهار داشت: براى تهیه الیه هاى نازك سنگ و کانى یک مشکل اساسى، مقاومت آنها در برابر شکسته 
شدن است، بر این اساس طراحى و ساخت دستگاه اسالیســر براى اولین بار در ایران طورى انجام شد که تلورانس به 

حداقل برسد. 
وى با بیان اینکه این دستگاه از دو بخش سخت افزار و نرم افزار ساخته شده و قطعات مورد استفاده در دستگاه شامل ریل، 
سوپورت، دستگاه تنظیم سرعت، شاسى، بدنه و میز نگهدارنده است، گفت: براى تهیه الیه هاى نازك، سنگ مادر باید 

کامًال مهار و ثابت شود، برش نیز با سرعت کم، مداوم و پیوسته صورت گیرد.
وى تصریح کرد: با این دستگاه و از انواع سنگ ها و کانى ها، برش هایى نازك به ضخامت یک میلیمتر و بیشتر با عرض 

10 سانتیمتر و طول حتى تا 2 متر بسته به سنگ مادر مى تواند تولید شود.

راه اندازى صنعت معرق سنگ در اصفهان
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کاسپین در اصفهان 
هیچ مشکلى ندارد

معاون سیاسى امنیتى اسـتاندار اصفهان اعالم کرد: 
مؤسسه کاسپین در اصفهان هیچ مشکلى ندارد. 

خوشـبختانه اینکـه  بیـان  بـا  عقدایـى  رضـا 
 صحبت هاى معاون بانک مرکزى بسیار اثرگذار بوده 
است، اظهارداشت: جو ناآرام و تشویش اذهان عمومى 
که بر اثر شـایعات مربوط به ورشکسـتگى مؤسسات 
مالى اعتبارى و برخـى بانک هاى خصوصى به وجود 

آمده بود از بین رفته است.
 وى افزود: مردم با صحبت هاى معاون بانک مرکزى 
اطمینان  خاطر یافته و هم اکنون هیچگونه تجمعى در 
خیابان هاى سطح  شهر اصفهان گزارش نشده است. 
معاون سیاسى امنینى اسـتاندار اصفهان در خصوص 
وضعیت مؤسسه ثامن  نیز افزود: وقتى مردم یک شبه 
خواستار بازپس گیرى پول هایشان مى شوند مطمئنًا 
مؤسسات را با مشکل مواجه مى کنند. عقدایى تصریح 
کرد: یک خـط اعتبارى به ثامن  اختصـاص یافته که 

هرگونه مشکل این مؤسسه را رفع خواهد کرد. 
وى ادامه داد: خوشبختانه مؤسسـه کاسپین یا آرمان 

هیچ گونه مشکلى در اصفهان ندارد.

آمادگى نیروهاى امدادى براي 
پوشش راهپیمایى روز قدس

مدیر مرکز حـوادث و فوریت هاى پزشـکى اصفهان 
از آمادگی نیروهاي امدادي براي پوشش راهپیمایی 

روز قدس خبرداد. 
غفور راستین در خصوص اقدامات اورژانس اصفهان 
بـراى پوشـش روز قـدس اظهارداشـت: اورژانـس 
پیش بیمارسـتانى در سـطح اسـتان بـه خصوص در 
شهرسـتان اصفهان براى روز قدس آماده باش است 
و محـل اسـتقرار تیم هـاى اورژانس جانمایى شـده 
است. وى افزود: سال هاي گذشته که راهپیمایى در 
میدان امام(ره) برگزار مى شـد تقریبًا 50 تا 60 نفر به 
صورت سرپایى درمان مى شدند. مدیر مرکز حوادث 
و فوریت هـاى پزشـکى اصفهـان ادامه داد: امسـال 
اتوبوس آمبوالنـس، چهـار دسـتگاه آمبوالنس، دو 
دستگاه موتور آمبوالنس و مجموعًا 40 نفر از پرسنل 
آموزش دیده اورژانس در محل برگـزارى روز قدس 
حضور مى یابنـد و از مردم می خواهیم مسـیر را براى 
آمبوالنس ها باز کنند تـا مصدومان در کمترین زمان 

به بیمارستان منتقل شوند.

خدمات رسانى آتش نشانی
 در مسیرهاى راهپیمایى 

مدیر روابط عمومى سـازمان آتش نشـانى و خدمات 
ایمنـى شـهردارى اصفهـان گفـت: 11 خـودروى 
آتش نشانی براي مسیرهاى راهپیمایى در نظر گرفته 

شده است.
محمد شریعتى ادامه داد: با توجه به اینکه در چندسال 
اخیر راهپیمایى روز قدس در فصل گرما برگزار شـده 
اسـت سـازمان آتش نشـانى در مسـیر راهپیمایى با 
پاشـیدن آب به صورت بارانى اقدام کرده اسـت تا از 
گرماي هوا براي روزه دارانی که در این مراسم حضور 

می یابند کاسته شود.

اعالم برنامه هاى مراسم 7 تیر 
در اصفهان 

نصف جهان رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان با اشاره به برگزارى مراسم 7 تیر گفت: 
سـاعت7و 30 دقیقه روز 7 تیر برنامـه تجدید میثاق 
با شـهداى 7 تیر و غبارروبى مزار شـهدا با سخنرانى 
حجت االسالم والمسلمین اژه اى در گلستان شهداى 

اصفهان برپا خواهد شد. 
جعفـر عسـگرى افـزود: رئیـس دادگسـترى قبل از 
خطبه هاى نمازجمعه در مصال، سخنرانى خواهد کرد 
و در هفته قوه قضائیه در ده مسجد شاخص اصفهان 
در بیـن نمازهاى جماعت سـخنرانى و مراسـم ویژه 
برپا خواهد شد. این در حالى است که مراسمى نیز در 
مسجد بهارانچى در خیابان آتشگاه پیش بینى شده که 
حجت االسالم والمسلمین بهشتى نژاد سخنران این 
مراسم بوده و از خانواده شهدا هفتم تیر و شهداى ترور 

نیز تجلیل خواهد شد. 

خبر

معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد استان 
اصفهان گفت: کمیته امداد به منظور جمع آورى زکات فطره، 
هزار پایگاه ثابت و سیار در روز عید ســعید فطر در استان 

مستقر مى کند.
عبدالرزاق میرزایى اظهار داشت: امسال دوهزار پایگاه هم 
براى جمع آورى فطریه به بهزیستى استان اختصاص داده 
شده است و مردم مى توانند با مراجعه به پایگاه هاى ثابت 
و ســیار، زکات فطره خود را پرداخت کنند. وى با اشاره به 
اینکه امسال هیچ مسجد و پایگاه خیریه اى بدون دریافت 
مجوز حق دریافت فطریه ندارد، افزود: سازمان هاى خیریه 
و مســاجد  درصورت ایجاد پایگاه باید از دبیرخانه ســتاد 

زکات اســتان مجوز گرفته و فعالیت کنند. معاون توسعه 
مشارکت هاى مردمى کمیته امداد استان اصفهان با بیان 
اینکه امسال 100 درصد زکات فطره جمع آورى شده در عید 
سعید فطر براى نیازمندان استان هزینه مى شود، تصریح 
کرد: همه صندوق هاى جمــع آورى زکات فطریه داراى 
نشان شوراى زکات هر شهرستان است و به صورت پلمب 
و در پایگاه ها مستقر شــده و در صورتى که مأمور صندوق 
حکم شوراى زکات منطقه را نداشته باشد مأموران انتظامى 
مى توانند با وى قانونى برخورد کنند.وى ادامه داد: با پرداخت 
به موقع زکات مى توان حرکت هاى بسیار مهمى براى رفع 

نیازهاى افراد محروم جامعه انجام داد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: با 
توجه به بحران کم آبى در تابستان سال جارى، مسئوالن 
از آبفاى استان اصفهان انتظار دارند سرانه مصرف آب را به 

100 لیتر در شبانه روز کاهش دهند.
هاشم امینى اظهار داشت: شرکت آبفاى استان اصفهان 
توانست مصرف ســرانه آب مســکونى را به 151 لیتر در 

سال 95 برساند.
وى تصریح کرد: عبور از روش ســنتى به مدرن در بخش 
بهره بردارى تأثیر زیادى در کاهش هدررفت آب، کاهش 
سرانه مصرف از همه مهمتر تأمین پایدار و توزیع عادالنه آب 
دارد. وى اعالم کرد: باید فعاالن در این بخش با حساسیت و 

به کار گیرى تکنولوژى نوین در صدد تغییر و تحول در حوزه 
بهره بردارى به منظور تسهیل و گسترش خدمات پایدار به 
مردم باشند چراکه دیگر نمى توان به روش سنتى آب مورد 

نیاز مردم را تأمین کرد.
امینى با بیان اینکه مصرف بهینه آب از ســوى مشترکان 
امرى ضرورى است، اظهار داشــت: همه مشترکان باید 
مصرف بهینه آب را سرلوحه کار خود قرار دهند و از مصرف 
نادرست پرهیز کنند به همین خاطر امسال با توجه به چالش 
جدى کم آبى باید مشترکان پرمصرف شناسایى شوند به 
گونه اى که تحت آموزش هاى مصرف صحیح آب از سوى 

مروجان مصرف بهینه قرار گیرند.

مصرف آب در اصفهان 
باید کاهش یابد

 استقرار 1000 پایگاه
 جمع آورى زکات فطره

رشد 75 درصدى
 برخورد پلیس فتا با مزاحمت هاى اینترنتى

رئیس پلیس فضــاى تولید و تبادل اطالعات اســتان 
اصفهان با اشاره به برخورد قاطع این پلیس با هرگونه 
بداخالقى در فضاى مجازى، از رشد 75 درصدى کشف 
پرونده مزاحمت هاى اینترنتى علیه اشــخاص حقیقى 

خبر داد.
سرهنگ مصطفى مرتضوى 
پیرامون برخى بداخالقى ها 
در فضاى مجــازى اظهار 
داشــت: متأســفانه برخى 
افراد در این فضا براى خود 
آزادى عملى قائل شده و در 
انتشار مطالب خود به اصول 
و ارزش هاى اخالقى پایبند 
نیستند و تشــویش اذهان 
عمومى، افترا، سیاه نمایى 
و نشــر اکاذیــب را علیه 
اشــخاص حقیقــى انجام 

مى دهند که در صورت شکایت، پلیس فتا به این گونه 
پرونده ها به عنوان یک اقدام مجرمانه با جدیت رسیدگى 

مى کند.
وى بابیــان اینکه پیگیرى پرونده هــاى بداخالقى در 
فضاى مجازى علیه اشــخاص حقیقى نیاز به شاکى 
خصوصى دارد، افزود: در صورت شــکایت اشخاص از 
مطالب توهین آمیزى که علیــه آنها در فضاى مجازى 
انتشــاریافته پلیس با جدیت پرونده آنها را پیگیرى و 

عامالن آنها را دســتگیر و به مراجــع قضائى معرفى 
مى کند.

ســرهنگ مرتضوى علت وجود بداخالقى در فضاى 
مجازى را عدم پیگیرى افراد متضرر ازاین گونه مطالب 
عنوان کرد و اظهار داشــت: کاربران بایــد بدانند که 
به عنوان یــک حق قانونى 
مى توانند نسبت به مطالب 
تهمــت،  توهین آمیــز، 
افتــرا و نشــر اکاذیــب و 
مزاحمت هایــى کــه در 
فضاى مجــازى علیه آنان 
مى شــود پیگیرى کنند و 
مطمئن باشــند که پلیس 
و دســتگاه قضائــى نیــز 
از آنــان حمایــت خواهند 

کرد.
وى بابیان اینکــه افرادى 
که اقدام به انتشــار این گونه مطالب مى کنند از تعقیب 
قضائى عمل خود اطــالع ندارند، اظهار داشــت: در 
ماده 18 قانون جرائــم رایانه اى ایــن عمل صراحت 
به عنوان جرم شناخته شده اســت و براى آن مجازات 
حبس و جــزاى نقدى تعیین شــده و الزم اســت تا 
کاربران نســبت به اظهارات خــود در فضاى مجازى 
بیشــتر دقت نمایند تا برایشــان مســئولیت سازى 

درست نشود.

درحالى از اصفهان به عنوان استانى برخوردار نام مى برند 
که براساس بررسى ها، جوانان 18 شهرستان این استان 
از زیرســاخت هاى فرهنگى و تفریحى براى پرکردن 

اوقات فراغت محروم هستند.
در این باره حسین زیبایى، معاون جوانان اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان اولویت کارى اداره ورزش و 
جوانان اســتان اصفهان در حوزه اوقات فراغت را بحث 
پرتابل اوقات فراغت مى داند و مى گوید: ســال گذشته 
در این پرتابل برخى از دســتگاه ها همــکارى خوبى را 
داشتند و این در حالى اســت که شهرستان هاى استان 
نســبت به مقوله اوقات فراغت توجه خوبى را نداشته و 
در مرکز استان بیش از دیگر شهرســتان ها به این امر 

پرداخته مى شود.
وى با اشــاره به اینکه پرتابل اوقات فراغــت در واقع 
سامانه اى براى دسترسى آسان عموم مردم جامعه براى 
دســت یافتن به برنامه  هاى اوقات فراغتى در اســتان 
اصفهان است، افزود: در این سامانه اطالعات مورد نیاز 
در خصوص برنامه هاى دستگاه هاى مختلف در حوزه 
فرهنگى، ورزشــى، اجتماعى، مذهبــى، هنرى، روان  

شناسى و ... درج مى شود.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با 
تأکید بر اینکه اولویت در نظر گرفته شده براى هر دستگاه 
در حوزه اوقات فراغت بسته به فعالیت ذاتى آن دستگاه 
است، ابرازداشــت: در ســال جارى نیز مبناى ارزیابى 
عملکرد دستگاه ها در حوزه اوقات فراغت میزان فعالیت 

در پرتابل تعیین شــده و نحوه عملکرد در حوزه فعالیت 
ذاتى شان خواهد بود.

وى افزود: چنانچه دســتگاهى بخواهد در حوزه اوقات 
فراغت در حوزه تخصصى دستگاهى دیگر ورود پیدا کند 

باید مجوزهاى الزم را از دستگاه مربوطه دریافت کند.
زیبایى با اشــاره به اینکه به منظور پوشش کامل مردم 
براى اســتفاده از برنامه هاى تعریف شــده براى اوقات 
فراغت در اســتان اصفهــان بحث هــاى حمایتى از
 خانواده هاى نیازمند نیز در دستور کار قرار گرفته است، 
تصریح کرد: بر اســاس نظر کارشناسان باید براى افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى حداقل 50 درصد 
تخفیف براى اســتفاده از برنامه هاى اوقات فراغت در 

نظر بگیرند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
همچنین با بیان اینکه برگزارى جشنواره ارزیابى عملکرد 
دستگاه ها در حوزه اوقات فراغت در پایان شهریور ماه برگزار 
خواهد شد، ادامه داد: این جشنواره مى تواند ابزار تشویقى 
مناسب براى عملکرد بهتر دستگاه ها در این زمینه در سال 

هاى آینده باشد.
وى افزود: یکسان ســازى شــهریه هاى بخش دولتى و 
خصوصى البته بسته به نوع خدماتى که ارائه مى دهند نیز 
در دستور کار شــوراى اوقات فراغت استان اصفهان قرار 

گرفته است.
زیبایى در خصوص زیرساخت هاى اوقات فراغت در استان 
اصفهان نیز گفت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که 
به جز شهرستان هاى اصفهان، شــاهین شهر، نجف آباد، 
خمینى شهر و شهرضا بقیه شهرستان ها زیرساخت هاى 
خوبى در حوزه اوقات فراغت ندارنــد و باید در این زمینه با 
توجه به جمعیت موجود و جمعیت جوان، زیرساخت هاى 

مناسب را فراهم کنیم.
وى که معتقد است به لحاظ زیرساختى در شهر اصفهان براى 
پر کردن اوقات فراغت در شرایط خوبى هستیم، ابراز داشت: 
براى بازتعریف اوقات فراغت در شــهر اصفهان زیر ساخت 

داریم و باید مورد استفاده قرار گیرد.
وى با اشاره به اینکه در دیگر شهرهاى استان اصفهان به جز 
تعداد معدودى از شهرها زیرساخت هاى اوقات فراغتى وجود 
ندارد، افزود: در این شهرها حداقل زیرساخت ها وجود دارد و 
این در حالى است که از این حداقل ها هم استفاده نمى شود.

محرومیت شهرستان هاى استان از زیرساخت هاى اوقات فراغت
 به جز اصفهان، شاهین شهر، نجف آباد، خمینى شهر و شهرضا بقیه شهرستان ها زیرساخت هاى اوقات فراغت ندارند

مدیرکل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: سه نفر از 
فرمانداران استان اصفهان به دلیل تبلیغات زودهنگام 
و جانبدارى در انتخابات محکوم به جزاى نقدى بدل از 

حبس شده اند.
احمد خسروى وفا در نشســت خبرى با اصحاب رسانه 
گفت: پرونده هاى سرقت در کشور رتبه نخست اتهامات 
را دارد، در اســتان اصفهان نیز اتهام سرقت جزو رتبه 
نخست اتهامات بود اما در سال 95 پرونده هاى سرقت 
رتبه ســوم را به خود اختصاص داده است؛ توهین به 
اشخاص در رتبه اول و اتهامات ضرب و جرح عمدى در 

رتبه دوم اتهامات استان اصفهان قرار دارد.
وى متذکر شــد: پرونده هاى مواد مخدر در کشور رتبه 
نهم را دارد که این اتهام در استان اصفهان رتبه دوازدهم 
را دارد، اســتعمال مواد مخدر رتبه پانزدهم در کشور را 
دارد ولى در اســتان اصفهان جزو هیچیک از 20 اتهام 

اول نیست.
وى تصریح کرد: کالهبردارى در کشــور رتبه هفتم را 
به خود اختصاص داده که این اتهام در استان اصفهان 
رتبه هشــتم را دارد؛ همچنین طالق توافقى در کشور 
رتبه هشتم در پرونده هاى حقوقى را به خود اختصاص 
داده در صورتى که در اســتان اصفهان در رتبه هشتم 

قرار دارد.
مدیرکل دادگســترى اســتان اصفهان ابراز داشت: 
براساس گزارش شــاخص هاى بهره ورى قوه قضائیه 
کشور، استان اصفهان رتبه نخست را کسب کرده است.

وى تأکید کرد: در شهریور ماه سال گذشته سامانه ثنا 
راه اندازى شــد، یکى از مزایاى این سامانه این است 
که مشکل مجهول المکان بودن افراد را حل مى کند؛ 
در این ســامانه ابالغ ها به صورت الکترونیکى صورت 
مى گیرد، همه شهروندان مى توانند در این سامانه ثبت 

نام کنند.
خسروى وفا بیان داشت: از شهریور سال گذشته تا کنون 
223 هزار و 832 نفر در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند که 
ابالغ الکترونیکى به 412 هزار و 854 نفر در اســتان 

اصفهان صورت گرفته است.
مدیرکل دادگســترى اســتان اصفهــان همچنین 
اظهار داشــت: برگزارى جلســات حمایت قضائى از 
ســرمایه گذاران باعث شــد تا از تعطیلى 33 کارخانه 
در اســتان اصفهان و از بیکارى بیــش از ده هزار نفر 

جلوگیرى شود.
وى با بیــان اینکه عده اى به اســم قاضــى از مردم 
مبالغى را دریافت مى کنند، اضافــه کرد: 190 پرونده 
با عنوان کار چاق کنــى و کالهبردارى در دســتگاه 
قضائى اســتان اصفهان تشــکیل شــده کــه جرم 
60 نفــر از این 190 پرونــده محرز بوده و بازداشــت

 شده اند.

وى عنــوان کــرد: دســتگیرى دو نفــر از عناصــر 
ضدانقالب کــه با عضویــت در گروهــى در فضاى 
مجازى اقــدام به عضوگیــرى  از مــردم مى کردند، 
صورت گرفته کــه پرونده آنــان در حــال پیگیرى

 است.
مدیرکل دادگسترى اســتان اصفهان تأکید کرد: 166 
پرونده تخلفــات انتخاباتى در کل اســتان اصفهان 
تشــکیل شــده که از این تعداد 102 پرونده در حال 
رسیدگى اســت؛ 50 پرونده منع تعقیب یا برائت صادر 
شده،ده پرونده محکومیت در دادگاه بدوى است، چهار 
مورد کیفرخواست صادر شده که پرونده هاى آن آماده 
ارسال به دادگاه اســت.وى خاطرنشان کرد: سه نفر از 

فرمانداران استان اصفهان به دلیل تبلیغات زودهنگام 
و جانبدارى در انتخابــات محکوم به جزاى نقدى بدل 
از حبس شــده اند اما حکم هاى آنان هنوز اجرا نشــده

 است.
مدیرکل دادگســترى اســتان اصفهان در بخشــى 
دیگر از صحبت هاى خود ضمن تبریک به مناســبت 
گرامیداشت هفته قوه قضائیه افزود: برنامه هایى از 7 تیر 
به همین مناسبت آغاز خواهد شد که تجلیل از خانواده 
شهداى دســتگاه قضائى اســتان اصفهان، برگزارى 
مراسم بزرگداشت شهداى 7 تیر در مساجد مهم شهر 
اصفهان و مالقات هاى عمومى با زندانیان از جمله این 

برنامه هاست.

محکومیت انتخاباتى 3 نفر از فرمانداران استان
مدیرکل دادگسترى: 2 نفر از عناصر ضدانقالب در اصفهان دستگیر شدند شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان راســتاي 

مســئولیت اجتماعى و خط مشی زیست محیطی 
خود،  26 پــروژه در قالب طرح هاي بازســازي، 
بهسازي و نوسازي در بخش هاي هوا، آب ، پساب 
و پســماند اجرا کرده و پنج پروژه نیز در دســت 

اقدام دارد. 
مدیر ارشد ایمنى ، بهداشت و محیط زیست شرکت 
ذوب آهن اصفهان با اعالم ایــن خبر گفت: این 
پروژه ها بــا هزینه اى بالغ بر چهــار هزار میلیارد 
ریال انجام شده و دســتاوردهاى زیست محیطى 
چشمگیرى براى این شرکت به همراه داشته است. 
فریدمختارى برخى از این پروژه ها را بدین شرح 
معرفى کرد: پروژه نوسازي باتري هاى کک سازى 
به منظور کنترل آالینده هاي زیست محیطی ناشی 
از فرآیندهاي تبدیل زغال سنگ به کک متالورژي 
که در حال حاضر تنها باتري شماره 3 کک سازي 
با استفاده از آخرین فناوري هاي روز دنیا در حال 
تولید است.وى ادامه داد: پروژه نصب الکتروفیلتر 
آسپیراسیون کوره بلند شماره یک به ظرفیت 750 
هزار متر مکعب، احداث مشعل سوزاننده گازهاي 
اضافی کــوره بلند3، اصالح مکنــده غبار کارگاه 
میکسر فوالدســازي، پروژه بازسازي و بهسازي 
الکتروفیلترهاي پلی زیــوس ناحیه آهک، پروژه 
نصب بــگ فیلترهاي مختلف در فوالدســازى، 
نصب و راه اندازي  ESP2  بخش آگلومراسیون 

به ظرفیت 800 هزار متر مکعب و... 
وى با بیان اینکه اقدامات زیســت محیطى ذوب 
آهن به صــورت مــداوم در حال اجراســت، به
 پروژه هاى مهم در دست اقدام نیز اشاره کرد و این 
پروژه ها را که اغلب بیش از 90 درصد پیشــرفت 
داشــته و در مراحل نهایى قرار دارند بدین شرح 
معرفى کرد: پروژه بازســازي و بهسازي سیستم 
تصفیه غبــار کنورتورها، پروژه پنج گانه زیســت 
محیطی آگلومراسیون، پروژه بازسازى و بهسازى 
  dedust و  EGF الکتروفیلترهــاى ناحیــه

آگلوماشین.

اجراى 26 پروژه 
زیست محیطى در ذوب آهن

با هزینه اى 400میلیاردى صورت گرفت؛

مدیراداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: جمعیت حیوانات موذى با اعتبار 600 میلیون تومان در شهر کنترل مى شود.
غالمرضا ساکتى اظهارداشت: زندگى موش ها به سه عامل اصلى غذا، آب و محل زندگى بستگى دارد و اگر یکى از این موارد فراهم نباشد موش نمى تواند به زندگى خود ادامه دهد.

وى با اشاره به اینکه 600 میلیون تومان براى کنترل جمعیت حیوانات موذى در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان در نظر گرفته شده است، افزود: در راستاى مبارزه با جوندگان موذى در شهر 
اصفهان، با تهیه دستورالعمل مبارزه با حیوانات موذى و حتى حیوانات ولگرد در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان اقدام شده است. مدیراداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: 

همچنین براى کنترل موش ها نقشه جمعیت موش هاى پراکنده در مرکز و حاشیه شهر تهیه شده است.
ساکتى اضافه کرد: تکنولوژى هاى نوین و سم ها براى جمع آورى این حیوانات موذى تهیه شده تا شهر از وجود این مهمان هاى ناخوانده پاکسازى شود.

وى با بیان اینکه گروه هاى ضربتى براى زمان هاى بحران تشکیل شده است، عنوان کرد: این گروهاى ضربتى از پنج تا ده نفر نیرو تشکیل شده و به صورت ویژه محل هاى آلوده به موش 
را کنترل مى کنند.

حیوانات موذى 
در شهر کنترل 
مى شوند
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فقدان سند مالکیت
شماره: 951218641238380 چون آقاى محمدعلى غیورنجف آبادى فرزند محمدجواد باستناد دو برگ 
استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت چهارده حبه و 
چهاردهم حبه مشاع از هفتادو دوحبه ششدانگ پالك شماره 771/1 واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که در صفحه 323 دفتر 22 ذیل ثبت 2251 و سندمالکیت 460664 بنام نامبرده ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده و بعد بموجب سندقطعى دفترخانه نجف آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده. 
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. م الف: 4444 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/1201
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی طرح دعوي 
را به این اداره ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 87 فرعى از 100 اصلى فیض آباد

راي شماره 139660302008001174- 96/02/30- شمس و قمر سجادى دشت پاکردى فرزند حجت ا... 
ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به اســتثناء ثمنیه اعیانى آن مفروزى از 87 فرعى از 100 اصلى فیض آباد 
به مساحت 141/78 مترمربع. تاریخ انتشــار نوبت اول: 96/03/17 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/04/01 

م الف: 214 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/3/730
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى خواهان شهرام میرزائى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1.فرشته 
صادقى2.قاسم محمدى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد واقع در شهردارى امیرآباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 257/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/02 ساعت 8 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4700 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد(مجتمع شماره یک/3/885
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى حسن علیزاده دادخواستى به مبلغ هشتاد میلیون 
ریال بطرفیت آقاى رضا حسنى سیاتکى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 66/96 در 
شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 96/5/2 
ساعت 10/30 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/3/1238

ابالغ وقت رسیدگى 
شــماره ابالغنامه: 9610106796300420 شــماره پرونده: 9609986796300322 شــماره بایگانی 
شعبه: 960322 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: 1- روح اهللا عبدى نیا 2- جالل گارماسه 3- عبدالعزیز 
شــجرات تاریخ حضور: 96/5/4 چهارشــنبه ســاعت 9 محل حضور: اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، 
چهارراه وکال، مجتمع شــهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. در خصوص دعوى غالمحسین وفائى 
حسین آبادى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 9314 

شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان(مجتمع شهداى مدافع حرم) (مجتمع شماره دو)/3/1264 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100352403031 شماره پرونده: 9509980352400908 شماره بایگانى شعبه: 
951097 خواهان/ شاکى مرتضى کاظمى ونهرى دادخواســتى به طرفیت خواندگان ثنا مردانى و شرکت 
تعاونى مسکن مرآتو و گروه هاى 44 و 55 توپخانه اصفهان و ثمین مردانى و لیال مجیدى و فرهاد مکوندى 
و حسین مردانى و شهناز بچااى زاده و امیدعلى قاسمى ورنامخواستى به خواسته الزام به ایفاى تعهد(مالى) 
مبنى بر و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان کنار گذر 
اتوبان شهید خرازى حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى ارجاع و به 
کالسه 9509980352400908 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/6/5 و ساعت 9 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 9336 

شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/3/1270
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 174/96 تاریخ: 96/3/23 آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به اقاى امید کالنترى خواهان داریوش 
محمدى دادخواستى با موضوع الزام به انتقال سند موتورســیکلت به طرفیت شما به شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 174/96 ش 10 ح ثبت و براى روز 4شنبه مورخ 96/5/4 ساعت 9 
صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه 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: 607  شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه  (مجتمع 

شماره یک)/3/1336
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على سجاد شاه محمدى خواهان آقاى امین محمدزاده دادخواستى با 
موضوع  مطالبه  به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 135/96 ش 
9 ح ثبت و براى روز شنبه  مورخ 96/5/7 ساعت 5 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 کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شــورا حاضر شــوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 621  

شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1337
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9610103759501248 شــماره پرونده: 9609983759500149 شماره بایگانی شعبه: 
960154  خواهان/شاکى رسول جهانگیرى دادخواســتی به طرفیت خوانده/متهم مهوش یزدانى کچوئى 
به خواسته مطالبه وقت چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 9609983759500149 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/05/04 و ساعت 09:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 608 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/3/1338 
ابالغ راى

کالسه پرونده: 517/95 شــماره دادنامه:662-95/08/03 تاریخ رســیدگى: 95/07/03 مرجع رسیدگى: 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشــهر خواهان: جهانگیر خســروى حموله نشانى: 
یزدانشهر-خ 12غربى 66 کدپ558646144 خوانده: هما نظرى زاده نشانى: یزدانشهر خ 19 غربى پ20 
کدپ1841622631 خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم 
و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست جهانگیر خسروى حموله به 
طرفیت خانم همانظرى فر به خواسته مطالبه مبلغ 115/400/000 ریال به استناد 3 فقره چک بشماره هاى 
9404/474615-95/03/10-474625-95/03/13 و 302447-95/02/15 بعهده بانک ملى به انضمام 
خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه) بدین توضیح که خواهان دردادخواست 
تقدیمى اظهار داشته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. 
و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته 
و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر 
اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواســته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 115/400/000 ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده 
واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ 03/10-03/13 و 95/02/15 چک مذکور تا زمان وصول آن 
که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر 
یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى به 
مبلغ 1/715/000 درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شــعبه و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 4811  قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/3/1339
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به رضا جزیان خواهان آقاى امین محمدزاده دادخواستى با موضوع  مطالبه  
به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 175/96 ش10 ح ثبت و براى 
روز 4شنبه مورخ 5/4 /96 ساعت 9:30 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:622  شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1340
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 746/95  شماره دادنامه: 9- 96/01/07 مرجع رســیدگى: .... خواهان: جهانگیر خسروى 
حموله نشــانى: یزدانشــهر-خ 12غربى 66 کدپ558646144 خوانده: هما نظرى زاده نشانى: یزدانشهر 
خ 19 غربى پ20 کدپ1841622631 خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رســیدگى اعالم و به شــرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دادخواست 
جهانگیر خســروى حموله به طرفیت خانم همانظرى فر به خواســته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال به 
استناد 3 فقره چک بشــماره هاى 474617-95/07/20-474621-95/07/20 و 95/06/30-474614 
بعهده بانک ملى به انضمام خسارات دادرســى (ازجمله هزینه دادرسى، و خســارت تاخیر در تادیه) بدین 
توضیح که خواهان دردادخواســت تقدیمى اظهار داشــته اســت چک موصوف به لحاظ عدم موجودى 
مواجه با گواهى عدم پرداخت شده اســت. و خوانده با وصف ابالغ واقعى/قانونى در جلسه دادرسى حضور 
پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشــته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اســنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته 
ثابت تشــخیص داده و مســتندا به ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 
249 قانون تجارت، راى بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواســته 

و مســتندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور، مصوب 
سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى 
از تاریخ 06/30 و 95/07/20 چک مذکور تا زمان وصول آن که محاســبه آن بااجراى احکام است درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به اســتناد تبصره و ماده اخیر یادشــده و قاعده تســبیب و مواد 515 و 
519 قانون آیین دادرســى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرســى درحق خواهان محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شــعبه و ظرف بیست روز پس از 
انقضاى مهلــت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهــى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشــد. م الف: 4810 

قلى زاده قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1341
ابالغ راى

کالسه پرونده 1301/95 شماره دادنامه: 265-96/03/23 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد.خواهان: سیدابوالفضل افضلى نشانى: نجف آباد خ باهنر مرکزى روبروى مسجد وکیل خواهان: 
عاطفه ناصحى به نشــانى: نجف آباد-خ امام-حسینیه ارشاد کوى مقابل حســینیه خوانده: میثم چراغى 
نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 576843 -95/08/25 جمعا به 
مبلغ پنجاه میلیون ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى ســیدابوالفضل افضلى بطرفیت 
میثم چراغى به خواســته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خواندگان داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا 
چون خواندگان دفاعــى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت 
مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مــواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/180/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/08/25 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف 
آباد مى باشد.درخصوص مابقى مبلغ چک باتوجه به دادخواســت مورخه 95/11/02 هردودعوى خواهان 
صادر و اعالم مى نماید قرارصادره ظرف بیســت روز قابل اعتراض به محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4793 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1342
حصر وراثت

بهروز محرابى به شناسنامه شماره 4557 به شرح دادخواست به کالســه 171/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان  غالمرضا محرابى به شناسنامه شماره 3  در 
تاریخ 1396/02/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:عبارتند از: 1- عصمت یادگارى خوزانى فرزند غالمعلى به ش.ش 98 (همسر) ،  2- شهره  محرابى فرزند 
غالمرضا به ش.ش  3128  ، 3- شراره  محرابى فرزند غالمرضا به ش.ش 5243 ، 4- بهروز  محرابى فرزند 
غالمرضا به ش.ش 4557 (همگى فرزندان متوفى) مى باشد و وراث دیگرى ندارد. 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: 602  

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1343
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- آقاى جهانگیر خسروى دادخواستى بطرفیت هما 
نظرزاده به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 267/96 ثبت گردیده نظر 
به اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است. مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت 
شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که در جلسه رســیدگى روز دوشنبه مورخ 96/05/02 ساعت 
4 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و 
ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف: 4809 شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد- مستقر در یزدانشهر (مجتمع شماره یک)/3/1344
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان بانک مهراقتصاد با وکالت هاجرالسادات رضویان دادخواستى به خواسته الزام 
خواندگان مطالبه بطرفیت خواندگان 1.حسین 2.مصطفى 3.داود همگى باقرى به شوراى حل اختالف شعبه 
11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 293/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/05/02 ساعت 11 تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه 
هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4816 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1345
حصر وراثت

رونوشــت آگهى حصر وراثت مهدى شــیرزادخانى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 2397 به شرح 
دادخواست به کالســه 298/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدرضا شیرزادخانى نجف آبادى بشناسنامه 915 در تاریخ 90/09/29 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-سعید شیرزادخانى نجف آبادى ش 
ش 461، 2-سعادت شــیرزادخانى نجف آبادى ش ش 729، 3-شهناز شــیرزادخانى نجف آبادى ش ش 
1484، 4-محسن شــیرزادخانى نجف آبادى ش ش 1635، 5-مهدى شــیرزادخانى نجف آبادى ش ش 
2397، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4821 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/3/1346
حصر وراثت

غالمحسین محبى به شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالســه 149/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان تقى محبى  به شناسنامه شماره 32  در تاریخ 
1395/10/26  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
عبارتند از: 1- ملک محبى فرزند تقى به ش.ش292،  2- اشرف محبى فرزند تقى به ش.ش  2 ، 3- حسنعلى  
محبى فرزند تقى به ش.ش 13 ، 4- غالمحسین محبى فرزند تقى به ش.ش 6  (همگى فرزندان متوفى) 
5- ایران الیقى قلعه سوخته فرزند امرا... به ش.ش 205 (همسر) مى باشد و وراث دیگرى ندارد. 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 593 شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/3/1347
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610103730600061 شماره پرونده: 9409986127100286 شماره بایگانى شعبه: 
960172 ابالغ شونده حقیقى: فیروز فیروزى فرزند محمدکریم به نشانى: اصفهان ملک شهر سه راه مهدیه 
خ 17شهریور ســاختمان عارف واحد2 طبقه اول مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل حضور: نجف 
آباد. مهلت حضور 7روز نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هرمطلبى نفیًا یا اثباتًا باتوجه به 
علت حضور مندرج دراین ابالغیه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام درغیراینصورت مطابق 
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 4820   اجراى احکام شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد/3/1348
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 595/96 شــماره دادنامه: 61/96- 96/02/11 
مرجع رسیدگى شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: بانک مهراقتصاد شرکت سهامى عام 
بامدیریت علیرضازمانى نشانى: اصفهان-پل آذر ابتداى خیابان توحید پالك3 وکیل خواهان: هاجرالسادات 
رضویان به نشــانى: نجف آباد-خ امام-بعدازچهارراه شــهردارى-جنب داروخانه دکتررستمى خواندگان: 
1.مریم ادینه2.سعیددرخشان هوره نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
845311 -95/08/04 جمعا به مبلغ شصت و یک میلیون و سیصدو سى و پنج هزار ریال. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى بانک مهراقتصاد به طرفیت 1.مریم آدینه2.سعیددرخشان هوره به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خواندگان داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خواندگان دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیون و سیصدو سى و پنج هزار ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ هشتصدوشصت و یک هزار وشش صدونود ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.درخصوص مابقى مبلغ 
چک باتوجه به دادخواست مورخه 95/11/02 هردودعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید قرارصادره ظرف 
بیست روز قابل اعتراض به محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 4817 شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1349
ابالغ راى

کالسه پرونده: 364/95 شــماره دادنامه:285-96/03/07 تاریخ رســیدگى: 96/02/27 مرجع رسیدگى: 
شــعبه یازده شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بانک مهراقتصاد بامدیریت آقــاى علیرضازمانى 
نشــانى: اصفهان-پل آذر-ابتداى خیابان توحیدپ3 وکیل هاجرالســادات رضویان به نشانى نجف آباد خ 
امام بعدازچهارراه شــهردارى جنب داروخانه دکتررســتمى. خواندگان:1.اکبرجعفرى جوزدانى فرزندعلى 
به نشانى جوزدان شــهرك قائم معلم12 کدپســتى 8585118653 2.على حیدرى جوزدانى فرزند یداله 
به نشــانى مجهول المکان 3.اصغرجعفرى جوزدانى فرزند على به نشــانى جوزدان شهرك قائم معلم12 
کدپســتى 8585118653 4.فریدون فتحى جوزدانى فرزند محمدعلى به نشــانى: جوزدان خ حیدرعلى 
ابراهیم پ11 کدپ8585131738. خواسته: مطالبه وجه چک بشــماره 241787 عهده بانک تجارت به 
مبلغ 102/400/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرســى اعم از حق الوکاله وکیل،هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید تااجراى حکم. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى بانک مهراقتصاد سهامى 
عام بشــماره ثبت 429709 با مدیریت علیرضازمانــى و وکالت خانم هاجرالســادات رضویان به طرفیت 
آقایان اکبرجعفرى ف على-على حیــدرى جوزدانى ف یداله-اصغرجعفــرى جوزدانى ف على-فریدون 
فتحى جوزدانى ف محمدعلى به خواسته مطالبه تقدیمى ازســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت ازبانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خواندگان داشته و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا 
چون خواندگان دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اند 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ 102/400/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/435/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 95/10/20 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره نســبت به خوانده ردیف چهارم حضورى و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى نزد محاکم عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشــد. و نســبت به خوانده ردیف اول ودوم و سوم 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. 

م الف: 4818 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1350

ابالغ وقت رسیدگى
تاریخ : 96/3/24 شماره 97/96/ش 11، امین محمد زاده دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى ایوب 
کارگر به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 96/97 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/5/17 ساعت 9:30 تعیین 
گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73ق.آ.د.م از نامبرده دعوت میشود قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نمایند. در غیر اینصورت 
راى غیابى صادر خواهد شــد. م الف: 623 شعبه یازدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر(مجتمع 

شماره یک)/3/1351 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغیه: 9610103759501117 شــماره پرونده: 9509983759500741 شماره بایگانی شعبه: 
950752  خواهان امیر حســین نجار اعرابى دادخواســتی به طرفیت خوانده/متهم رســول میرزاخانى به 
خواســته مطالبه وقت چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به 
شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالســه 9509983759500741 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  96/05/16 و ساعت 09:00 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف : 612 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/3/1352 
ابالغ راي

شماره پرونده: 546/95  شماره دادنامه: 73- 96/2/13 تاریخ رسیدگى: 96/1/30  مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
شوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: زهره ملکى لپرى ف، مرتضى قلى بنشانى : گز خ سپاه پ 31 ، 
خواندگان: 1- على محمد حسینى ف محمد بنشانى مجهول المکان 2- حمید عرب بیگى به نشانى: زندان 
مرکزى اصفهان ، خواسته: مطالبه مبلغ سى و پنج میلیون ریال باستناد یک  فقره چک بشماره هاى 873974  
سررسید 95/7/25  و 602945 عهده بانک صادرات  بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه. گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي 
قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان: زهره ملکى لپرى ف، مرتضى قلى  بطرفیت خواندگان  1- على محمد 
حسینى ف محمد 2-حمید عرب بیگى  به خواسته مطالبه مبلغ سى  و پنج میلیون ریال باستناد یک فقره چک 
به شماره 837974 سر رسید 25 /7 /95 عهده بانک صادرات بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه نظر 
به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک  برگ چک برگشت شده توسط بانک که همگى حکایت 
از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید و خواندگان نسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى 
بر برائت خود اقامه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 519-198- 522 
قانون آیین دادرســى مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى  
به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و نودو دو هزارپانصد ریال هزینه 
دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ 
سررسید  چک 95/7/25  لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 633 شکوهى قاضى شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه/3/1353
ابالغ راي

شماره پرونده: 497/95 شــماره دادنامه: 808- 95/11/27 خواهان: مهدى معنوى پور - به نشانى: شاهین 
شهر – طالقانى  بین 5 و 6 پ 3 ، خواندگان: فریبرز مرادى به نشانى: مجهول المکان، موضوع: الزام فک پالك 
. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 
در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل 
نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي شورا: در خصوص دادخواست مهدى معنوى پور به طرفیت فریبرز مرادى  به خواسته الزام به فک پالك 
خودروى پژو آر دى روآ به شماره شهربانى 286/43 ل 66 مدل 88 به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که 
خواهان خودرو مذکور را به خوانده فروخته است و با عنایت به مدارك موجود  و اظهارات خوانده نسبت به فک 
پالك خودروامتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان  در تردد است نظر به اینکه على رغم ابالغ قانونى 
و ضمائم آن در شورا حاضر نگردیده است  و مستندات ارائه شده و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخه 
94/7/5 بر اشــتغال خوانده بر عدم انجام تعهد بر فک پالك ایران  286/43 ل 66  متعلق به خواهان داللت 
دارد. شورا با عنایت به اظهارات خواهان و بررســى پرونده خواسته  خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد 
ماده 198 آیین دادرسى مدنى و ماده 219، 220، 221 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به فک پالك به 
شماره انتظامى43 ایران /286 ل 66  صادر مینماید و به استناد مواد 519، 520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفت هزار ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مینماید. 
حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 586 حبیب اسالمیان قاضى شعبه هشت 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1354
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست : 9610463759200016 شــماره پرونده: 9509983759200968 شماره بایگانی شعبه: 
950984 خواهان حســین هادیان جزى به طرفیت خوانده شــهره امیدعلى فرزند محمد کریم به خواسته 
محکومیت تضامنى به پرداخت 2000000000 ریال با احتســاب خســارات و صدور حکم اعســار تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2  دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759201182  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/06/25  و ساعت 10:30  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 577 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه/3/1356
حصر وراثت

محمد علیزاده داودى به شناســنامه شــماره 492 به شــرح دادخواســت به کالســه 145/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنین توضیــح داده که شــادروان  عبدعلى علیــزاده داودى به 
شناســنامه شــماره 23327  در تاریخ 1396/02/10   اقامتگاه دائمــى خود را بدرود زندگــى گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:عبارتند از: 1- صغرى چهارمحالى خــوب فرزند حیدر به ش.ش 
2 (همســر) 2- ســکینه علیزاده داودى فرزند عبدعلى به ش.ش  3542 ، 3- محمد علیزاده داودى فرزند 
عبدعلى بــه ش.ش 492، 4- زینب علیــزاده داودى فرزند عبدعلى به ش.ش 1286، 5- ســهیال علیزاده 
داودى فرزند عبدعلــى به ش.ش 1429، 6- احمدرضــا علیزاده داودى فرزند عبدعلــى به ش.ش 1182، 
7- سوســن علیزاده داودى فرزند عبدعلى بــه ش.ش 116، 8- حمید علیــزاده داودى فرزند عبدعلى به 
ش.ش 801 ، 9- رباب علیــزاده داودى فرزند عبدعلى به ش.ش 2758 ، 10-  لیــال علیزاده داودى فرزند 
عبدعلى به ش.ش 437 (همگى فرزندان متوفى) مى باشــد و وراث دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 603 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1357

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9609973759300315 شــماره پرونده: 9509983759101574  شماره بایگانی شعبه: 
960314  خواهان: خانم زهره عالى خانى فرزند غالمعلى  به نشانى شاهین شهر – خ مدرس- خ شیخ فض اهللا 
نورى – فرعى 5 شرقى پ 4  ، خواندگان: 1-خانم مژگان زمان 2- خانم میترا زمان فرزند سید کنعان 3-خانم 
ماندانا زمان فرزند سید کنعان همگى به نشــانى مجهول المکان 4- خانم کاتیوشا زمان به نشانى تهران – 
منیریه- خ ابوسعید ك جمال موسوى فرد ك نصیریان پ6 واحد 1، 5- آقاى سید دانیال زمان فرزند سید کنعان 
به نشانى شاهین شهر خ مدرس بلوار شیخ فضل اله نورى فرعى 5 شرقى پالك 4 ، خواسته : 1- اعسار از پرداخت 
هزینه دادرســى 2- مطالبه مهریه، رأى دادگاه: در خصوص دعوى خانم زهره عالى خانى فرزند غالمعلى به 
طرفیت آقایان و خانمها سید دانیال زمان فرزند سید کنعان، کاتیوشا زمان فرزند سید کنعان ، مژگان زمان فرزند 
سید کنعان، میترا زمان فرزند سیدکنعان، ماندانا زمان فرزند سید کنعان به خواسته اعسار از هزینه دادرسى در 
مرحله رسیدگى بدوى مطروحه در پرونده کالسه به شماره 960314 ح 1 خانواده این دادگاه با توجه به گواهى 
مبنى بر عدم توانایى مالى خواهعان مندرج در استشهادیه و با عنایت به نظر قاضى مشاور خانواده و نظر به اینکه 
خواندگان على رغم اخطار قانونى در جلسه حاضر نگردیده و دلیل مخالفى ارائه نداده است و خواندگان حاضر 
نیز ادعاى خواهان را تایید نموده اند. لذا به استناد مواد 504، 506 و 507 قانون ائین دادرسى مدنى به قبول اعسار 
خواهان و معافیت وى از پرداخت هزینه دادرسى پرونده مذکور صادر و اعالم مینماید؛ رأى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. مدت اعتبار این گواهى از تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 614 عقیلى رئیس شعبه اول 

دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه(3 حقوقى سابق)/3/1358 
ابالغ تجدید نظرخواهى

شماره درخواست: 9610463759200022 شــماره پرونده: 9509983759200938  شماره بایگانى شعبه: 
950954 در خصوص تجدید نظرخواهى حیدر شهپر فرزند یوسف به طرفیت اسماعیل عسگریان فرزند ابراهیم  
نسبت به دادنامه شماره 9609973759200291  صادره از این شــعبه،به پیوست نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم تجدید نظر خواهى به شما ابالغ میشود.  مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاســخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریــه، به این دادگاه 
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد. م الف: 599  

شعبه دوم دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/1359
ابالغ راى

شماره پرونده: 967/95 ش 9ح شماره دادنامه: 102-96/3/6 مرجع رسیدگى: شعبه نهم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان: سجاد نشان عالیپور به نشانى: شاهین شهر نظامى نبش فرعى 7 شرقى کلینیک 
ساختمانى جهان با وکالت: مهرى عزیزى – شاهین شهر خیابان فردوسى نبش فرعى 5 شرقى ساختمان خیریه 
حضرت ابوالفضل واحد 1  خوانده: منوچهر بخشى ســراوانى – به نشانى: مجهول المکان، خواسته: تقاضاى 
مطالبه مبلغ 8/600/000 تومان به اســتناد دو فقره چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل . 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 
در وقت مقرر حوزه نهم بتصدى امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر، ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست سجاد نشان عالیپور با وکالت مهرى عزیزى بطرفیت منوچهر بخشى سراوانى به خواسته مطالبه 
مبلغ 000/000/ 86 ریال به استناد دو فقره چک به شماره 979444-95/9/30 و 979443-95/10/30 عهده 
بانک ملى از حساب جارى شماره 0110093513007 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد 
و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن و استحضار از جریان دادرسى در جلسه مقرر حضور نیافته و 
نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده است و دلیلى بر پرداخت برائت ذمه خویش ابراز 
نداشته است شورا با استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا 
به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت راى بر محکومیت خوانده 
به پرداخت 86/000/000  ریال بابت اصل دین صادر مینماید و به استناد تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و مبلغ 1/850/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان محکوم میگردد. راي صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 601   اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک)/3/1360
ابالغ راى

شماره پرونده: 720/683/95 ش 8 ح  شــماره دادنامه: 69-96/2/16 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: سید وحید سجادى جزى فرزند سید رحمت اله  به نشانى: گز برخوار 
میدان توحید فروشگاه موبایل شــهر خوانده: قدرت اله عرفانى جزى فرزند رضا به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ 100/000/ 6 ریال (شش میلیون و یکصد هزار ریال) به استناد یک فقره چک 
به عهده بانک انصار به شــماره 355529 ومطالبه مطلق  تاخیرو  تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه 
هشتم بتصدى امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى 
به قاضى شورا ، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى 
شورا: در خصوص دادخواست سید وحید ســجادى جزى  بطرفیت قدرت اله عرفانى جزى به خواسته مطالبه 

مبلغ 100/000/ 6 ریال (شــش میلیون و یکصد هزار ریال)  به استناد یک فقره چک به عهده بانک انصار به  
شماره 355529 و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه و نظر به اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى و ضمائم آن در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ضمه خویش ارائه 
ننموده است شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه 
به شماره (تاریخ) با استساب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستند به 
ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت 
و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع 
تشخیص مصلحت نظا در خصوص خسارت دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/100/000  
(شش میلیون و یکصد هزار ریال)   بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 936/000 ( نهصدو سى و شش هزار 
ریال) هزینه دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخه 95/9/16 لغایت زمان پرداخت بر 
اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد 
شد درحق خواهان صادر و اعالم مینماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 604  
اسالمیان قاضى شعبه هشــتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه(مجتمع شماره 

یک)/3/1361
حصر وراثت

محمد قدیرى به شناسنامه شماره 137 به شرح دادخواست به کالسه 156/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم خلیلى جزى بشناســنامه شماره 6683  در تاریخ 
1396/02/20  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: عبارتند 
از: 1- بهرام قدیرى فرزند محمد به ش.ش 39 ، 2- اکرم  قدیرى فرزند محمد به ش.ش  41 ، 3- مریم  قدیرى 
فرزند محمد به ش.ش 3 ، 4- ناهید  قدیرى فرزند محمد بــه ش.ش 200  ، 5- فاطمه قدیرى فرزند محمد 
به ش.ش 260  ،6- حجت اله قدیرى فرزند محمد به ش. ش 107 (همگى فرزندان متوفى) مى باشد و وراث 
دیگرى ندارد. 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 596 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع  شماره یک)/3/1362
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/964/26- 96/3/17 محمد عرب بیگى جزى  باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و 
امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 485136 د/93  را که به میزان ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 437/11083  واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 200 
دفتر 952  بنام مالک فوق  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب نامه شماره 255  مورخ 92/12/09 قانون 
ساماندهى به نام وى ثبت گردیده وسابقه رهن نداشته و طى نامه شماره 139505802035001759 مورخ 
1395/08/01 دادیار شعبه چهار دادسراى شاهین شهر بازداشت گردیده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، 
چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد 
که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 549 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/1363 

اجراییه
شماره: 131/95-95/9/1 به موجب راي شــماره 407- 95/6/16 حوزه 2 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه عماد میراب زاده فرزند محمد به نشانى اصفهان خیابان کاوه 
کوى آزادگان بن بست کاوه ساختمان تخت جمشــید پ203 طبقه 2 و 203 محکوم است به: پرداخت مبلغ 
10,000,000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 750,000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له فیروز 
شیخى مورچگانى فرزند محمد به نشانى شاهین شهر خیابان فردوسى 2 شرقى پالك 9 واحد6 و پرداخت نیم 
عشر دولتى بابت هزینه اجرا اســت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 611 فتحى فر قاضى شــعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک)/3/1366

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354101779 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980363401617 شــماره بایگانــى شــعبه: 960383 شــاکى آقاى 
سیدقاسم علیزاده طباطبایى فرزند سیدکمال علیه متهم آقاى مسعود سیستانى 
فرزند حســین با موضوع انتقال مال غیر مطرح نموده که جهت رســیدگى به 
شــعبه 115 دادگاه کیفرى دو اصفهان(115 جزایى ســابق) مجتمع شــهید 
بهشــتى واقع در اصفهان خیابان شــریعتى حدفاصل بیمارســتان شــریعتى 
و چهارراه پلیس ارجــاع و به کالســه 960383 ثبت گردیده اســت که وقت 
رســیدگى آن 96/5/3 ســاعت 11 صبح تعیین شده اســت به علت مجهول 
المکان بودن متهم به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرســى کیفرى و دســتور 
دادگاه مراتب در یــک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود 
تا متهم پس از نشــر آگهى و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى کامل خــود در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگى حاضر گردد. 
م الف: 9247 شعبه 115 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان(115 جزایى سابق) 

مجتمع شهید بهشتى/3/1295

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760200062 شماره پرونده: 9309983761501391  
شماره بایگانى شعبه: 940889  شاکى: پژمان هراتى فرزند ارسالن با وکالت خانم 
فاطمه محمدى قلعه تکى فرزند رستم به نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى 
شــاهین شــهر روبروى فرماندارى فرعى یکم دهخدا دفتر وکالت ، متهمین: 
1-سلوه صالحى 2- عبداهللا شاهینى همگى به نشانى: آبادان ذوالفقارى خ 30 
مترى ذوالفقار 20 پالك 8 ، اتهام : افترا و توهین و تهدید . راى دادگاه: در خصوص 
اتهام سلوه صالحى  و عبداهللا شاهینى دایر بر توهین تهدید و افترا  موضوع شکایت 
پژمان هراتى با وکالت خانم فاطمه محمدى توجهًا به محتویات پرونده اظهارات 
شــهودتعرفه شــده در مرحله تحقیقات مقدماتى دفاعیات بالوجه خانم سلوه 
صالحى طى الیحه تقدیمى  و عدم حضورآقاى شــاهینى  در جلسه رسیدگى و 
عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم میباشد  
و مستنداً به ماده 608 ، 669 و 697  قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و ماده 
134 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 هر یک از متهمین را به تحمل 74 
ضربه شــالق تعزیرى بابت بزه توهین ، تحمل دوسال حبس تعزیرى بابت بزه 
تهدید و تحمل یکسال حبس تعزیرى بابت بزه افترا محکوم مینماید. راى صادر 
در خصوص متهم ردیف اول حضورى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهى در محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد و در خصوص 
متهم ردیف دوم راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 597  فتحى فرد دادرس 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/3/1355

ابالغ
شماره نامه: 9610113761800445 شماره پرونده: 9609983761800250 
شماره بایگانی شعبه: 960266 در پرونده کالسه 960266 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى احمد براتى ف محمدعلى به نشانى 
متوارى متهم به خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان 
بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ که نامبرده 
شخصاً ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى 
دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه 
نشر آگهى از طریق شاکى قابل پرداخت مى باشد. م الف: 610 شعبه اول بازپرسى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/3/1374

احضار
شماره نامه: 9610113761900391 شماره پرونده: 9509983761901138 
شماره بایگانی شعبه: 951341  نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 951341 
ب 2،  آقاى مهدى میرى  فرزند قدرت متهم است به خیانت در امانت و به قصد 
نرساندن بار تحویلى از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجراى ماده 
174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى در شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر 
شــود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى 
معمول خواهد شد. م الف: 609 شعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان شاهین شهر و میمه/3/1367
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بعد از اقدامات دولت براى تنظیم بازار گوشــت قرمز و 
همزمان شیوع بیمارى ویروســى تب کریمه کنگو در 
کشور که نگرانى هایى بابت مصرف گوشت قرمز در کشور 
ایجاد کرد، قیمت این محصول در مقایسه با ماه هاى هاى 

گذشته فروکش کرده است.
بنابراین گزارش هرکیلوگرم گوشــت سردست گوساله 
به صورت بسته بندى شده در فروشگاه هاى زنجیره اى 
که در طرح تنظیم بازار دولت همکارى دارند 31 هزار و 
490 تومان و ران گوساله یک کیلوگرمى 32 هزار و 490 

تومان به فروش مى رسد.
قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندى آسیاى میانه 39 هزار 

و 500 تومان، نیم شــقه چهار کیلو گرمى گوســفندى 
136 هزار تومان، ران دو کیلوگرمى آســیایى میانه 79 
هزار تومان، ران یک کیلوگرمى گوســفندى 43 هزار و 
290 تومان، نیم شقه سردست گوسفند سه کیلوگرمى 
96 هزار تومان و ران گوسفندى دو کیلوگرمى 86 هزار 
و 490 تومان در طرح تنظیم بازار به صورت بسته بندى 

شده فروش مى رسد.
بنابراین گزارش، با توجه به قیمت مناسب ترى که این 
محصوالت دارند و مردم از خرید آن اســتقبال مى کنند  
گوشت هاى تنظیم بازارى در بسیارى از روزها  تا قبل از 

ظهر به فروش مى رسد.

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایى و هوانوردى 
معاونت علمى وفناورى ریاست جمهورى گفت: بیشترین 
فعالیت هــاى هوایــى و باالترین تعداد شــرکت هاى 
دانش بنیان در حوزه هوایى در دو استان تهران و اصفهان 

متمرکز است.
منوچهر منطقى در خصوص تمرکز فعالیت هاى هوایى 
در کشور گفت: بر اساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته 
در این صنعت و همچنین زیرساخت هاى موجود، دو شهر 
تهران و اصفهان به عنوان دو هاب بزرگ و اصلى صنعت 
هوایى و هوانوردى کشور تعیین شده است که بیشترین 

فعالیت شرکت هاى هوایى را در خود جاى داده اند.  

وى افزود: در کنار این دو قطب اصلى، برخى فعالیت ها 
نیز در استان هاى آذربایجان شرقى، قم، فارس، همدان،  
یزد، گیالن، لرستان، چهارمحال و بختیارى، سیستان و 
بلوچستان، بوشهر، مرکزى، هرمزگان و مازندران انجام 

مى شود.
به گفته منطقى، هاب از جمله تجهیزات سخت افزارى 
است که از آن به منظور برپاسازى شبکه هاى کامپیوترى 
استفاده مى شود. وى ادامه داد:گرچه در اکثر شبکه هایى 
که امروزه ایجاد مى شود، از سوئیچ در مقابل هاب استفاده 
مى شــود ولى ما همچنان شاهد اســتفاده از این نوع 
تجهیزات سخت افزارى در شبکه هاى متعددى هستیم.

تهران و اصفهان، 2 قطب 
فعالیت هاى هوایى کشور

گوشت قرمز با قیمت مناسب 
در فروشگاه هاى زنجیره اى

افزایش 250 درصدى قیمت 
برنج خارجى از گمرك تا بازار!

گرچه واردات بى رویه برنج طى سال هاى گذشته متوقف 
شده اســت اما قیمت برنج خارجى نیز طى این سال ها 
چندین برابر افزایش پیدا کرده که البته این افزایش قیمت 

از گمرك تا بازار مصرف در حدود 250 درصد است.
در نخستین ماه امســال 85 هزار و 270 تن به ارزش 73 
میلیون و 654 هزار و 313 دالر از کشورهاى مختلف به 
ایران وارد شد که در حدود 96 درصد آن به کشورهاى هند 
با 63 درصد، پاکســتان با 30 درصد و امارات با 3 درصد 
اختصاص دارد اما حساب و کتاب ساده اى نشان مى دهد 
که قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانى با در نظر گرفتن نرخ 
متوسط سه هزار و 300 تومانى دالر، دو هزار و 800 تومان 
معادل 86 سنت است، در حالى که این محصول در بازار 
مصرف داخلى با 2/5 برابر معــادل 250 درصد افزایش، 
کیلویى در حدود هفت هزار تومان عرضه مى شود که به 

هیچ وجه منطقى به نظر نمى رسد.

زمان ثبت نام جدید سهام عدالت
براساس اعالم سازمان خصوصى سازى تا زمان ساماندهى 
سرى قبلى مشمولین سهام عدالت و واریز سود این افراد 
به حسابشان هیچ برنامه جدیدى براى ثبت نام نداریم و 
هرگونه خبر و یا تبلیغ مبنى بر ثبت نام جدید براى طرح 

سهام عدالت کذب است.
این درحالى اســت که پیش بینى مى شود ثبت نام سرى 
جدید مشمولین ســهام عدالت از پایان سال جارى آغاز 
شود و اولویت ابتدایى با افرادى است که با وجود داشتن 
کد سهام در سرى گذشته به هر علتى نتوانسته اند ثبت نام 
خود را کامل کنند که این بار در صف ابتدایى دریافت سهام 

عدالت خواهند بود.

ویترین عدم وجود بحران مالى در بانک ها رقابت داغ برندهاى چینى دوچرخه

 توقف 10ساله تولید 
دوچرخه در ایران

آگهى ابالغ مفاد نظریه افرازى
شــماره: 103/96/1053/26- 96/3/24  نظر به اینکه لیال على محمدى فرزند غفار خواهان افراز سهام 
مشاعى خوداز  ششــدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت را نموده اند که بموجب  نظریه افرازى 
شماره 103/93/982/26-1396/3/20 مفروز گردیده است.خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز 
جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا 
کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جــزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباســعلى 
آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام 
بخش احمد سمالى علیرضا گرســیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى 
گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزســتانى، کشور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا 
بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حسن تقیان 
جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جــزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى 
جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نســرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان 
جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیمــا حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جــزى، امراله  حکیمیان جزى، 
صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت 
حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، 
میترا حاجت پور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، 
رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، محمدحسین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، 
اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حســین رسولى، رضا قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان 
جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، ســیدعلى ســجادى، زهره ســعادت، اله داد سلیمانى 
فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شــریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، بهنام مهران، 
خسرو مهران، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، 
زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، 
بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یــزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه 
یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان، شهرام قالى کار، 
میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشــرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، 
ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهــدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى 
سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى 
جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، 
عبداله  على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على ملکى، 
عباســعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله  غفاریان 
جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن 
جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شــریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شــیرجزى، مریم شیرجزى 
جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى 
شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم 
صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالــح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح 
جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح 
جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه 
عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، 
سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عســکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى و همچنین 
افرادى که در پالك مزبور ذینفع هستند و یا نام آنان در اسامى مالکین ذکر نگردیده است، لذا افراز سهام 
مشاعى قسمتى از ششدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع در پشت بند حافظ شمالى بخش 16  که سند 
مالکیت آن در صفحه 524 دفتر 207 امالك بنام خانم لیال على محمدى به وکالت مسلم احمدى انتقال 
قطعى گردیده است  که با توجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 
مشخص گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه یاقته و با مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به 
موجب صورت مجلس شماره 960602071349898269- 96/3/11 به شرح ذیل است: حدود ششدانگ 
یک قطعه زمین  بنام خواهان که قطعه 6 براى آن منظور شده به مساحت 139/08  متر مربع عبارت است 
از:  شماال به طول 11 متر درب و دیواریست به خیابان ، شــرقا در دو قسمت که قسمت دومورب بترتیب 
بطولهاى 4 متر و 17/56 متر درب و دیواریســت به خیابان ، جنوبا: بطول 1/50 متر دیواریست به کوچه ، 
غربا: بطول 18 متر دیوار بدیوار پالك 44798 سهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در نقشه 
ترسیمى میباشد این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 و 
ماده 15 آیین نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق ماده 6 آئین نامه و  ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رسمى 
الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین مشاعى، محجور (صغیر، مجنون 
غیر رشید) و یا غایب مفقود االثر وجود دارد به استناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى وحئدت رویه 
شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ گردد 
تا چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه افراز شماره 26/982/96/103  مورخ 1396/3/20 داشته ظرف مدت 
10 روز از تاریخ ابالغ درج  و در روزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح  محل وقوع ملک مراجعه و گواهى 
مربوطه را بــه واحد ثبتــى ارائــه نمائید. م الــف: 617 صیــادى رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك 

شاهین شهر/3/1364
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9610103760000623 شماره پرونده: 9509983760000153 شماره بایگانی شعبه: 
960265  آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده: آقاى حسین رئیسى طاهرى فرزند 
سهراب دادخواستی به طرفیت شما  به این شعبه تقدیم که به کالسه ثبت ، و براى مورخ آن  96/05/16 
و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان فریده پرند و 
بدستور دادگاه  به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد . م الف : 615 شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه/3/1365
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609973759200091 شــماره پرونده: 9509983759200870 شماره بایگانی شعبه: 

950886 خواهــان: خانم عفت حاجى طرخانى، فرزندحســین به نشــانى اصفهان – برخــوار و میمه – 
مرکزى – شاهین شهر فدك فرعى 6 شــرقى پ 16، خوانده: آقاى مصطفى قنواتیان فرزند عبد به نشانى 
اصفهان- سپاعان شهر – خ شــاهد – فردیس 2 بلوکپى واحد اى 1   ، خواســته : مطالبه وجه سفته ، رأى 
دادگاه: در خصوص دادخواست خانم عفت حاجى طرخانى فرزند حسین به طرفیت اقاى مصطفى قنواتیان 
فرزند عبد به خواسته مطالبه پانصد میلیون ریال وجه پنج فقره ســفته موضوع گزارش اصالحى به شماره 
هاى 129195، 0129196، 0129198، 0129198 ، 0129199 و مطالبه خســارت تاخیر در اجراى تعهد 
روزانه هشتصد هزار ریال از تاریخ 95/1/30 به انضمام خسارت دادرســى مختصرا بدین شرح که خواهان 
اضفهار داشــته به جهت حدوث اختالف در خصوص بیع یک واحد آپارتمان مســکونى به شــماره پالك 
ثبتى 301/بخش 16 ثبتى اصفهان نســبت به دعوى اقدام نموده اند که به جهت سازش و صدور گزارش 
اصالحى فصل نزاع گردید لکن خوانده نســبت به اجراى تعهدات خود مندرج در گزارش اصالحى به شرح 
فوق امتناع نموده که به همین جهت نستب به طرح دعوى اقدام نموده اند علیهذا توجها به محتویات پرونده، 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع موثر از ناحیه 
ایشان دعوى خواهان وارد تشــخیص داده و مســتندا به مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
ضمن صدور حکم بر محکومیــت خواهان به پرداخت پانصد میلیون ریال وجه 5 فقره ســفته فوق الذکر را 
محکوم به به پرداخت روزانه مبلغ هشتصد هزار ریال ریال از تاریخ 95/1/30 لغایت اجراى حکم و خسارات 
دادرســى محکوم مینماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
مى باشــد. م الف: 620  فتحى فرد دادرس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرســتان شاهین شهر و 

میمه/3/1368 
مزایده

در پرونده 96/318  از شعبه 2 حل اختالف حقوقى شاهین شهر محکوم علیهم 1- فرهاد شیخى شوشترى 2- 
شرکت صنایع بنیاد پوشش به پرداخت مبلغ 168/692/263 ریال بابت اصل خواسته در اصل خواسته در حق 
محکوم له و مبلغ 8/434/614 هزینه االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف ملک محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، 
 TURBULAR نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- تعداد 2 خط پرس پایه روشنایى فلزى لوله اى
POLES ارزش پایه مجموعا 110/000/000 ریال 2-یکدستگاه پرس جک هیدرولیکى با کورس بلند 
ارزش پایه دو ردیف فوق مجموعا150/000/000 ریال برآورد میگردد. و با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون  از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق 
مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/4/18  ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: شــرکت بنیاد پوشش شهرك صنعتى مورچه خورت  
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده 
می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز 
و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده 
مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از 
اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 626  شکل آبادى مدیر اجراي احکام حقوقی دادگسترى 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1369 
مزایده

آگهى مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم در پرونده 950242 و 930440 و به موجب اجراییه 930137 صادره 
از شعبه سوم دادگاه شاهین شهر محکوم علیهما 1- ســکینه زمانى 2- مجتبى على پور 3- مریم على پور 
4- محمد على محمدعلى پور  به پرداخت مبلغ 798/456/667 ریال بابت مهریه نســبت به ســهم االرث 
خود ماترك متوفى مرحوم عبدالرسول على پور در حق محکوم لها خانم ناهید غالمپور و مبلغ 3/108/050 
ریال هزینه اجرا محکــوم گردیده اند ضمنا در پرونده 930440 حکم به فروش و تقســیم ترکه متوفى بین 
وراث صادر گردیده و محکوم لها در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال متوفى که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: پالك ثبتى 301/37810 
مورد ثبت شماره 74466 دفتر 342 صفحه 527 بشماره چاپى 457130 سرى سال بخش 16 ثبت اصفهان 
بنشانى : شاهین شــهر- خیابان عطار- فرعى 7 غربى ( نیم فرعى اول شــمالى) مجتمع یاس  با کد پستى 
78988_83187 واحد 4 طبقه اول : بدینوسیله باستحضار میرساند: طى بازدید به عمل آمده واحد آپارتمان 
مزبور با موقعیت شــمالى در طبقه اول یک مجتمع 10 واحدى میباشد که بر اساس مسخصات قید شده در 
سند مالکیت با مساحت تقریبى 81/05 متر مربع  شــامل دوباب خواب، پذیرایى، سرویس بهداشتى و آشپز 
خانه میباشد که حدودا 25 سال قبل با استفاده از مصالح معمولى از جمله کابینت فلزى، بدنه داخلى نقاشى، 
دربهاى چوبى، کف و بدنه سرویس بهداشــتى سرامیک و کاشى ، کف پذیرایى ســرامیک و پنجره فلزى 
احداث گردیده است. نتیجتا: ارزش ششدانگ واحد آپارتمان با درنظر گرفتن موقعیت و مصالح استفاده شده 
، قدمت بنا، تامین گرمایش بخارى و ســرمایش کولر آبى، دارا بودن خدمات زیربنایى و جانمایى پارکینگ 
در طبقه همکف و نهایتا جمیع جهات موثر در قضیه مبلــغ 970/000/000 ریال معادل نود و هفت میلیون 
تومان برآورد و اعالم میگردد. و با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر 
مصون  از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 
96/4/24  ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه سوم دادگاه  شاهین شهر محل بازدید 
از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجرا  مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به کسى که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه 
داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 627  

اجراي احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر/3/1370
ابالغ راى

شماره پرونده: 1352/95 ش4ح  شماره دادنامه: 155-96/3/13 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل 
اختالف شاهین شهر، خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى- پل آذر خ توحید پ3 با وکالت 

میریم موثق سیچانى، خواندگان : رضا میرکى و عباسعلى میرکى هر دو مجهول المکان  ، خواسته: مطالبه 
مبلغ 7/616/513 ریال به استناد یک فقره چک به شــماره 550671/مورخه 90/7/7 عهده بانک ملت با 
احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله  ، گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق واجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان: 
بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى- پل آذر خ توحید پ3 با وکالت میریم موثق سیچانى  به خواسته 
مطالبه مبلغ 7/616/513 ریال به استناد یک فقره چک به شــماره 550671/مورخه 90/7/7 عهده بانک 
ملت با احتساب خسارات و هزینه دادرسى  و حق الوکاله به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت 
داده شــده مطالبه مبلغ 7/616/513 ریال را تقدبم نموده نظر به اینکه على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن 
( دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شــده را از ناحیه بانک) و اینکه خوانده صادر 
کننده چک بوده و در جلسه شــورا حاضر نشده و نســبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى به عمل نیاورده و 
دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان  
مینماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه 
با احتساب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198، 519، 
522 و 515 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر بر ماده 249 فانون تجارت و تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در خصوص خسارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/616/513 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسى و پرداخت خسارات تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا 
احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله طبق 
تعرفه در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد . راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در شورا و ســپس ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 619 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه(مجتمع 

شماره یک)/3/1371 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610103759302075 شــماره پرونــده: 959983759301070 شــماره بایگانی 
شــعبه: 951101  به خوانده آقاى غالمعلــى کریمى فرزند قوچعلــى که خانم مهین عســگرى مارنانى 
فرزند رضا  دادخواســتی به خواســته طالق به درخواســت زوجه بطرفیت شــما به این شــعبه تقدیم که 
به کالســه 951101ح3 ، ثبت و براى روز ســه شــنبه مــورخ 1396/05/24 ســاعت 9:30 تعیین وقت 
دادرســى گردیده اســت . با  توجه به مجهول المکان بــودن خوانده و درخواســت خواهــان و به تجویز 
ماده 73 قانــون آیین دادرســی مدنــى مراتب یک نوبــت در یکــى از روزنامــه هاى کثیر االنتشــار 
درج و بــه نامبــرده ابالغ میگــردد جهــت شــرکت در جلســه دادرســى دادگاه در تاریخ مشــخص 
شــده در دادگاه حاضر شــوید. م الف : 613 شــعبه اول دادگاه خانواده شهرســتان شاهین شــهر و میمه 

(3 حقوقى سابق)/3/1372 
فقدان سند مالکیت

شماره: 139621702023004937- 96/3/28 نظر به اینکه آقاى محمدعلى کرباسى زاده اصفهانى فرزند 
محمدحسن به شماره شناسنامه 72 پالك شــماره 4811 واقع در بخش دو ثبت اصفهان مالک یک دانگ 
مشاع از ششــدانگ ذیل ثبت 2758 در صفحه 311 دفتر 24 امالك طى سند 164017 مورخ 1390/5/16 
و سند 95820 مورخ 74/5/22 دفتر 36 اصفهان و سند 96352 مورخ 1374/7/5 دفتر 36 اصفهان و چون 
نامبرده درخواســت صدور المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 9411 صفائى نائینى رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/3/1375
فقدان سند مالکیت

شماره: 136921702023003941- 96/3/27 نظر به اینکه آقاى سیداصغر رضوانى مالک سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك ثبتى شماره 7266/1 واقع در بخش سه ثبت اصفهان ذیل ثبت 7353 در صفحه 124 دفتر 
71 امالك به موجب سند انتقال شــماره 71736- 64/4/25 دفترخانه 15  اصفهان به نامبرده انتقال یافته 
چون نامبرده درخواست صدور المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. ضمنًا به موجب نامه 
شماره 241/89/ش/ج/3- 89/9/28  اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان تمامت مازاد بر 
وثیقه فوق در قبال مبلغ هشتاد عدد سکه بهار آزادى و عین سى مثقال طالى ساخته شده در حق مریم رضایى 
آدریانى بازداشت مى باشد. م الف: 9660 صفائى نائینى رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/3/1377

مزایده
شماره نامه: 9610113730600314 شــماره پرونده: 9009983730200842 درپرونده کالسه 940190 
اجرایى و به موجب دادنامــه 9109973730200265 صادره از شــعبه دوم عمومى نجــف آباد و دادنامه 
9109970369901632 شــعبه 20 تجدیدنظر اصفهان محکوم علیه اجرایى خانم فاطمه حیدرى محکوم 
اســت به پرداخت 250/000/000ریال بابت اصل خواســته از تاریخ 89/03/27 و مبلغ 5/005/000 ریال 
هزینه هاى دادرسى لغایت زمان صدوراعســار به تاریخ 94/6/22 که جمعا به مبلغ 727/477/000 ریال در 
حق محکوم له آقاى مجیدیزدانى و مبلغ 12/500/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که مبلغ 
10/000/000 ریال بصورت اقساط پرداخت شده است و ازطریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدرحیدرى بشرح ذیل ارزیابى گردیده 
اســت: یکباب منزل مســکونى بصورت عادى و فاقدپالك ثبتى واقع در جوزدان خ امام کوچه شهیداصغر 
عباسى منزل دوم شمالى جنب کدپستى 1841941461 و داراى اشــتراك گاز میباشد و حدود86مترمربع 

عرصه و 70مترمربع اعیانى و بصورت تیرچه و بلوك و سرویس ام دى اف میباشد به قیمت 680/000/000 
ریال ارزیابى مى باشد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/04/13 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. 

م الف: 4826 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/1388
مزایده

آگهى مزایده نوبت دوم اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم زرین شــهر در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 
950346 له بهبود صادقى فرزند على علیه مهدى شفیعى فرزند اسفندیار جلسه مزایده اى به منظور فروش 
یک دستگاه خودروى سوارى پژو 405 جى ال ایکس مدل 1380 به شماره انتظامى 564 ج 95  ایران 43 به 
منظور وصول مبلغ 145/000/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 7/250/000 ریال بابت 
نیم عشــر اجرائى در حق صندوق دولت در مورخ 96/4/14 ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار 
نماید. خودروى مورد مزایده طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى عبارت است از یک دستگاه پژو 405 مدل 
1380 خاکسترى نوك مدادى بنزین سوز- وضعیت موتور مستعمل- وضعیت اتاق مستعمل و سایر مشخصات 
خودرو مستعمل و قابلیت شماره گذارى که قیمت پایه مزایده طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ 
65/000/000 ریال اعالم مى گردد. قیمت پایه مزایده نسبت به خودروى فوق طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى از مبلغ 65/000/000 شــروع و هر کس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد و ده درصد مبلغ آن را 
فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید و شــرکت در مزایده ظرف پنج روز قبل از 
جلسه مزایده مى توانند از مال مورد مزایده واقع در آدرس پارکینگ چمگردان بازدید نموده و جهت شرکت در 
مزایده در شعبه دوم اجراى حقوقى دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. م الف: 342 شعبه دوم اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى زرین شهر/3/1406
مزایده

آگهى مزایده نوبــت اول اجرائیه احکام حقوقى شــعبه چهارم زرین شــهر در نظــر دارد در پرونده اجرائیه 
کالســه 950223 آقاى ســیف اله محمدبلند دهقى علیه میثم صابرى به وکالت آقاى حمیدرضا رحمانى 
جلســه مزایده اى به منظور فروش یک واحد تجارى واقع در فوالدشهر بلوار امام خامنه اى مجتمع تجارى، 
ادارى روبروى محله b6 بعــد از پمپ بنزین به منظور وصول مبلــغ 267/000/000 ریال بابت محکوم به 
در حق محکوم له و مبلغ 13/000341 ریال بابت نیم عشــر اجرایى بابــت در حق صندوق دولت در مورخه 
96/4/12 ســاعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. مدرك مــورد نظر یک واحد 1- ملک 
مورد نظر یک واحد تجارى در طبقه همکــف از یک مجتمع تجارى ادارى 4 طبقه به مســاحت حدود 60 
مترمربع با اسکلت بتون آرمه و ســقف تیرچه بلوك و دیوارهاى آجرنما آجر است. 2- واحد تجارى مذکور 
داراى کف و بدنه، سرامیک، سقف گچ ســفید و نیز داراى درب شیشه، ســکوریت با حفاظ کرکره برقى و 
همچنین بدون انشعابات اســت. 3- ملک داراى پروانه ســاخت به نام میثم صابرى (خوانده) از شهردارى 
فوالدشهر به شماره 91008119 ســال 1391 به نشانى مرکز شــهر حوزه 5 پالك 5/5 پرونده 96 بخش 
ثبتى 9 مى باشد. 4- در حال حاضر واحد مذکور محل خرید مواد غذایى و داراى مستأجر مى باشد. 5- واحد 
مذکور فاقد ســند 6 دانگ اســت. قیمت پایه مزایده نسبت به شــش دانگ واحد فوق طبق نظر کارشناس 
رسمى دادگســترى مبلغ 4/800/000/000 ریال شــروع و هر کس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد دهد 
مبلغ آن را فى المجلس پرداخــت نماید و برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید شــرکت در مزایده ظرف 5 
روز قبل از جلســه مزایده مى توانند از مال مورد مزایده واقع در آدرس فوالدشــهر (فوق الذکر) بازدید نموده 
و جهت شرکت در مزایده در شعبه چهارم اجرایى حقوقى دادگســترى زرین شهر حاضر شوند. م الف: 357 

شعبه چهارم اجرایى احکام حقوقى دادگسترى زرین شهر/3/1407
ابالغ  وقت رسیدگى 

کالسه پرونده: 188/96 اند ش 2 شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز چهارشنبه 
96/4/28 ساعت 4 عصر خواهان: آقاى سیدمرتضى حسینى ازان آفارى فرزند سیدحسن خوانده: آقاى وحید 
استوار ، محل حضور: شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان خواسته: صدور حکم بر  فک پالك یک 
دستگاه خودروى به شماره انتظامى 43- 489 ب 47 و پژو 405 مشکى رنگ به لحاظ استفاده غیرمجاز آن از 
پالك مذکور و تخلفات مستمر راهنمائى و رانندگى مقوم به چهار میلیون ریال و پرداخت سى میلیون ریال بابت 
تتمه ثمن خودروى مذکور. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم شوراى حل اختالف 
شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف چادگان و ثبت کالسه 
فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور قاضى شورا و تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده 
ابالغ گردد و نســخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور به هم رساند 
چنانکه بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 35 

شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/3/1416
ابالغ  وقت رسیدگى 

کالسه پرونده: 2/96 اند ش 2 شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز چهارشنبه 
96/4/28 ساعت 5 عصر خواهان: آقاى لطفعلى سلیمانى خواندگان: آقایان 1- غالم حسین نورى 2- حفیظ اله 
میرزائى 3- مجتبى نجاتى، محل حضور: شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان خواسته: صدور حکم 
دائر بر محکومیت خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال سند شش دانگ یک دستگاه 
خودروى سوارى پیکان به شماره انتظامى 749 ب 39  ایران 33 مقوم به مبلغ بیست میلیون ریال با احتساب 
کلیه خسارات قانونى. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم شوراى حل اختالف 
شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف چادگان و ثبت کالسه 
فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور قاضى شورا و تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده 
ابالغ گردد و نســخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور به هم رساند 
چنانکه بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 49 

شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/3/1417 

کارشناســان پولى و بانکى معتقدند کــه مردم نباید 
نگران سپرده هاى خود باشــند و البته راه مؤسسات 

اعتبارى غیرمجاز را هم در پیش نگیرند.
احمد حاتمى یزدى، کارشناس پولى و بانکى با اشاره 
به خط کشــى میان بانک ها و مؤسسات مالى گفت: 
وضعیت بانک ها همانند مؤسســات مالى و اعتبارى 
نیســت، بانک ها در حال حاضر با هیچ بحران مالى 
مواجه نیســتند؛ زیرا همه آنها اعتباراتى را نزد بانک 
مرکزى سپرده کرده اند؛ اما سئوال این است که چطور 
مؤسســات مالى و اعتبارى توانســته اند بعضًا بدون 
مجوز از بانک مرکزى رشــد قارچ گونه اى در کشور 

داشته باشند؟ 
وى افزود: مردم آگاهى کمى نســبت به مسائل مالى 
دارند و امیدوارم از این بحران کنونى در مورد مؤسسات 
مالى متضرر، درس بگیرند، به این معنا که مردم بهتر 
است در مورد مسائل مالى، اطالعات کسب کنند زیرا 

روزانه به عناوین مختلف با آن سر و کار دارند.

انتقاد از شایعات در مورد ورشکستگى 
بانک ها

همچنیــن عبــاس کمــره اى، مدیرکل نظــارت بر 
بانک هاى بانک مرکزى نیز با انتقاد از شایعاتى در مورد 
ورشکســتگى بانک ها گفت: بانک ها عالوه بر سپرده 
قانونى، با صندوق ســپرده گذارى و خطوط اعتبارى 
و بازار بین بانکى نه تنها ورشکســته نمى شوند؛ بلکه 
مى توانند اعتبارات الزم براى بازپرداخت سپرده گذاران 

را هم تأمین کنند.
وى ادامــه داد: بانک ها ســپرده هــا را به صورت 
تســهیالت در اختیار مشــتریان قرار مــى دهند و 
سپرده ها همیشــه قابل وصول هســتند، ما نظارت 
کافى بر مؤسســات اعتبارى مجاز و بانک ها داریم 

واز هموطنان مى خواهیم تا به شایعات گوش نکنند 
و توصیه ما به همکاران بانکى هم این اســت که به 

شایعات دامن نزنند.
کمره اى با بیان اینکه مؤسسات اعتبارى مجاز براى 
کســب مجوز همان مســیرى را طى مــى کنند که

بانک ها براى کسب مجوز باید پشــت سربگذارند، 
گفت: ذکر این نکته مهم است که عقبه برخى از این 
مؤسسات به ســازمان و ارگان هایى برمى گردد اما 

تک تکشــان باید مجوزهاى الزم را از بانک مرکزى 
اخذ کند.

مدیرکل نظارت بر بانک هــا ادامه داد: ما در ارتباط با 
بانک ها و مؤسسات مالى مجاز ابزار الزم براى مقابله 
با آنها را داریم اما در مورد مؤسســات مالى غیر مجاز 
عمًال از ابزار الزم براى مقابله با تخلفات این دسته از 

مؤ سسات غیرمجاز برخوردار نیستیم.
وى با تأکید براینکه هرآنچه در مورد بانک ها به لحاظ 

قوانین مالى صادق اســت، براى مؤسسات مالى نیز 
صدق مى کند گفت: بانک ها مؤسســاتى اقتصادى 
هستند که از محل جذب سپرده هاى بانکى سرمایه 
جذب و در پروژه هــاى اقتصادى ســرمایه گذارى
 مى کنند، این ســپرده گذارى با ریسک هایى همراه 
است که ما براى حفاظت از آن، بانک ها را مکلف به 
سپرده گذارى برخى از منابعشــان در بانک مرکزى 

کرده ایم.

 رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم 
یدکى گفت: قریب به یک دهه اســت که تولید دوچرخه 
در ایران متوقف شده است اما به دلیل تمایل فعاالن این 
صنعت در صورت حمایت از تولید، خیلى زود قابل احیاست.

محمد خادم منصورى در خصوص وضعیت بازار فروش 
دوچرخه در آســتانه فصل تابســتان گفت: بازار فروش 
دوچرخه به طور عمده در بازه زمانى خــرداد تا مهرماه از 
رونق نسبى برخوردار مى شــود. به طورى که واحدهاى 
صنفى قریب به 50 درصــد افزایش فــروش را تجربه

مى کنند.وى افزود: امســال به دلیل تالقى روزهاى ماه 
مبارك رمضان با ابتداى تعطیالت تابســتانى مدارس، 
هنوز به طور چشمگیرى فروش ها شروع نشده است، اما 

پیش بینى مى شود این وضعیت بعد عید فطر تغییر کند.
وى با بیان اینکه بیشتر دوچرخه هاى موجود در بازار ساخت 
کشور چین هستند، کیفیت این محصوالت را وابسته به 
رفتار اقتصادى تاجران وارد کننده دانست و اظهار داشت: 
محصوالت کشور چین داراى کیفیت هاى مختلفى هستند 
و وارد کننده ها در هنگام خرید از کارخانه هاى این کشور 
نقش تعیین کننده اى در نوع محصول دارند. اما به دلیل 
رقابت شــدیدى که بین برندهاى ساخت دوچرخه وجود 

دارد، مى توان گفت محصوالت با کیفیت وارد مى شود.



ساسان اکبرزاده
اگر مشترکین بخش هاى مختلف صنعتى، کشــاورزى، تجارى، خانگى، ادارى و... 
در مدیریت مصرف انرژى با شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در طول تابستان 
سال جارى همکارى کرده و 10 درصد در مصرف برق صرفه جویى کنند ما مى توانیم 

تابستان سالجارى را بدون خاموشى سپرى کنیم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در جمع خبرنگاران 
با بیان این مطلب گفت: امسال گرماى هوا زودرس بود و در خردادماه در کشور و استان 
اصفهان اتفاق افتاد و البته پیش بینى مى شــود پاییز زودرسى هم در راه باشد ولى ما 
براى اولین بار در کشور، امسال در خردادماه شاهد رشد 10 درصدى مصرف انرژى در 

کشور و اصفهان بودیم.
محمدمهدى عســگرى با بیان اینکه پیک بار مصرف انرژى در کشور در 30 خرداد 
96 به بیش از 50 هزار مگاوات رسید گفت: پیک بار مصرف انرژى در 30 خردادماه 
سالجارى در شــهر اصفهان هم براى اولین بار از مرز هزار مگاوات فراتر رفت و در 
اصفهان هم شاهد رشد 10 درصدى بودیم که اگر این روند ادامه یابد قطعاً خاموشى 

خواهیم داشت. 
وى این را هم گفت که سال گذشته در تیرماه در کل کشور میزان مصرف انرژى به
 52 هزار و 700  مگاوات رسیده بود، این در حالى است که اگر این روند در کشور به 
مصرف انرژى 58 هزار مگاوات و در شهر اصفهان به 1150 تا 1170 مگاوات برسد 
با توجه به اینکه تأمین برق در کشور با 54 هزار مگاوات و در شهر اصفهان با 1100 

مگاوات امکان پذیر است دچار مشکل خواهیم شد. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مى گوید: خاموشى 
شبکه براى وزارت نیرو حالت مطلوبى نیست و نارضایتى مشترکین را به همراه دارد. 
بنابراین سعى خواهد شد تا خاموشى نداشته باشیم و بتوانیم رفاه مشترکین را مدنظر 

داشته و به خوبى تابستان را سپرى کنیم. 
عسگرى پیشــگیرى را بهتر از درمان مى داند و مى گوید: به منظور کاهش مصرف 
در ساعات پیک بار که 11 تا 15 مى باشد، مشکل تأمین برق داریم و در بقیه ساعات 
و روزهاى تعطیل مشکلى وجود ندارد، بنابراین در طول ماه هاى تیر و مرداد اگر هر 
مشترك در هر بخش بتواند 10 درصد مدیریت بار داشته باشد ما مى توانیم از تابستان 
سالجارى با سالمت عبور کنیم و در حقیقت مشکل تأمین برق در 2 ماه تیر و مرداد که 

200 ساعت است را برطرف نمائیم. 
وى تعداد مشترکین شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان را یک میلیون و 100 هزار 
مشترك اعالم کرد و گفت: اگر هر یک از مشترکین شرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان با صرفه جویى و مدیریت بار، یک گام براى رفاه حال دیگر شهروندان بردارند 
ما مى توانیم در تابستان، برق آنان را تأمین کنیم تا در آسایش باشند. البته در این میان 
بعضى از مشترکین از جمله مشترکین صنعتى نقش بیشترى با شرکت در طرح هاى 

تشویقى ما مى توانند داشته باشند. 
وى افزود: سال گذشته تعداد مشترکین صنعتى که 26 درصد مصرف برق را به خود 
اختصاص داده و با ما براى شرکت در طرح هاى مدیریت بار شرکت تفاهم نامه امضاء 
کردند 600 مشترك بود که امسال این میزان به دو برابر و معادل 1200 مشترك رسید. 
از سوى دیگر تعداد مشترکین کشاورزى که سال گذشته 350 مشترك بودند و با ما 
تفاهم نامه امضاء کرده اند و سهم 12 درصدى در مصرف انرژى، دارند امسال به 550 

مشترك رسیده که رشد تقریباً 50 درصدى را در این زمینه شاهدیم. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان دسته سوم را 
مشترکین عمومى یعنى مشترکین ادارى و تجارى خواند و گفت: سال گذشته، بخش  
تجارى در اجراى طرح مدیریت بار در تابستان با ما همکارى نکردند و در بخش ادارى 

فقط 150 تفاهم نامه با شهردارى اصفهان داشتیم و خوشبختانه امسال توانستیم 700 
تفاهم نامه ادارى و 300 تفاهم نامه تجارى بــراى همکارى در طرح مدیریت بار در 
تابستان سالجارى امضاء کنیم که امید است بخش قابل توجهى از آنها، طرح مدیریت 

بار در تابستان را به عهده گیرند. 
همچنین امسال براى اولین بار طرح مدیریت بار مشــترکین خانگى را به صورت 
آزمایشــى اجرا خواهیم کرد و تاکنون بیش از 300 تفاهم نامه با مجتمع هاى بزرگ 

مسکونى داریم که 36 درصد انرژى، در بخش خانگى است. 
عســگرى طرحى را نیز براى واحدهاى کوچک و متوســط خانگى اعالم کرد که 
براساس آن، مشــترك، ستاره اى به شــماره  کد قبض برق خود اضافه و به سامانه 
100000121 ارسال خواهد کرد و شــرکت توزیع برق شهرستان از این مشترکین 
مى خواهد در تابستان سالجارى و بین ساعات 11 تا 15 و ترجیحاً بین ساعات 12 تا 
14 با راهکارهاى مختلف از جمله خاموش نگه داشتن دو المپ معمولى یا استفاده 
از دور کند کولر و یا تنظیم درجه کولرهاى گازى و... 10 درصد مصرف را کاهش دهد 

تا برق دیگر شهروندان تأمین شود.  وى از رسانه ها خواست تا با فرهنگسازى بیش از 
پیش در زمینه مدیریت مصرف بار در تابستان سالجارى و مشارکت مردم در طرح هاى 
شرکت توزیع برق شهرستان، باعث شوند شهروندان، تابستانى بدون خاموشى و با 

آسایش کامل را سپرى کنند. 
عسگرى مى گوید: سال گذشته با اجراى طرح هاى مدیریت مصرف انرژى در تابستان، 
حدود سه هزار مگاوات توسط صنایع بزرگ و مشترکین صرفه جویى شد که این میزان 
در شهر اصفهان 100 مگاوات بود و پیش بینى مى شــود این میزان امسال در شهر 

اصفهان به 150 مگاوات برسد که 50 مگاوات از سال گذشته، بیشتر خواهد بود. 
وى گفت: با توجه به اینکه سال گذشته 75 درصد مشترکین که تفاهم نامه امضاء کرده 
بودند به آن پاى بند بودند، امیدواریم امسال نیز با پیگیرى هاى انجام شده و با توجه 
به اینکه این تفاهم نامه ها با مشترکین به صورت حضورى و چهره به چهره صورت 
پذیرفته است پیش  بینى مى شود میزان مشارکت امسال در اجراى طرح هاى مدیریت 

مصرف انرژى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 80 درصد برسد. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از همه مشترکین 
خانگى خواست تا از کولرهاى گازى با کیفیت با برچسب انرژى الزم استفاده کرده و 

فرهنگ مصرف را مدنظر قرار دهند. 
عسگرى معتقد است وقتى کنتور 25 آمپر تک فاز به مغازه اى فروخته مى شود وى 
از نظر قانونى حق دارد معادل آن برق مصرف کند ولى توضیح داد که ما در هشــت 
منطقه شهر، 20 اکیپ را مأمور کرده ایم تا از مغازه هایى که المپ پرمصرف استفاده 
مى کنند بخواهند از المپ هاى LED اســتفاده کنند و اگر آنها در بازدید بعدى این 
موضوع  را مدنظر قرار ندادند، ما از راهکار قانونى تست کنتور استفاده مى کنیم. ولى 
بحمدا... در چند سال اخیر مشکل چندانى وجود نداشته و امروز مشکل ما استفاده از 
المپ هاى کم مصرف است که ما سعى داریم با تشویق، مغازه داران را به استفاده از 

المپ هاى LED ترغیب نمائیم. 
عسگرى در خصوص اجراى طرح هاى مدیریت مصرف انرژى در تابستان در ادارات 
هم گفت: در جلسه اى پیشنهاد شد ادارات از دیزل ژنراتور در ساعات اوج مصرف، برق 
خود را تأمین کنند تا مصرف برق در ادارات به میزان 10 تا 20 درصد کاهش یابد و ما 
در بازدیدهاى ســرزده به ادارات این امر را کنترل کنیم. البته مشکل ما در ادارات در 
ساعات نماز و ناهار بوده که اوج مصرف است و اگر کارکنان ادارات در این زمان، تمامى 
تجهیزات، کولر، روشنایى و... اتاق ها را خاموش نگه دارند مشکلى نخواهیم داشت 
و به زودى با ادارات در این زمینه که با موافقت اســتاندار هم همراه بوده، تفاهم نامه 

امضاء خواهیم کرد.  

خدا از نعره حیوانات وحشــى در کوه ها و بیابــان ها، و گناه و 
معصیت بندگان در خلوتگاه ها، و آمد و رفت ماهیان در دریاهاى 
ژرف و به هم خــوردن آب ها بر اثر وزش بادهاى ســخت آگاه 
است. و گواهى مى دهم که حضرت محمد (ص) برگزیده خدا، 

سفیر وحى و رسول رحمت اوست.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه َفْضَل لَْیلَِۀ الَْقــْدِر، َوَصیِّْر ُاُمورى فیِه ِمَن الُْعْســِر اِلَى 
ْنَب َوالْــِوْزَر، یا رؤوفــًا بِِعباِدِه  الُْیْســِر، َواْقَبْل َمعاذیرى، َوُحــطَّ َعنِّى الذَّ

الّصالِحیَن.
خدایا فضیلت شب قدر را در این ماه روزیم گردان و بگردان کارهایم را 
در آن از  سختى به آسانى و عذرهایم را بپذیر و وزر و گناهم را بریز 

اى مهربان به بندگان شایسته ات. 

شهردارى گزبرخوار بموجب بند 3 مصوبه شماره 250 مورخ 1395/11/27 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد ورزشگاه سرپوشیده چند منظوره کوثر شامل 
بسکتبال، والیبال، فوتسال و ورزشهاى رزمى را به مساحت عرصه حدود 2500 
مترمربع و اعیانى سالن همکف و فضاهاى جانبى خدماتى حدود 1500 مترمربع 
و طبقه فوقانى حدود 250 مترمربع واقع در گزبرخوار انتهاى بلوار امام (ره) را 
از طریق مزایده و با قیمت پایه ماهیانه 26/500/000 ریال به اشخاص حقیقى یا 
حقوقى واجد شرایط اجاره دهد. لذا متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز 
شنبه مورخ 96/4/17 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شهردارى مراجعه 

نمایند.  
محمدحسن رفیع- شهردار گزبرخوارمحمدحسن رفیع- شهردار گزبرخوار

 آگهى مزایده  آگهى مزایده (نوبت اول)(نوبت اول)چاپ اول

دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان در نظر دارد تاالر پذیرایى و آشپزخانه خود را با زیربناى 
تقریبى 1800 مترمربع در دو طبقه به همراه محوطــه پارکینگ با ورودى مجزا در داخل 
سایت مجتمع خود به مدت یک ســال (قابل تمدید) به صورت استیجارى واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت بازدید و تحویل اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز 
کارى پس از درج آگهى به نشانى استان اصفهان- دهاقان- دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
دهاقان مراجعه نمایند. متقاضیان بابت خرید اوراق مزایده مى بایست مبلغ 100/000 ریال 
(یکصد هزار ریال) به شماره حساب 0216239672004 به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
دهاقان واریز و فیش مربوطه را تحویل و اسناد را دریافت نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى 

روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد. 
تلفن تماس: 09137263009- 09133214280- 03153333001  

دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقاندانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان

آگهى مزایدهآگهى مزایده (مرحله دوم) (مرحله دوم)
دانشگاه آزاد اسالمی

صداى پـاى «خاموشى» مى آید
گرماى شدید هوا در اصفهان،  مصرف برق را به شکل بى سابقه اى افزایش داده است
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شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 95/116 مورخه 1395/9/22 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان و ردیف 33011 بودجه سال 
1396  این شهردارى و در اجراى ماده 4 آیین نامه مالى شهرداریها در نظر دارد عملیات زیرسازى و آسفالت ریزى معابر سطح شهر را از 

طریق مناقصه عمومى با شرایط مشروحه ذیل به شرکت هاى عمرانى واجد شرایط واگذار نماید: 
1- موضوع و محل مناقصه: زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر چادگان 

2- رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه: رشته راه باند داراى صالحیت و ظرفیت کار 
3- سقف اعتبار پروژه: با اعتبار بالغ بر 6/500/000/000 (شش میلیارد و پانصد میلیون) ریال با شرایط ذیل: 

الف: زیرسازى هر مترمربع به مبلغ به عدد .............................................. ریال به حروف ....................................................... ریال 
ب: خرید آسفالت گرم با بیندر و توپکا هر تن به مبلغ به عدد .......................... ریال به حروف .............................................. ریال 
ج: حمل و پخش آسفالت با فینیشر هر تن به مبلغ به عدد ......................................... ریال به حروف ....................................... ریال
د: حمل و پخش آسفالت به صورت دستى هر تن به مبلغ به عدد ....................................... ریال به حروف ................................ ریال
و: حمل و پخش آسفالت براى لکه گیرى هر تن به مبلغ به عدد ....................................... ریال به حروف ................................ ریال
هـ: خرید ام سى به مبلغ به عدد ..................................................... ریال به حروف ................................................................... ریال

ذ: طبق دستور کارفرما 
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد اعتبار تخصیص یافته بصورت اسناد و ضمانتنامه بانکى با اعتبار یکساله یا بصورت 

نقد و واریز به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى شعبه چادگان. 
5- مدت قرارداد: یک سال بعد از امضاء قرارداد. 

6- شرکت کننده در مناقصه موظف است نسبت به ارائه تصویر رتبه بندى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان و تصویر اساسنامه 
و مدارك ثبت شرکت (آگهى در روزنامه) با آخرین تغییرات. 

7- برنده مناقصه موظف به ارائه تضمین حسن اجراى قرارداد به میزان 10 درصد کل قرارداد یکساله به نفع شهردارى چادگان خواهد 
بود. 

8- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 1396/3/27 لغایت روز شنبه مورخ 1396/4/10 با مراجعه به شهردارى نسبت به دریافت 
فرم شرکت در مناقصه از دبیرخانه شهردارى اقدام و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت الف و قیمت پیشنهادى را به انضمام 
تصویر رتبه بندى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى و اسناد مناقصه و سوابق اجرایى و اسناد شرکت را در پاکت ب قرار داده و هر دو 
پاکت را بعد از مهر و امضاء کردن تا پایان وقت ادارى (ساعت 14/30) روز شنبه مورخ 1396/4/10 تحویل حراست شهردارى داده و 
رسید دریافت نمایند و پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ 1396/4/11 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور 

اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد. 
9- شهردارى چادگان به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالى شــهردارى ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به 

پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

11- برنده مناقصه موظف است پس از اعالم شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده 
او به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد. 

12- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مناقصه حادث گردیده به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
13- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى و همچنین ماده 

(10) قانون نظام وظیفه عمومى در نظر داشته باشند. 
14- پیمانکار در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه گواهینامه ارزش افزوده جهت تأمین اعتبار آن به واحد امور مالى شهردارى مى باشد در 
غیر اینصورت شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال تأمین اعتبار و پرداخت آن نخواهد داشت و مسئولیت قانونى آن بر عهده پیمانکار 

یا شرکت مربوطه خواهد بود. 
15- در صورت داشتن نماینده تام االختیار براى شرکت ها، داشتن معرفى نامه کتبى براى انجام امورات ادارى که ممهور به مهر شرکت 

باشد براى نماینده تام االختیار شرکت ها الزامى مى باشد. 

عنایت اله امیرحاجلو- شهردار چادگان عنایت اله امیرحاجلو- شهردار چادگان 

((آگهى مناقصه نوبت دوم))((آگهى مناقصه نوبت دوم))
(مرحله اول)(مرحله اول)

چاپ دوم

شهرداري چادگان به استناد مجوز به شماره 96/34 مورخ1396/3/1 شوراي محترم اسالمی شهر چادگان در نظر دارد نسبت  به 
فروش تعداد ده پالك با کاربري تجاريـ  مسکونی واقع در سطح شهر چادگان و محله مندرجان طبق کروکی با شرایط ذیل اقدام 

نماید :
ـ قیمت پایه موضوع مزایده :

قیمت پایه هر یک از پالك طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شرح ذیل می باشد :

-  بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده :
متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 1396/03/27  لغایت روز شنبه مورخ 1396/04/10 با مراجعه به شهرداري و بازدید از زمین ها 
طبق کروکی نسبت به دریافت فرم هاي ( الف ، ب) شرکت در مزایده از دبیرخانه شهرداري اقدام و فرم هاي مذکور را جهت شرکت 

در مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت ( ب ) نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1396/04/10 در دو پاکت :
پاکت الف) : پنج درصد قیمت پایه بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهرداري چادگان نزد بانک ملی 

چادگان واریز و فیش واریزي را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده.
پاکت ب) : مبلغ پیشنهاد دهنده با مشخصات کامل به انضمام معرفی نامه براي نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی طبق بند 7 آگهی 

مزایده که پس از تکمیل و ممهور نمودن پاکت ها ي(الف و ب) را به حراست شهرداري تحویل و رسید دریافت نمائید.
1ـ  پیشنهادات رســیده در روز یک شنبه مورخ 1396/04/11 رأس ساعت ده صبح درمحل شــهرداري چادگان با حضور اعضاء 

کمیسیون باز و قرائت می گردد.
2ـ  شهرداري چادگان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات رسیده مختار وبه پیشنهاداتی که بعداز موعد مقرر ومبهم وبدون فیش 

سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3ـ  چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4ـ  کلیه هزینه هاي مالی از قبیل هزینه آگهی،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5ـ  شرکت کنندگان بایستی شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دي ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 
مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدي را در 

نظر داشته باشند .
6ـ  برنده مزایده می بایستی پس از اعالم کتبی شهرداري ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر 

اینصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط می گردد .
7ـ  در صورتی که شرکت کننده شخص حقوقی باشد بایستی نسبت به معرفی نماینده تام االختیار خود به صورت کتبی که ممهور 

به مهر و امضا رئیس اداره و یا مدیر عامل شرکت باشد اقدام نمایند.
عنایت اله امیرحاجلو- شهردار چادگانعنایت اله امیرحاجلو- شهردار چادگان 

(( آگهی مزایده نوبت اول ))(( آگهی مزایده نوبت اول ))
(مرحله اول)(مرحله اول)

چاپ دوم

شماره ردیف
مساحتنوع کاربريپالك

( مترمربع )
قیمت هر متر مربع 

آدرس پالكقیمت کل پالك ( ریال  )( ریال )

بلوار سردار شهید حاج نبی اله شاهمراديـ  13486/500/0008/762/000/000تجاري خدماتی11
کهریز سفلی

چادگانـ  خیابان شهداء روبروي جاده مجتمع 603/500/000210/000/000تجاري23
شهرداريـ  بر خیابان

چادگانـ  خیابان شهداء روبروي جاده مجتمع 603/500/000210/000/000تجاري34
شهرداريـ  بر خیابان

محله مندرجانـ  روبروي پایگاه سالمت187/751/400/000262/850/000مسکونى43

محله مندرجانـ  روبروي پایگاه سالمت187/801/100/000206/580/000مسکونى56

محله مندرجانـ  روبروي پایگاه سالمت195/801/200/000234/960/000مسکونی67

محله مندرجانـ  روبروي پایگاه سالمت1981/100/000217/800/000مسکونی78

محله مندرجانـ  روبروي پایگاه سالمت166/051/200/000199/260/000مسکونی89

محله مندرجانـ  روبروي پایگاه سالمت2281/100/000250/800/000مسکونی910

محله مندرجانـ  روبروي پایگاه سالمت1941/200/000232/800/000مسکونی1011
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رضا رویگرى با انتشــار ایــن عکس در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: «مهمان 
عزیزم، آقاى على کریمى دوست داشتنى، 
اسطوره فوتبال ایران که به دیدارم آمدند.»

دیداردوست داشتنى  

همایون شجریان به مناسبت اکران فیلم 
«رگ خواب» در صفحه اینستاگرامش به 

لیال حاتمى تبریک گفت.
همایون شــجریان نوشــت: «دوستان 
گرامى مطلع هســتید چند روزى اســت 
اکران عمومى فیلــم "رگ خواب" آغاز 
شده، همکارى با حمید نعمت ا... دوست 
داشتنى و سهراب عزیز در این پروژه فارغ 
از جذابیت هایش فرصت دیگرى شــد تا 

بیشتر به تحقق هدف 
نســل  جذب 

امــروز بــه 
موســیقى و 
ایرانى  شعر 

و  نزدیــک 
امیدوار شویم. تبریک 

و خسته نباشــید به همه 
عوامــل "رگ خــواب" و 
هنرمند گرامــى لیال حاتمى 

براى بازى درخشانش.»

تبریک آوازى 
 به لیال حاتمى 

اندیشــه فوالدوند با انتشار این عکس در 
صفحه اش نوشــت: «در غرفه انتشارات 

"ثالث" ناشر آثارم روزى از روزگار...» 

روزى از روزگار 

نشجریان به مناسبت اکران فیلم
خواب» در صفحه اینستاگرامش به 

مى تبریکگفت.
ن شــجریان نوشــت: «دوستان 
مطلع هســتید چند روزى اســت 
"عمومى فیلــم "رگ خواب" آغاز 
مکارى با حمید نعمت ا... دوست 
 و سهراب عزیز در این پروژه فارغ

تهایش فرصت دیگرىشــد تا 
ه تحقق هدف 

نســل
 بــه 
قى و
انى

و ک 
شویم. تبریک

نباشــید به همه 
""رگ خــواب" و
رامــى لیال حاتمى

ى درخشانش.»

الدوند با انتشار این عکس در 
نوشــت: «در غرفه انتشارات

 آثارم روزى از روزگار...» 

زى از روزگار 

27 خردادماه امسال احسان علیخانى در نوزدهمین برنامه «ماه عسل» میزبان افرادى بود که از آنها به عنوان زندانیان 
جرائم غیر عمد یاد کرد.

زندانیانى که هر کدام مدت طوالنى است که به دلیل بدهى هاى اندك یک، پنج و ده میلیون تومانى در زندان به سر مى برند.
مردم خواست تا با کمک هاى خود مسیر آزادى این زندانیان را هموار کنند.علیخانى در برنامه امسال «ماه عسل» با تأکید بر اینکه افراد به دلیل یک بدهى یک میلیونى یا پنج میلیونى سال هاست در زندان به سر مى برند، از 

سازمان زندان ها رسید.این تالش ها منجر به کمک 255 هزار نفر از مردم و جمع آورى مبلغى معادل سه میلیارد و 500 میلیون تومان شد که چک آن طى دو مرحله به دست رئیس 
اما یک موضوع همچنان در ابهام بود اینکه چگونه زندانیانى با جرائم غیر عمد در زندان هاى کشور در حال تحمل کیفر هستند در حالى که سال 

گذشته ستاد دیه کشور اعالم مى کند که هیچ زندانى جرائم غیر عمدى با بدهى زیر ده میلیون تومان در زندان هاى کشور وجود ندارد.
شد، سئوالى که مدیرعامل ستاد دیه کشور به آن پاسخ داد.در مسیرى که علیخانى با همکارى سازمان زندان هاى کشور گام برداشته بود این موضوع به عنوان یک عالمت سئوال بزرگ مطرح 

سید اسدا... جوالیى در واکنش به پخش این برنامه و طرح این موضوع که زندانیان جرائم غیر عمد بدهى یک میلیون تومانى دارند، گفت: 
من به شدت این موضوع را تکذیب مى کنم و از تهیه کننده و کارگردان «ماه عسل» تقاضا دارم واقعیت را بگویند. 

وى افزود: ما اگر به مردم واقعیت را هم بگوییم آنها کمک مى کنند، مجرى برنامه باید به مردم بگوید که ما میهمانانى را که دعوت کرده ایم 
بخاطر زن و بچه شان به آنها کمک کنیم تا این افراد آزاد شوند.جرم عمد دارند و زندانى جرائم غیرعمد نیستند اما با توجه به اینکه چند سال است زندانى هستند و رد مال، جرم و حبس دارند مى خواهیم 

مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: مردم به واقعیت ها بیشتر کمک مى کنند و اگر بدانند این آقا یا خانمى که به عنوان میهمان در 
برنامه «ماه عسل» حضور پیدا کرده چند سال است که به دلیل یک رد مال مثًال 18 میلیونى در زندان به سر مى  برد، قطعاً کمک 
خواهند کرد.  وى ادامه داد: ما بدهى یک میلیونى را قبول نداریم و مردم هم مى دانند که ستاد دیه چه تالش هایى براى 
در زندان هاى کشور نداریم. آزادى زندانیان جرائم غیرعمد با بدهى بسیار پایین دارند، در حال حاضر ما زندانى جرائم غیرعمد زیر 22 میلیون تومان 

دست اندرکاران «ماه عسل» باید به مردم واقعیت را بگویند، مجرى برنامه فرد محبوب و هنرمندى است که قطعاً اگر 
حاال این سئوال پیش خواهند بود چرا که مردم ایران بسیار دل رحم هستند. واقعیت را به مردم بگوید و عنوان کند که این افراد جرمشان سرقت، جعل و کالهبردارى و... است باز هم شاهد کمک 

مى آید که اگر تنها 55 نفر از 255 هزار نفرى که با هدف کمک به زندانیان جرائم غیر عمد 
مبلغى را 

عسل» قریب به هزار نفر آزاد شــدند و نزدیک به 12 میلیارد تومان کمک با تشکیل کمپین کمک به زندانیان تنها در چند روز با همراهی مخاطبان «ماه  12 میلیارد هم گذشته است.»و دوندگی کرده اند. حاال اما با افتخار اعالم می کنم که حجم عاطفه شما از عدداست. این اتفاق بسیار بزرگ بود که نزدیِک به 70 نفر براي این آزادي تالش اما در این حوزه رخدادي که شاهدش هستیم براي اولین بار صورت گرفته او در ادامه افزود: «کارهاي درخشــانی در حوزه دیه و مهریه اتفاق افتاده قطعاً شما به آنها فرصت دوباره داده اید.»به کسانی کمک می کنید که فقط یک مرتبه پایشان به زندان باز شده و داشتید به یک اولویت بندي که صورت گرفته رسیدید به این ترتیب که وجود دارد این است که شما به عنوان کسانی که در این کمپین شرکت حاال نکته اي که در این طرح که با همت سازمان زندان ها انجام شده به دلیل عدم تمکن مالی سال هاي بعد از آن را هم در زندان گذرانده است. محکوم شده که پس از اتمام آن هم باز نتوانسته مبلغ مذکور را پرداخت کند و و قاضی قرار گذاشته که آن آدم پول را پرداخت کند. طی این قرار فرد به حبسی کسانی را آزاد کردید که به دلیل اشتباه یا حتی اتهامی براي آنها شکایتی طرح شده ما حضور داشتند که با رضایت و خواست قلبی به "ماه عسل" آمدند. مردم شما کمپین کمک به زندانیان عنوان کرد. او گفت: «روز شنبه کسانی در برنامه 96 توضیحات مفصلی درباره ابهامات موجود و ادعاهاي مطرح شده درباره گفتنى است احســان علیخانی در ابتداي برنامه بیســتم «ماه عسل» نداشته باشند، تکلیف این پول چه مى شود؟نقش داشتند بفهمند که واقعیت چیز دیگرى بوده و از کمک خود رضایت به عنوان کمک در نظر گرفتند و در جمع آورى مبلغ سه میلیارد و 500 میلیونى 
مردمی صورت گرفت.

ادب و احترام بارزترین 
خصیصه  شــخصیتـى  من است

 حالم بعد از
 تصادف شمال 

خوب نشده است 

عزت ا... انتظامى (زاده 31 خرداد 1303 در سنگلج تهران) 
فارغ التحصیل دانشکده  هنرهاى زیباى تهران، بازیگر 
پرسابقه تئاتر و سینما، مشهور به «آقاى بازیگر»سینماى 

ایران است.
آقاى انتظامى بازیگرى اســت که جایگاه بى نظیرى در 
ســینماى ایران پیدا کرده و بازى درهر فیلمى را قبول 
نمى کند و هر زمــان که بازى در فیلمــى را قبول کند، 
دیگر مى توان اطمینان پیدا کرد که این فیلم، فیلم خوبى 
خواهد شد. خود او در مصاحبه اى گفته: «اگر از گرسنگى 

بمیرم فیلم بد بازى نمى کنم».
بین بسیارى از اهالى مطبوعات، آقاى انتظامى به عنوان 
آقاى بازیگر شناخته شده است. اما گویا خودش چندان 
از این عنوان راضى نیســت. بخاطر همیــن زمانى در 
واکنش به چنین عنوانى گفته بود: «دوستان مطبوعاتى 
خیلى لطف کرده اند کــه این لقب را به مــن داده اند، 
ولى راســتش را بخواهید من خیلى آقا نیستم. من فقط 

عزت ا... انتظامى ام».

عزت ا... انتظامى «شون کانرى» سینماى 
ایران

اما بد نیست بدانید یک فیلمســاز انگلیسى سال ها قبل  
مســتندى درباره ســینماى ایران با عنوان «سینماى 
ایران» ساخته بود این ســاخته «مارك کازینز» از جمله 
فیلم هایى بود که در جشنواره فیلم هاى ایرانى در سان 
فرانسیسکو به نمایش درآمد. در بخش هایى از این فیلم، 
دوربین کازینز به ایران رفته و همراه با داریوش مهرجویى 
و عزت ا... انتظامى که فیلمساز او را «شون کانرى» ایران 
معرفى مى کند، به روستایى مى رود که مهرجویى حدود 
40 سال پیش فیلم مشهور «گاو» را در آنجا ساخته است.

ماجراى نه گفتن به «ریچارد هریسون»
اما چند سال قبل استاد انتظامى در یادداشتى که منتشر 
کرد، روایت جالبى از نه گفتن به «ریچارد هریسون» براى 
حضور یافتن در سینماى ایتالیا بازگو کرد. ماجرا از این قرار 
بود که آقاى انتظامى در زمان فیلم «حاجى واشنگتن» با 
ریچارد هریسون همبازى بوده و بعد از اینکه فیلمبردارى 
فیلم تمام مى شــود ریچارد هریسون از انتظامى دعوت 

مى کند تا به ایتالیا برود و در آنجا ماندگار شود.
آنطور که آقاى انتظامى تعریف کرده، ریچاردهریسون به 
او گفته که دست زن و بچه ات را بگیر و بیا اینجا و همه 

جور امکاناتى را برایت فراهم مى کنیم. اما انتظامى بعد 
از چند روز فکر کردن به این نتیجه مى رسد که ایتالیا 

به درد او نمى خورد. هریسون به استاد انتظامى گفته بود 
که آنجا نقش براى تو زیاد است ولى خود آقاى انتظامى 
مى دانست که میان ایتالیایى ها و آمریکایى هاى قد بلند 
یا باید رل طیاره دزدها را بازى مى کرد یا رل آدمکش ها.
به همین خاطر محکم و قاطع دعوتش را رد مى کند. به 
اعتقاد آقاى انتظامى اگــر آن روز این دعوت را پذیرفته 

بود، االن یادش از ذهن مردم ایران پاك شده بود.

آرزو نداشــتم «آل پاچینو» یــا «مارلون 
براندو» باشم

این بازیگر پیشکســوت در ادامه گفته بود که من هیچ 
وقت آرزو نداشته ام که «مارلون براندو» یا «آل پاچینو» 
باشم و حسرت رل هایى که این استادان مسلم بازیگرى 
به تصویر کشــیده اند، بــه دل ندارم. گرچه همیشــه 
تحسینشان کرده ام. گاهى فکر مى کنم مقایسه سینماى 

ما با آنها صحیح نیست.

بازیگرى کــه تبلیغــات 90 میلیونى را 
نپذیرفت

عزت ا... انتظامى از جمله هنرمندانى بوده که همیشــه 
نگران جایگاه و شأن خود در ســینما بوده است. او تنها 

به ایتالیایى ها نه نگفته بلکه همیشه در زمینه مسائل 
تجارى و اقتصادى نیز سعى داشته شأن و جایگاه خود 
را حفظ کند. به همین خاطر است که چندى پیش خود 

او در مصاحبه اى عنوان کرد پیشــنهادات میلیونى چند 
بانک را براى تبلیغ نپذیرفته است.

بازیگر فیلم هاى «روسرى آبى» و «کمال الملک» در آن 
مصاحبه گفته بود:«براى تبلیغ ماکارونى روى بیلبوردها، 
یکى از همکاران من 50 میلیون تومان گرفت. براى من 
از طرف بانک ملى، بانک صادرات و مسکن 90 میلیون 
تومان پیشنهاد شد که فقط عکسم را بگذارند که من در 

این بانک ها سرمایه گذارى کنم که نکردم.»

دلم نمى خواهد خرید و فروش شوم
استاد انتظامى در مصاحبه دیگرى حرف هاى جالب تر 
دیگرى مى زند. او مى گوید: «پیشنهادات زیادى شد تا 
عکسم را روى بیلبورد بزنند و یا عکسم را فرش ببافند و 
بفروشند، اما قبول نکردم. دلم نمى خواهد خرید و فروش 

بشوم.»
 . . . عــزت ا

انتظامى در سالروز 
93 سالگى اش گفت: «از 

همه کســانى که پیگیر حالم 
هستند، تشکر مى کنم و امیدوارم 

بتوانم جبران کنم.»
آقاى بازیگر ســینماى ایران که متولد 31 

خرداد است، امسال جشــن تولد 93 
سالگى اش را گرفت.

عزت ا... انتظامــى که تا 
چندى دیگــر فیلم 

«زادبوم» 
او پــس از 9 
سال به روى پرده 
مى رود، ســال هاســت 
فعالیت بازیگرى نــدارد و این 
روزها به دلیل کهولت سن در منزل 

استراحت مى کند.
آقاى بازیگر گفته بود: «این کار(بازیگرى) یک آدم بودن 

مى خواهد که 
کــم داریــم. آدم باید 

عاشــق کارش باشــد. اینکه آدم 
کارش را درســت انجام دهد یک هدیه الهى 
اســت. خداوند ویژگى هایى را به بنده اش مى دهد تا آدم 
چیز بهترى را بسازد. افرادى هستند که در کارشان ناموفق 
هستند که به نظر من عاشــق کارشان نیستند و کارشان 
درنمى آید. من خیلى از کاشــکى نمى کردیم، مى ترسم و 
یکى از زرنگى هایم این اســت تا حاال چنین چیزى برایم 
پیش نیامده اســت. پول برایم مهم نیســت. کار را باید 
بخوانم و اگر دوســت نداشته باشــم امکان ندارد قبول 

کنم.»

هنگهنگ

نیان 

ل هاست در زندان به سر مى برند، از رمى برند.
د که چک آن طى دو مرحله به دست رئیس 

در در حال تحمل کیفر هستند در حالى که سالل  ا ن

ادب و احترام بارزترین 
خصیصه  شــخصیتـى  من است

بشوم.»
 . . . عــزت ا

انتظامى در سالروز 
93 سالگى اش گفت: «از 

همه کســانى که پیگیر حالم 
هستند، تشکر مى کنم و امیدوارم 

بتوانم جبران کنم.»
آقاى بازیگر ســینماى ایران که متولد 31

3تولد 93 تخرداد است، امسال جشــن 
سالگى اش را گرفت.

عزت ا... انتظامــى که تا 
چندى دیگــر فیلم 

«زادبوم» 
9او پــس از 9

سال به روى پرده 
مى رود، ســال هاســت 
این فعالیت بازیگرى نــدارد و

روزها به دلیل کهولت سن در منزل 
استراحت مى کند.

آقاى بازیگر گفته بود: «این کار(بازیگرى) یک آدم بودن 

مى خواهد که
کــم داریــم. آدم باید 

عاشــق کارش باشــد. اینکه آدم
کارش را درســت انجام دهد یک هدیه الهى 
اســت. خداوند ویژگى هایى را به بنده اش مى دهد تا آدم 
چیز بهترى را بسازد. افرادى هستند که در کارشان ناموفق 
هستند که به نظر من عاشــق کارشان نیستند و کارشان 
درنمى آید. من خیلى از کاشــکى نمى کردیم، مى ترسم و 
یکى از زرنگى هایم این اســت تا حاال چنین چیزى برایم 
پیش نیامده اســت. پول برایم مهم نیســت. کار را باید 
بخوانم و اگر دوســت نداشته باشــم امکان ندارد قبول 

کنم.»

فقط
من 

ى ام  
تظام

... ان
زت ا

 عـ

فتحعلى اویســى، بازیگــر ســینما و تلویزیــون درباره 
کم کارى هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى گفت: کار هست 
و پیشــنهادات هم وجود دارد اما من آنها را قبول نمى کنم. 
فعًال به کارهاى شــخصى زندگى ام مشــغولم و ترجیح 

مى دهم کار نکنم.
بازیگر سریال «تنهاترین سردار» دلیل عدم پذیرش نقش ها 
را اینگونه توصیف کرد: پیش از عید امســال در جاده متل 
قو تصادف بسیار شدیدى داشتم. بعد از آن تصادف، کمى 
روحیه ام را از دســت داده ام و همین امر باعث شده تا میلى 
به ادامه بازى نداشته باشم. وى درباره تصادف شمال کشور 
خود در جاده شمال تأکید کرد: در آن تصادف خوشبختانه 
خسارت جانى نداشتیم اما گاهى اتفاقاتى در زندگى مى افتد 
که تأثیرش به مدت طوالنى با انسان مى ماند. آن حادثه براى 

من تلخ بود و هنوز احساس ناراحتى مى کنم.

چرا احسان علیخانى، راستش را به مردم نگفت؟

چهارشنبه 17 خرداد تعدادى از هنرمندان در ضیافت افطار حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى شرکت کردند. در 
این میان انتشار یک عکس جنجالى از لحظه صحبت محمدرضا گلزار، بازیگر سینما و رئیس جمهور حاشیه ساز شد.

گلزار حدود دو هفته بعد از این دیدار با انتشار متنى درمورد این عکس توضیح داد و نوشت:
«در مــورد عکس بــا آقــاى روحانى و 
برداشــت ها و تفصیالتش، واقعیتش این 
اســت که کمال بى انصافى در مورد من 
صورت گرفــت، چه از عمــل پخِش آن 
عکس توسط آن عکاس محترم که ده ها 
فرم عکس مناسب تر براى عرضه داشت، 
چه آن همه هجمه و نظرهاى مرتبط به آن 

عکس توسط مخاطبین.
اول، به اشتباه دســتى که باال بود و رنگ 
پیراهنى متفاوت با من داشت و انگشترى 

به دست داشت را متعلق به من دانســتند که با کمى دقت فقط کمى دقت متوجه شــدند که آن دسِت من نیست و 
دسِت شخص کنارى اســت. بعد گفتند حاال چى پس؟! بى حرف که نمى شود، آهان، این یکى دسِت گلزار چرا داخل 
جیبش اســت؟ زاویه  ســرش چرا اینجورى اســت؟ غافل از اینکه بى تردید، احتماًال آن حالت براى ثانیه اى بیش

 نبوده.
واقعًا متأســفم. ادب و احترام بارزترین خصیصه  شــخصیتى من است که نه تنها تمام کســانى که من را از نزدیک 
مى شناسند بلکه کســانى که کوچک ترین آشــنایى با من دارند نیز به آن معترف هســتند. این موضوع هیچ ربطى 
به محمدرضاى گلزار معروف ندارد. این موضوع ریشــه در مبــادى آداب بودن خانوادگى من دارد. این ریشــه در 
تربیتى دارد کــه ادب را در تمامى مراحل زندگــى من اصل کرده نه فرع. من در تمام این ســال هاى شــهرت از 
این معاشــرت ها و دیدارها کم نداشــتم. یعنى این دوســتان یک لحظه فکر نمى کنند که محمدرضــا گلزار آداِب 
این گونه مراســم را پس از این همه ســال از آنها بهتر مى داند؟! این دوســتان واقعًا فکر مى کنند مؤدب تر از من 
هســتند؟! اینها که رفتار و ادبیاتشــان با ما اینچنین اســت با مردم و اطرافیانشــان چطوربرخورد مى کنند؟! واقعًا

 متأسفم.
متأسفانه اوضاع خراب تر از این حرفهاست. به این دوستان نکته اى را یادآورى مى کنم که اعتقادم است. اگر دنبال راه 
درستى براى رسیدن به موفقیت در هر کدام از مراحل زندگیشــان هستند، فقط کافى است در اینطور رفتارها، اظهاِر 
نظر و قضاوت هایشان در مورد دیگران تجدید نظِر جدى بکنند. ریشه  همه  ناکامى ها اینگونه بدخواهى هاست و بس. 

همین.»
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زیبایى پوست و شادابى یکى از موضوعات مورد توجه در 
همه افراد به خصوص خانم هاست که به دنبال آن این 
افراد هزینه هاى زیادى صرف زیبایى و شادابى پوست 
مى کنند اما در اینجا ما به شما یک دستورالعمل طبیعى 
و ارزان قیمت معرفى مى کنیم که عالوه بر زیبایى به 

الغرى و رفع بوى بد دهان نیز کمک مى کند.
مطالعات متعددى تأیید کرده اند کــه خیار داراى مواد 
مغذى بسیارى است که مى تواند با بیمارى هاى زیادى 

مانند سرطان مبارزه کند.
برخى کارشناســان و متخصصان رژیم یک ماهه خیار 
را براى بهره مندى از فواید آن در سالمتى بدن توصیه 
مى کنند که ما نیز به دلیل خواص شگفت انگیز این رژیم 

بدون عوارض و طبیعى را به شما توصیه مى کنیم.
یکى از خواص مهم این رژیم یــک ماهه رفع بوى بد 

دهان اســت، عالوه بر این ســم زدایى بدن، زیبایى و 
رطوبت پوست، رساندن ریزمغذى ها به بدن، الغرى و 
چربى سوزى و بهبود سیستم هضم از دیگر خواص این 

رژیم گیاهى یک ماهه است.

با خیار سموم را از بدنتان دفع کنید و زیبا 
شوید 

سم زدایى و حفظ رطوبت بدن و بهبود سالمت پوست 
و مو از دیگر فواید بدن محسوب مى شود که بامصرف 

مداوم این میوه مفید مى توانید از آن بهره مند شوید.
95 درصد خیار آب بوده و در حفظ شــادابى و رطوبت 
پوست صورت و بدن نقش مؤثرى دارد و با تغذیه مواد 
مغذى ســلول هاى بدن به بهبود سالمتى بدن کمک 

زیادى مى کند.

رهایى از بوى بد دهان با خیار
خیار به دلیل خواص قدرتمند ضد باکتریایى به سرعت 
بوى بد دهان را از بین مى برد زیــرا یکى از علل اصلى 
بوى بدن دهان باکترى ها هستند. براى خالصى از بوى 
بد دهان کافى است یک برش از خیار را به مدت یک و 
نیم دقیقه در دهان خود نگاه دارید و رایحه خوشبوى آن 

را حس کنید و دیگر نگران بوى بد دهان خود نباشید.

با خیار به سرعت برق و باد الغر شوید 
مصرف منظم خیاربه بهبود ســالمت کلى بدن کمک 
مى کند و در هضم و از بین بردن چربى اضافى بدن نقش 
مؤثرى دارد عالوه بر این آب و فیبر غذایى باال در این 
میوه به طرز شگفت انگیزى در دفع سموم و کاهش وزن 

تأثیرگذار است.

میوه اى که هم چربى
 مى سوزاند،هم بدنتان را 

سم زدایى مى کند 

فواید 
شگفت انگیز 

بوسیدن کودك 
توسط والدین 

نعمت ا... مســعودى متخصص طب سنتى 
در پاسخ به این ســئوال که آیا از لحاظ طب 
ســنتى خواب بعدازظهر توصیه مى شود یا 
خیر؟ گفت: خواب بعدازظهر بیمارى زاست 
مخصوصاً اگر بالفاصله بعد از غذا باشد که در 
این حالت حکماى طب سنتى مى گویند این 
خواب مى تواند موجب انسداد عروق و سکته 

شود.
وى افزود: طب ســنتى به خــواب قیلوله 
توصیه مى کنــد، این خواب یک ســاعت 
قبــل از نماز ظهر براى تجدیــد قواى بدن 
صورت مى گیرد. همچنین در طب ســنتى 
توصیه شــده که در فصول گــرم افراد در 
بعدازظهر یک اســتراحت کوتاه داشــته

 باشند.

این متخصص طب ســنتى، 
گفت: اگــر چه در طب ســنتى 

خواب بعدازظهر توصیه نمى شــود، 
امــا ایــن خــواب در ماه رمضــان به 

دلیــل اینکه بــراى تجدید قــوا صورت 
مى گیرد و در حقیقت یک نوع اســتراحت 
اســت و فرد به خــواب عمیــق نمى رود 
و همچنیــن معده فرد خالى اســت توصیه 

مى شود.
مسعودى در پاسخ به این سئوال که آیا تخم 
شربتى حاوى کلسیم اســت و مى توان در 
مواقعى که فرد از کمبود کلسیم رنج مى برد 
براى درمان اســتفاده کــرد؟ گفت: تخم 
شربتى حاوى کلسیم اســت اما اگر فردى 
زخم معده داشته باشــد این کلسیم جذب 

نمى شود.
گفــت:  وى 
تخم شــربتى 
اگر بــه عنوان 
یــک نوشــیدنى 
هرازگاهــى مصــرف 
شــود ایرادى ندارد اما اگر به حکم دارو و 
براى تأمین کلسیم بدن مصرف مى شود در 
صورتى که فرد احســاس ضعف و سنگینى 
ســر معده مى کند باید از مصرف آن پرهیز

کند.

با خواص «تخم شربتى» آشنا شوید

ى  ا بر
داشتن چشمانى زیبا 
و قوى باید عــالوه بر رعایت 
اصول سالمت چشــم به فکر تغذیه 
اى اصولى براى سالمت چشم ها نیز باشید. 
با ما همراه شوید تا شش ماده غذایى مفید براى 

سالمت چشم ها را به شما معرفى کنیم.
■  هویج

احتماًال شــنیده اید که هویج و دیگر میوه 
هاى نارنجى رنگ و سبزیجات سالمتى 
چشم را افزایش داده و از بینایى محافظت 
مى کنند. بتا کاروتن، نوعى ویتامین A که 
به این مواد غذایى رنگ نارنجى مى بخشد 
به شــبکیه و دیگر نقاط چشم کمک مى 

کنند تا به آرامى عمل کنند.
البته بهبود دید فقط به بتا کاروتن مربوط نیست. 

ویتامین ها و مواد معدنى مختلفى براى ســالمتى چشم 
ضرورى هستند. این پنج ماده غذایى را در رژیم غذایى 

خود قرار دهید تا بینایى شما بهبود یابد.
■  سبزیجات

مطالعات نشان مى دهد سبزیجات حاوى 
آنتى اکسیدان لوتئین و زیگزانتین 
هستند که به کاهش خطر 

بتــال  ا
دژنراســیون  بــه 

ماکــوال و آب مروارید کمک 
مى کند.

■  تخم مرغ
زرده منبع اصلى تولید لوتئین و زیگزانتین و روى 

اســت و به کاهش خطر ابتال به دژنراسیون ماکوال 
کمک مى کند.

■  مرکبات و انواع توت ها
این میوه ها سرشار از ویتامین C هستند و 

به منظور کاهش خطر ابتال به دژنراسیون 
ماکوال و آب مروارید مصرف مى شوند.

■  بادام
بادام غنى از ویتامین E مى باشد و باعث 
کاهش آسیب دژنراسیون ماکوال مى شود. 
یک مشت بادام (یک اونس) نیمى از دوز روزانه 

ویتامین اى روزانه را فراهم مى کند.
■  ماهى هاى چرب

ماهى تن، ماهى قزل آال، ماهى خال مخالى و ماهى 
کولى سرشار از DHA، اســید چرب موجود در 

سطح شبکیه چشم، هستند. مقدار کم این 
ماده باعث ســندرم خشکى چشم 

مى شود.

نعمت ا... مســعودى متخصص طب سنتى
در پاسخ به این ســئوال که آیا از لحاظ طب

ســنتى خواب بعدازظهر توصیه مى شود یا 
خیر؟ گفت: خواب بعدازظهر بیمارى زاست 
مخصوصاً اگر بالفاصله بعد از غذا باشد که در

این حالت حکماى طب سنتى مى گویند این 
خواب مى تواند موجب انسداد عروق و سکته 

شود.
وى افزود: طب ســنتى به خــواب قیلوله 
توصیه مى کنــد، این خواب یک ســاعت 

ا ظ از ن لاز قب

این متخصص طب ســنتى،
گفت: اگــر چه در طب ســنتى

خواب بعدازظهر توصیه نمى شــود، 
امــا ایــن خــواب در ماه رمضــان به 

دلیــل اینکه بــراى تجدید قــوا صورت
مى گیرد و در حقیقت یک نوع اســتراحت 
اســت و فرد به خــواب عمیــق نمى رود 
و همچنیــن معده فرد خالى اســت توصیه 

مى شود.
تخ آیا مسعودىدر پاسخبه اینسئوالکه

نمىشود.
گفــت:  وى 
تخم شــربتى 
اگر بــه عنوان
یــک نوشــیدنى

با خواص «تخم شربتى» آشنا شوید

در یک بررســى جدید که توسط محققان صورت 
پذیرفت مشخص شــد راست دســت بودن و یا 
چپ دســت بودن تأثیر جالبى بر روى نوع گفتار 
و پردازش زبانى در انســان ها مى گذارد و سرعت 
عملکرد مغز در میان افراد راست دست و چپ دست 

متفاوت است.
روان بودن گفتــار تحت تأثیر عوامــل مختلفى 
همچون سن و فرهنگ اســت، اما در حال حاضر 
محققان دریافته اند که، راست دست و چپ دست 

بودن افراد نیز بر گفتار آنها تأثیر دارد.
محققان اظهار داشتند: افراد راست دست در بیان 
حروف خیلى ســریع تر از افراد چپ دست هستند 
و شاید علت این مورد بیشــتر بودن جمعیت افراد 
راست دست نسبت به افراد چپ دست باشد. البته 
این ارزیابى در مورد افرادى که از هر دو دست نیز 

استفاده مى کنند صادق است.
در این تحقیق محققان 43 فرد راست دست و چپ 

دست را مورد بررسى قرار دادند و دریافتند سرعت 
عملکرد افراد راست دست و چپ دست با یکدیگر 

متفاوت است.
البته هنــوز علت اصلى این موارد واضح نیســت، 
اما محققان معتقدند راست دســت یا چپ دســت 
بودن تحت تأثیــر عوامل ژنتیکــى و بیولوژیکى

 است.
بر اساس تحقیق انجام شــده در سال 2009 افراد 
چپ دســت در مهارت هــاى خواندن، نوشــتن، 
کپى کردن و تشــخیص عالیم ضعیف تر از افراد 

راست دست هستند.
آمار موجود نشــان مى دهــد، بســیارى از افراد 
چپ دست مشــکل خواندن و نوشــتن و اختالل 
بیش فعالى دارند و این مشکالت به دلیل فعالیت 
بیشــتر نیمکره راســت در افراد چپ دست است 
در حالى که پــردازش زبانى بــا نیمکره چپ مغز 

مرتبط است.

تأثیر راست یا چپ دست بودن 
بر نحوه گفتار شما

اگر قرار باشد بین دستمال کاغذى و دستگاه خشک 
کن دســت، یکى را انتخاب کنید، احتماًال دســتگاه 
خشک کن را انتخاب مى کنید، اینطور نیست؟ اما شاید 
گزینه خوبى را از نظر سالمت و بهداشت انتخاب نکرده  
باشید. دستگاه هاى خشک کن دست باعث گسترش 

آلودگى هاى میکروبى مى شوند.
تحقیقات نشان داد که دستگاه هاى خشک کن دست، 
به ویژه مدل هاى Jet-air، در واقع باعث گسترش و 
پخش میکروب ها در سرویس هاى بهداشتى عمومى 

مى شوند.
محققان براى اینکه ببینند پس از شســتن دست ها، 
کدام میکروب ها زنده مى مانند، الیه اى از باکترى هاى 
بى خطر را روى دســت گروهى از افراد قــرار دادند؛ 
این باکترى ها عمدتــاً باکترى هاى موجود در فضاى 
سرویس هاى بهداشتى بودند. سپس این افراد پس از 
شستن دست خود، آن را با دستگاه خشک کن دست 
خشــک کردند و محققان باکترى هاى پخش شــده 
در فضاى اطراف دســتگاه هاى خشک کن دست را 
اندازه گیرى کردند.محققــان دریافتند فضاى اطراف 
دستگاه هاى دست خشــک کن مدل Jet-air  هفت 
برابر بیشتر از فضاى اطراف دســتمال هاى کاغذى 
میکروب دارد. همچنین این دستگاه ها 4٫5 برابر بیشتر 
از دستگاه هاى دست  خشک کن گرم، در اطراف خود 
میکروب داشــتند. عالوه بر این، یک الگوى یکسان 
در تعــداد باکترى ها در فاصله حــدود 1 مترى وجود 
داشت. نیمى از باکترى هایى که پس از شستن دست در 
فضاى اطراف دستگاه هاى دست خشک کن زنده مانده 
بودند، پنج دقیقه پس از استفاده از دستگاه جمع آورى 
شده و بررسى شدند، جالب است که بدانید باکترى به 
مدت 15 دقیقه در اطراف دستگاه زنده بودند. یکى از 
محققان مى گوید: «این بار زمانى که مى خواهید در یک 
سرویس بهداشتى عمومى از دستگاه هاى خشک کن 
دست استفاده کنید، توجه داشته باشید که باکترى هاى 

دست هاى افراد دیگر در اطرافتان پرسه خواهند زد.»

دستگاه خشک کن
 ُپر از میکروب

تماس 
نزدیک 

 ، لــب
دهان و بینى و 

افزایش احتمال انتقال 
آلودگى ها و عوامــل بیمارى زا و 

شــیوع بیمارى هایى مانند آنفلوآنــزاى خوکى، برخى 
والدین را درمورد بوســیدن زیاد فرزندشان دچار تردید 
کرده است.در حالى که بوســیدن مى تواند فواید بسیار 

زیادى داشته باشد. 
مطالعه هاى جدید نشان داده فواید بهداشتى بوسیدن 
کودکان (مخصوصًا توســط مادر) بر ســالمت آنها در 

سال هاى آینده نیز تأثیرگذار است.
بررسى ها نشان داده مهر و محبت و بوسه هاى مادرانه 
هورمون هاى اســترس کودك را کاهــش مى دهد و 
مادرهاى مهربانى که فرزندشــان را زیاد مى بوسند با 
این کار فواید بهداشتى بســیار زیادى براى فرزندشان 

فراهم مى کنند.
نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که تجربه هاى 
اولیه دوران کودکى مى تواند از طریق تأثیر بر احتمال 

التهاب مزمن در بدن و واکنش سیستم ایمنى که 
خط مقدم دفاع بدن در برابر بیمارى هاست، 

اثر ماندگارى بر سالمت بدن داشته باشد.
این مطالعه نشــان مى دهد در آغوش 
گرفتــن، بوســیدن و ابــراز محبت 
توســط مادران مى تواند به کاهش 
اســترس کودك و فرونشــاندن 
هورمون هایــى کــه در ایجــاد 
التهاب در بــدن نقش دارند، کمک

 کند.

چند نوع نوازش داریم؟
نوازش انواع مختلفى دارد که سه دسته 

از عمده تریــن آنها شــامل 1. نوازش هاى 
کالمى مانند ابراز محبت و تشــویق و تحسین 

کودك، 2. نوازش هاى لمســى مانند بوســیدن، در 
آغوش گرفتن و لمس کردن کودك و 3. نوازش هایى 
از طریق زبان بــدن ماننــد نگاه هــاى محبت آمیز، 

مى شود.

هر کودك چه مقدار به نوازش پدر و مادر 
خود احتیاج دارد؟

نوازش و محبت از لحاظ عاطفى روح و روان هر انسانى 
را مى تواند به شدت تحت تأثیر خودش قرار دهد. وقتى 
صحبت از کودکان بــه میان مى آید این تأثیر بســیار 
برجسته تر مى شود چون رشد عاطفى و هوش هیجانى 
کودك را مى تواند ارتقا دهد. اما در این 
مورد نمى توان معیار 

عددى داد که 
هر کودك نیاز دارد 

روزانه x مرتبه بوسیده شود 
یا در آغوش گرفته شود.

معیارهاى مربــوط به عواطف و رشــد روانــى افراد 
معیارهایى نسبى هستند که در افراد و شرایط مختلف 
متفاوت هستند و بیشتر مواقع افراط یا کمبود آنها قابل 
تشخیص است و شما به صورت غریزى مى توانید آن را 

بسنجید.

نوازش روى سالمت جسمى کودکان چه 
تأثیرى مى گذارد؟

ت طبــق تحقیقات  ر صــو
گرفته مشــخص شــده اســت تأثیر نوازش عالوه بر 
روح و روان بــر جســم کــودك نیز قابــل مالحظه 
اســت. اهمیت این مسئله تا جایى اســت که مواردى 
وجود دارد از کســانى که در کودکى نــوازش دریافت 
نکرده اند و در بزرگســالى دچار خشکى در ناحیه نخاع

 شده اند.
تحقیق دیگرى نیز در مورد کودکان بى سرپرست انجام 
شــده که در آن دو گروه از نوزادان مــورد مطالعه قرار 
گرفته اند؛ نوزادانى که بغل گرفته مى شدند و حرف هاى 
محبت آمیز مى شــنیدند از لحاظ تغذیه و رشد شرایطى 
به مراتب بهتر داشتند در مقایسه با گروه 
دیگرى از نــوزادان که 

شیر موقع 
خوردن پرستارانشان، شیشه شیر را به دست خود نوزاد 
مى دادند و با آنها حرف نمى زدند. این دسته از کودکان 
آسیب پذیرى بیشترى داشــتند و حتى از نظر جسمى 
دچار مشکل مى شدند. یعنى سیستم ایمنى آنها در مقابل 

بیمارى ها ضعیف تر بود.

بوسیدن کودکتان در ســاخت ایمنى 
کمکش مى کند

وقتى کودك تــازه متولد شــده خود را مى بوســید، 
پاتوژن هایى که ممکن است روى پوست کودك زیاد 

شده باشند را برمى دارید.
پاتــوژن ها بــه اندام هــاى لنفــاوى ثانویه 
مانند لــوزه ها مى روند، جایى که ســلول 
هاى حافظــه B که مخصــوص این

 پاتــوژن هــا هســتند تحریک مى 
شوند. یک مادر شــیرده مى تواند 
از این سلول هاى B استفاده کند 
تا در برابر پاتوژن هــا آنتى بادى 
تولید کند، ســپس این مــواد از 
طریق شیر مادر به کودك منتقل
 مى شــود تا با پاتوژن هــا مبارزه 
کند. پس بوســیدن مادر مى تواند 
سیســتم ایمنى فرزنــدش را تقویت 

کند.

فرزندتان همدلى را مى آموزد
ابراز عالقه به کودك از طریق بوسیدن، لمس کردن 
و یا در آغــوش گرفتنش مى تواند بــه کودك کمک 
کند شــخصیتى خاص داشته باشــد. این کار نه تنها 
باعث بهبود ســالمت فیزیکى کودك مى شود، بلکه 
روى ســالمت روانى او نیز تأثیر مى گذارد. بســیارى 
از کودکانــى که خوب پــرورش مى یابند نســبت به

 نیــاز هاى دیگران حســاس هســتند، بــا کودکان 
دیگر به خوبى برخــورد مى کنند، رابطــه اى موفق 
مى ســازند و در مقایســه با کودکانى که مادرانشان 
اهمیت زیــادى بــه آنها نــداده انــد موفقیت هاى 
تحصیلى بیشــترى دریافت مى کننــد. مزایاى این 
اهمیت تا زمانى کــه کودك بالغ مى شــود نیز ادامه 
دارد، زمانى کــه دیگر نوبت آنها بــراى بزرگ کردن 
فرزندشان مى رســد، مى توانند همدلى که آموختند 
و توانایى فهمیدن دیگران را بــه کودکان خود منتقل 

کنند. 

 راز  براى سالمتى چشم ها 

66 راز  براى سالمتى چشم ها 
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آقاى کرانچــار! تمرینات تیم تان 
چند روزى است که آغاز شده، در

عکس ها و فیلم هایى که از تمرینات  
منتشر شده کامًال مشخص است 
که سپاهانى ها انگیزه باالیى براى 

موفقیت در لیگ امسال دارند.
بله دقیقًا همینطــور اســت. در روز اول تمریناتمان 
مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه و سایر مدیران ارشد 
باشگاه حضور داشتند و به ما دلگرمى ویژه اى دادند. 
این روز با معارفه کادر فنى و بازیکنان آغاز شد و در چند 
روزى که تمریناتمان در حــال برگزارى بوده، صدها 
تن از هواداران سپاهان هر روز خود را به محل تمرین

 مى رسانند و ما و بازیکنان را به نحو شایسته اى تشویق 
مى کنند. هواداران نشان داده اند که از همین روزهاى 
ابتدایى تمرینات همه جوره پشتیبان تیمشان هستند و 
مى خواهند که این فصل را با خاطراتى خوب به پایان 
برسانند و به همین خاطر از همین حاال گام اول را براى 
حمایت محکم برداشــته اند. بازیکنان هم با انرژى و 
شادابى خوبى تمرین مى کنند و فکر مى کنم که  همه 

چیز براى موفقیتمان به خوبى در حال انجام است.
به بازیکنان ملى پوش استراحت 

داه اید؟
بله! عزت ا... پورقاز و سعید آقایى بازیکنان ملى پوش ما 
که با سپاهان به تازگى قرارداد بسته اند با هماهنگى در 
مرخصى به سر مى برند و به زودى در تمرینات حاضر 

مى شوند.
شایعاتى در مورد غیبت ساسان 
انصــارى در تمرینــات به گوش 
مى رســید که البته مشخص بود

 حرف هایى بى اساس است. در این 
باره هم صحبت کنید.

ساسان در روزهاى ابتدایى تمرینات حضور داشت، 
براى مدت کوتاهى از ما مرخصى گرفت و مجدداً 
هم خیلى زود به تمرینات بازگشت. حاال نمى دانم 
یک مرخصى که حق بازیکن است و با اجازه بنده 
صادر شده چرا منجر به حاشیه سازى و خبرهاى 
غیر واقعى مى شــود. به نحوى که گفتند ساسان
 مى خواهد از ســپاهان جدا شــود که خبرى بى 

اساس بود.
کادر فنى تیم همین افراد فعلى 
هستند یا ممکن است در آینده 
افراد دیگرى نیز به این کادر 

اضافه شوند؟
آقاى محمود کریمى به کادر ما اضافه شده است 
که حضور وى به درخواست بنده بود و  خوشحالم 

که بار دیگر محمود به خانه خود بازگشته است. در 
حال حاضر کادرمان همین افراد هستند و با این کادر 

به حرکتمان ادامه مى دهیم.
 بازیکن تیم ملى امید افغانستان 
که در تمرینات سپاهان حاضر 

شده مورد تأیید شما قرار گرفته 
است؟

«محمــد هاشــمى» مدافع 
تیم ملــى امید افغانســتان 

چند جلســه با ما تمرین 

کرده اســت و به احتمال زیــاد اوایل هفتــه آینده 
و پــس از یکــى از دیدارهاى تدارکاتى کــه برگزار 
مى کنیــم نظــر نهایــى ام را در مــورد وى اعالم

 مى کنم و هنوز چیزى مشخص نیست.
 آقاى کرانچار! باشــگاه توانسته 
است انتظارات شما در فصل نقل 
و انتقاالت را تــا بدینجاى کار، بر 

آورده کند؟ 
بله. تا حاال و بعد از جذب ســعید آقایــى ما حدود 80 
در صد از خواســته هاى نقل وانتقاالتــى خود را به 
نوعى بر آورده شده دیدیم. ولى به نظر من 20 درصد 
باقیمانده نیز براى ما حیاتى اســت و بــراى اینکه 
بتوانیم به اهدافمان در این فصل برسیم به بازیکنان 
بیشترى احتیاج داریم که با توجه به جاهاى خالى در 
سهمیه هاى مختلفى که داریم ســعى مى کنیم تا 

بازیکنــان خوبى را جــذب کنیم. به 
هر حال با توجــه به جهات 

مختلف و نیازهاى باقیمانده در ادامه با وسواس کامل 
عمل مى کنیم.

همانطــور که مــى دانیــد امیر
 قلعه نویى سرمربى ذوب آهن شده 
و به اصفهان آمده است. در این باره 
نظرتان چیســت به خصوص که 
شواهد نشان مى دهد تاکنون بین 
شما و این مربى رابطه اى خوب و 

دوستانه برقرار بوده است.
من صمیمانه به باشــگاه ذوب آهن تبریک مى گویم 
که این مربى بزرگ را به اســتخدام خود در آورده است 
و قطعاً حضور قلعه نویى مى تواند منشأ تحوالت بزرگ 
در این تیم شود. به ایشان هم تبریک مى گویم بابت این 
مسئولیت جدید و همیشه گفته ام که قلعه نویى بهترین 
مربى ایرانى است و احترام ویژه اى را براى او قائل بوده ام.

به نظر مى رسد با حضور قلعه نویى 
رقابت جالبى بین شما و این مربى 
شکل بگیرد و البته شهرآوردهاى 

اصفهان هم دیدنى تر مى شود.

بله همینطوراست. ما در عین دوستى با ایشان، رقابت 
خوبى با تیم تحت هدایت قلعه نویى خواهیم داشت و 
البته در شــهرآورد اصفهان هم منتظر وى هستیم تا 
یک دیدار زیبا برگزار شود. باز هم مى گویم که خیلى 
خوشحالم که قلعه نویى به عنوان پر افتخارترین مربى 
لیگ برتر ایران که جام هاى متعددى را از آن خود کرده 
به فوتبال اصفهان و تیم همشــهرى سپاهان یعنى

 ذوب آهن آمده است و قطعاً وى مى تواند به پیشرفت 
فوتبال این استان کمک زیادى کند.

در مورد صعود تیــم ملى ایران به 
جام جهانى روســیه هم صحبت 

کنید.
من به آقاى کى روش و همه کســانى که براى تیم 
ملى فوتبــال ایران زحمت مى کشــند این صعود را 
تبریک مى گویم. ایران دو 
بازى دیگر را پیش روى 
خود دارد اما بــا اقتدار 
به جام جهانى روسیه 
صعود کرده و این اثبات

 شایستگى هاى آقاى کى روش، بازیکنان و فدراسیون 
فوتبال است. حمایت هاى خوبى از تیم ملى صورت 
گرفت و ایران سزاوار این صعود تاریخى بود. ایران در 
حال حاضر به عقیده بنده بهترین تیم آسیاست و باید 
برنامه ریزى هاى خود را براى موفقیت در جام جهانى از 
همین حاال آغاز کند.تیم ملى ایران و همه تالشگرانش 
با صعود خود ایران را غرق در شادى کردند و شایسته 

بهترین قدردانى ها هستند.
رضا چلنگر هم امسال در کنار شما 

خواهد بود؟
بله! من و رضا از یکدیگر دل نمى کنیم. به ویژه اینکه او 
سپاهان را خیلى دوست دارد و البته هواداران سپاهان 
هم به او عالقه زیادى دارند. رضا کارش را فوق العاده 
انجام مى دهد و همه از او راضى هستیم. رضا چلنگر 
داراى اوج ســابقه در کنار بالژویچ در تیم ملى است 
و توانسته اســت که به واســطه تیم ملى و با کمک
 رسانه ها رابطه خوبى با مردم پیدا کند. هیچگاه فراموش 
نمى کنم نخستین ارتباط من با چلنگر زمانى بود که 
من کرواســى بودم و او در تیم ملى ایران و یک بازى 
دوستانه بین این دو تیم برگزار شد، اما به طور جدى در 
باشگاه پرسپولیس به علت درگیرى کارى با او رابطه

 نزدیک ترى پیدا کردم و بعد از آن بار دیگر در سپاهان 
کنار یکدیگر قرار گرفتیــم. چلنگر نه تنها یک رابطه 
خوب بین من، بازیکنان، کادر فنى و دیگر اطرافیان من 
برقرار مى کند، بلکه به عنوان یک دوست مى توانم به 
او تکیه کنم. کار چلنگر تنها خاموش کردن شر و پیش 

بردن کارها در راستاى خیر و صالح من بوده است!
آب رودخانه زاینده رود را هم حتماً 
دیده اید که دوباره قطع شده است. 
بله. متأسفانه دیدن رودخانه خشک باعث ناراحتى و تأثر 
همه ما مى شود. بعد از میدان نقش جهان اصفهان، به 
عقیده من پارك هاى زیباى کنار حاشیه زاینده رود و این 
رودخانه مکان بسیار زیبا و آرامى براى رسیدن به آرامش 
و رفع خستگى و رسیدن به تمرکز است. به خصوص 
جارى بــودن آب زاینده رود به پــارك ها زیبایى چند 
برابر مى دهد و امیدوار هستم که با کمک مسئوالن،

 زاینده رود همیشه جارى باشد و مسئوالن اجازه ندهند 
که این جذابیت توریستى به راحتى از بین برود.

آقاى کرانچار! سئوال آخر که یک 
دفعه به ذهنمان رسید و ربطى هم 
به اصل مصاحبه ندارد؛ به نظر شما 
مردم ایران و کرواسى چه ویژگى 

مشترك دارند؟!
 ســئوال جالب و غیر منتظره اى را مطرح کردید. یک 
روایت در تاریخ وجود دارد که کروات ها از ایران باستان 
مهاجرت کرده و به کرواسى نقل مکان کرده اند. هرچند 
که تاریخ کهن هفت هزار ساله ایران به هیچ عنوان با 
کرواسى قابل مقایسه نیســت اما تشابهاتى بین مردم 
این دو کشور وجود دارد،  به عنوان مثال مردم کرواسى 
نیز مانند مردم ایران با آغوش باز از میهمان اســتقبال 
مى کنند و نسبت به سایر ملل اطراف خود اجتماعى تر 
هستند و اگر دقت کنیم این نکته را متوجه مى شویم که 
در هر دو کشور رابطه خوبى بین خانواده ها وجود دارد و 
افراد خانواده با یکدیگر رابطه صمیمانه اى دارند و بسیار 

به یکدیگر وابسته هستند.

 زالتکو کرانچار در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:
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. به بازیکنــان خوبى را جــذب کنیم.
هر حال با توجــه به جهات 

به نظر مى رسد با حضور قلعه نویى 
رقابت جالبى بین شما و این مربى 
شکل بگیرد و البته شهرآوردهاى

اصفهان همدیدنى تر مىشود.

بهاره حیاتى

«زالتکو کرانچــار» در گفتگویى اختصاصى بــا روزنامه نصف جهــان از آخرین اخبار راجــع بــه اردوگاه زرد و برنامه هاى خود پیــش از آغاز رقابت هــاى فصل جدید
 سخن گفت و البته به یکى دو سئوال غیر فوتبالى هم پاسخ داد. وى همچنین در این گفتگو از حضور امیر قلعه نویى در اصفهان ابراز خشنودى کرد و گفت که ذوب آهن توانسته 

بهترین مربى ایرانى را به استخدام خود در آورد. این گفتگو را از دست ندهید.

روز چهارشنبه 31 خردادماه یک روز ویژه  براى 
فوتبال ایران اســت، چرا که سالگرد تنها برد 
تاریخ تیم   ملى فوتبال ایران در جام هاى جهانى 
آن هم برابر آمریکا در جام جهانى فرانسه است. 
به همین دلیل سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در سالگرد پیروزى تاریخى تیم ملى فوتبال 
ایران برابر تیم ملى آمریــکا، از این بازى به 
عنوان سیاسى ترین بازى جام جهانى یاد کرد.

AFC نوشــت: 19 ســال قبل جمهورى 
اسالمى ایران برابر آمریکا، براى اولین بار در 
یک مسابقه اى که اهمیت بسیار زیادى داشت، 
قرار گرفت. ایران که قبًال فقط یک بار در جام 
جهانى سال 1978 آرژانتین شرکت کرده بود، 
20 ســال صبر کرد تا دوباره در این رقابت ها 
حضور داشته باشد و آنها به سختى توانستند 

جواز حضور در جام جهانى را به دست آورند.
40 هزار تماشاگر در ورزشگاه ژرالند، شهر لیون 

حاضر بودند تا این بازى را از نزدیک تماشا کنند. 
جایى که ابتدا این حمید استیلى بود که ایران را 
پنج  دقیقه قبل از پایان مسابقه در نیمه نخست 
با یک ضربه سر فوق العاده  از 15 مترى پیش 
انداخت. این بازیکن توانست سانتر زیباى جواد 

زرینچه را به گل تبدیل کند.
در اواخر نیمه دوم پــاس زیباى على دایى به 
مهدى مهدوى کیا رســید و او هم با آرامشى 
مثال زدنى دروازه  «کیســى کلر» را باز کرد و 
با خوشحالى شروع به گرفتن جشن بعد از زدن 
گل کرد. در اواخر مسابقه «برایان مک براید» 
توانست یکى از گل هاى خورده را پاسخ دهد. 
گل او سه  دقیقه قبل از سوت پایان مسابقه زده 
شد تا حساســیت بازى به اوج خود برسد ولى 
ایران توانست برترى خودش را حفظ کند تا 

بتواند به این برد تاریخى دست پیدا کند.
اگر چه نگرانى هایى دربــاره بازى بین ایران 

و آمریکا وجود داشــت و آن بخاطر مســائل 
سیاسى بین دو کشور بود، ولى بازى هر چه بود 
به خوبى به پایان رسید. ایرانیان با گل هاى رز 
در ابتداى مسابقه به استقبال بازیکنان آمریکا 
رفتند. گل هاى رزى که نماد «صلح» محسوب 
مى شود و دو تیم   در ابتداى مسابقه در کنار هم 

عکس یادگارى نیز گرفتند.
دو سال بعد در ســال 2000 تیم   ملى فوتبال 
ایران در دیدارى دوســتانه بــه لس آنجلس 
رفت و برابر آمریکا به تســاوى یک بر یک 

رضایت داد.
ایران در حال  حاضر توانســته است پنجمین 
صعود خود به جام جهانى را به دســت بیاورد 
و اکنــون فوتبال مــدرن امــروزى ایران 
امیدوار است تا بتواند در جام جهانى روسیه به 
تعداد بردهاى ایران  اضافه کند و تاریخ سازى 

کرده باشد.

پیوستن احسان حاج صفى به پانیونیوس یونان در مراحل پایانى 
قرار دارد و در آینده اى نزدیک ســتاره تیم ملى ایران دوباره در 
فوتبال اروپا حاضر خواهد شــد. پیش از این یک بار حاج صفى 
شانس خود را با حضور در بوندس لیگاى 2 امتحان کرده بود که 
چندان حضور موفقى نبود و در پایان فصل احسان به لیگ برتر 

ایران بازگشت. 
حاال این ستاره امیدوار است در سال منتهى به جام جهانى بتواند 
روزهاى خوبى در اروپا داشته باشد. سرمربى پانیونیوس درباره 
خرید جدید باشــگاهش گفته: «به آرامى ایــن انتقال را پیش 
مى بریم و امیدوارم به خوبى پایان یابــد. او خرید فوق العاده اى 
است. ایران را به عنوان یک بازار در فوتبال یونان نمى دانند. با 
آمدن کریم انصارى فرد و مسعود شجاعى تمایل خرید بازیکن 
به ســمت ایران رفت و لیگ این کشور و بازیکنان را تحت نظر 
مى گیرند. این بازیکنان مى توانند در یونان ارزشــمند باشند و 

فوتبال متفاوتى را انجام دهند.»
«میخائیل گریگوریو» که از شــجاعى هم رضایت کامل دارد 
درباره حضور هافبک فانتزى ایرانى در این تیم گفت: «مسعود در 
آستانه تمدید قراردادش قرار دارد. او فقط رهبر بازى نیست بلکه 
رهبر تیمى است. ما به چنین بازیکنى نیاز داریم و از ماندن او در 
پانیونیوس اطمینان دارم. او به همراه "المبروس" در بازى هاى 
ملى بودند و با تأخیر به تمرینات پانیونیوس ملحق مى شــوند. 

منتظر آنها در اینجا هستیم.»

روابط عمومى و امور بین الملل باشــگاه فرهنگى، ورزشــى 
ذوب آهــن اصفهــان اعالم کــرد: محمد رشــید مظاهرى 
دروازه بان ذوب آهن است و یک فصل دیگر با این تیم قرارداد 

دارد.
در اطالعیه روابط عمومى باشــگاه ذوب آهن آمده است: در 
پى برخى اخبار منتشــر شــده در باره جدایى رشید مظاهرى 
دروازه بان ملى پوش تیم فوتبال ذوب آهن از این باشــگاه و 
درخواســت باشــگاه هاى دیگر براى به خدمت گرفتن وى، 
به اطالع مى رســانیم که مظاهرى براى یــک فصل دیگر با 
این باشگاه قرارداد دارد و قرار نیســت او را به باشگاه دیگرى

 بدهیم.
پیــش از این، برخى از رســانه هــا اعالم کردنــد که این 

دروازه بــان از ذوب آهــن جدا شــده و بــه یکى از 
تیم هــاى پایتخــت پیوســته اســت. مظاهرى 

ســابقه بــازى در تیم هــاى اســتقالل اهواز 
و فوالد خوزستان را دارد و از فصل 92-93 

به تیم ذوب آهن اصفهان پیوست.
 وى بــا ذوب آهن اصفهــان قهرمانى
 در جام حذفى 94–1393،قهرمانى در 
جام حذفى 95–1394 و قهرمانى در 

ســوپر جام 1395 را تجربه کرده  
است.

حاج صفى،  یک امضا تا 
لژیونر شدن

رشید جایى نمى رود

«محمــد هاشــمى» مدافع 
تیم ملــى امید افغانســتان 

چند جلســه با ما تمرین 

دروازه بان ذوب آهن است و یک فصل دیگر با این تیم قرارداد 
دارد.

در اطالعیه روابط عمومى باشــگاه ذوب آهن آمده است: در 
پى برخى اخبار منتشــر شــده در باره جدایى رشید مظاهرى 
دروازه بان ملى پوش تیم فوتبال ذوب آهن از این باشــگاه و 
درخواســت باشــگاه هاى دیگر براى به خدمت گرفتن وى، 
به اطالع مى رســانیم که مظاهرى براى یــک فصل دیگر با 
این باشگاه قرارداد دارد و قرار نیســت او را به باشگاه دیگرى

 بدهیم.
پیــش از این، برخى از رســانه هــا اعالم کردنــد که این

دروازه بــان از ذوب آهــن جدا شــده و بــه یکى از 
تیم هــاى پایتخــت پیوســته اســت. مظاهرى 

ســابقه بــازى در تیم هــاى اســتقالل اهواز
3و فوالد خوزستان را دارد و از فصل 92-93

به تیم ذوب آهن اصفهان پیوست.
ىمانى  وى بــا ذوب آهن اصفهــان قهر
4 در جام حذفى 94–1393،قهرمانى در
5جام حذفى 95–1394 و قهرمانى در 

5ســوپر جام 1395 را تجربه کرده  
است.

 ایران - آمریکا 
سیاسى ترین 

مسابقه فوتبال بود

گزارش AFC درباره سالگرد یک دیدار تاریخى
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 وریا غفورى در حالى پس از 
تمدید قرارداد با استقالل مى 
گوید که در هر حالتى تصمیم 
داشته در این تیم بماند که تا 
چندى قبل نیز در تالش براى 
حضور دوباره در سپاهان اصفهان 

بود.
 وریا غفورى پــس از تمدید قرارداد با 
آبى ها به خبرنــگاران گفت: «منتظر 
نظر نهایى آقــاى منصوریان بودم و 
به همین دلیل هم کمــى کار تمدید 
قراردادم طول کشید. از باشگاه با من 
تماس گرفتند و من هــم قراردادم را 

تمدید کردم.» 
او ادامــه داد: «همانطــور که قبًال 
هم گفته ام خیلى تمایل داشــتم در 
اســتقالل بمانم تا دینم را ادا کنم، 
هیچ شــرط و شــروطى هم براى 
باشگاه نگذاشتم و قراردادم را تمدید 
کردم تــا بتوانم فصــل بعد براى 

استقالل بازى کنم.»
مدافع راست استقالل در مورد اینکه 
گفته مى شــود براى تمدید قرارداد 
تخفیف داده اســت، گفت: «براى 
اینکه حســن نیتم را ثابت کنم حتى نسبت 
به رقم پارسالم هم تخفیف دادم چون اصًال 
شرط مالى نداشتم و ســریع قراردادم را امضا 
کردم. ســال قبل فصل بدى براى من بود اما 
اگر خدا به من سالمتى بدهد مى خواهم همه 
چیز را جبران کنم. البته اتفاق هاى پارسال واقعًا 
تقصیر من نبود چراکــه مصدومیت براى هر 
بازیکنى پیش مى آید و مــن واقعًا کوه انگیزه 

هستم تا همه چیز را جبران کنم.»
وریا غفورى در مورد واکنش اش به حضور رامین 
رضاییان در استقالل هم مى گوید: «واقعیت این 
است که من اسم شــخص خاصى را نمى آورم ولى 
اگر سه مدافع راست هم مى آمدند و آقاى منصوریان 
من را مى خواســت مطمئن باشــید قراردادم را 
تمدید مى کردم تا همه چیز را جبران کنم. من 

توانایى هاى خودم را مى شناسم و تمام تالشم را مى کنم 
که براى استقالل مفید باشم.» 

مدافع راست ملى پوش استقالل در مورد شرایط استقالل 
در فصل جدید هم اینطور توضیح مى دهد: «اگر بخواهید 
به طور کلى به فصل گذشته نگاه کنید ما فصل قبل شروع 
خوبى نداشتیم چون تیم تغییرات زیادى کرده بود اما در 
نیم فصل دوم بسیار خوب نتیجه گرفتیم و توانستیم به 
رتبه دوم برسیم که باتوجه به اینکه بسیارى از بازیکنان 
فصل اول حضورشان در این تیم بود نتیجه بسیار خوبى 
محسوب مى شود. در مورد بازى با العین هم باید بگویم 
این بدترین خاطره عمر فوتبال من اســت که به نظرم 
یک اتفاق بود. من فکر مى کنم براى فصل جدید دیگر 
اشتباهات فصل گذشته را تکرار نمى کنیم و آن چیزى که 
ما و هوادارانمان را راضى مى کند، رتبه اى بهتر از پارسال 
اســت، در نتیجه 100درصد به چیزى جز قهرمانى فکر 

نمى کنیم...»
این ســخنان وریا بود کــه ذوق زدگــى او بابت تمدید 
قرارداد را نشان مى داد. این بازیکن که امید بسیار کمى 
داشت تا همچنان مورد اعتماد منصوریان قرار بگیرد در 
هفته هــاى اخیر تــالش هاى زیــادى را انجــام داد 
که بــه ســپاهان بیاید ولــى با پاســخ منفــى زردها 
مواجه شــد و به او اعالم شــد کــه کرانچــار نظرى 
روى وى نــدارد. حــاال وریــا  در شــرایطى ادعــا

مى کند که خیلى مایــل به تمدید قــرارداد بودم و اگر 
ســه مدافع راســت هم مى آمدم باز هم در اســتقالل

مى ماندم که تالش و تقالى خود و دوستانش براى جلب 
نظر سپاهانى ها به منظور بازگشت به این تیم را فراموش 

کرده است.

غفورى در حالى پس از  وریا
تمدید قرارداد با استقالل مى

گوید که در هر حالتى تصمیم 
بماند که تا  این تیم داشته در
در تالش براى  چندى قبل نیز
حضور دوباره در سپاهان اصفهان 

بود.
 وریا غفورى پــس از تمدید قرارداد با 
آبى ها به خبرنــگاران گفت: «منتظر 
نظر نهایى آقــاى منصوریان بودم و 
کمــى کار تمدید دلیل هم به همین
قراردادم طول کشید. از باشگاه با من

قراردادم را  من هــم تماس گرفتند و
تمدید کردم.» 

او ادامــه داد: «همانطــور که قبًال
هم گفته ام خیلى تمایل داشــتم در 
اســتقالل بمانم تا دینم را ادا کنم، 
هیچ شــرط و شــروطى هم براى 
باشگاه نگذاشتم و قراردادم را تمدید 
کردم تــا بتوانم فصــل بعد براى 

استقالل بازى کنم.»
مدافع راست استقالل در مورد اینکه 
گفته مى شــود براى تمدید قرارداد 
تخفیف داده اســت، گفت: «براى 
اینکه حســن نیتم را ثابت کنم حتى نسبت 
به رقم پارسالم هم تخفیف دادم چون اصًال 
شرط مالى نداشتم و ســریع قراردادم را امضا 
کردم. ســال قبل فصل بدى براى من بود اما 
اگر خدا به من سالمتى بدهد مى خواهم همه 
را جبران کنم. البته اتفاق هاى پارسال واقعًا  چیز
تقصیر من نبود چراکــه مصدومیت براى هر 
بازیکنى پیش مى آید و مــن واقعًا کوه انگیزه 

هستم تا همه چیز را جبران کنم.»
وریا غفورى در مورد واکنش اش به حضور رامین 
رضاییان در استقالل هم مى گوید: «واقعیت این 
است که من اسم شــخص خاصى را نمى آورم ولى 
اگر سه مدافع راست هم مى آمدند و آقاى منصوریان 
من را مى خواســت مطمئن باشــید قراردادم را 
تمدید مى کردم تا همه چیز را جبران کنم. من 
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وریا از سپاهان
 «نــه» شنید 
و استقاللى ماند!

محسن کدخدایى

واقعیت این 
است که من اسم شخص 

خاصى را نمى آورم ولى اگر سه 
مدافع راست هم مى آمدند و 

آقاى منصوریان من را مى خواست 
مطمئن باشید قراردادم 
ررا تمدید مى کردم

ص

مدتى بعد از لغو محرومیت عجیب کمیته اخالق، محسن فروزان 
با انگیزه هاى زیادى در جلسه هاى تمرینى تیم جدیدش حضور 
پیدا مى کند. فروزان براى لیگ هفدهم با پارس جنوبى جم قرارداد 
امضا کرده اســت و فصل جدید را درون دروازه یکى از تیم هاى 
تازه وارد لیگ برتر ســپرى خواهد کرد. دروازه بان استقالل در 
لیگ چهاردهم، حاال به سختى تمرین مى کند تا روندى که در 
دو سال گذشته شامل حالش شــده، این بار براى او تکرار نشود. 
فروزان در لیگ پانزدهم، با راه  آهن به دسته پایین تر سقوط کرد. او 
یکى از مهره هاى خوب راه آهن بود اما نتوانست از سقوط این تیم 
جلوگیرى کند. این اتفاق در صباى قم نیز براى فروزان تکرار شد. 
محسن که در نیم فصل به تیم مرفاوى پیوسته بود، در ده مسابقه 
اول با لباس صبا هفت بار کلین شیت کرد اما باز هم سرنوشتى به 

جز سقوط نداشت.
در روز امضاى قرارداد فروزان با پارس جنوبى، خیلى ها به کنایه 
از سقوط حتمى تیم بوشهرى به دسته اول حرف مى زدند. شاید 
تنها یک سقوط دیگر کافى باشد تا هیچ باشگاهى جرأ ت نکند 
دروازه اش را به این ســنگربان بســپارد. فروزان بــراى فرار از 

هت تریک سقوط، این روزها به سختى تمرین مى کند.

بختیار، افشــین و کنعانى زادگان، فصل قبل سوژه هاى نقل و 
انتقاالتى آبى ها بودند اما با گذشــت یکسال شرایط متفاوتى 

دارند.
بختیار رحمانى ستاره اول اســتقالل در نقل و انتقاالت لیگ 
شانزدهم بود که پیراهن شــماره 7 آبى ها را بر تن کرد و اولین 

خرید منصوریان بعد از حضور در جمع آبى ها شد.
محمد حســین کنعانــى زادگان دیگــر بازیکنى اســت که 
اســتقاللى ها او را با حاشــیه زیادى جذب کردنــد و از جمله 
بازیکنانى بــود که حضور او در اســتقالل تبدیــل به یکى از
بمب هاى نقل و انتقاالتى شد. آرش افشین نیز هر چند با حاشیه 
کمترى استقاللى شد اما او نیز با توجه به سابقه حضور در تیم 
ملى از جمله ســتاره هایى بود که پیراهن آبى هــا را در لیگ 

شانزدهم با نظر منصوریان بر تن کرد.
هر ســه این بازیکن در نیم فصل از اســتقالل جدا شدند و در 
آستانه لیگ جدید وضعیت مشــخصى ندارند. قرارداد بختیار 
رحمانى با فوالد خوزستان به پایان رسیده و هنوز این بازیکن 
قرارداد خود با قرمزهاى اهوازى را تمدید نکرده اســت. آرش 
افشــین نیز بعد از یک نیم فصل حضور در استقالل خوزستان 

هنوز با تیم جدیدى قرارداد نبسته است.
کنعانى زادگان نیز وضعیتى مشــابه ایــن دو بازیکن دارد و با 
وجود حضور در اردوهاى تیم ملى هنوز با هیچ تیمى به توافق 
نهایى نرســیده است تا سه ســتاره فصل قبل نقل و انتقاالتى

 استقاللى ها در کما  باشند.

از باشگاه استقالل خبر مى رســد که پژمان منتظرى با منصوریان 
و مدیران این تیم تماس گرفته و اعالم کرده اســت با توجه به 

شــرایط موجود، نمى تواند به ایران برگردد و استقاللى شود. 
او گفته امسال را هم در لیگ ستارگان قطر سپرى مى کند 
و با پیراهن االهلى ادامه مى دهد. او نتوانسته خانواده اش 
را براى تغییر محل زندگى و بازگشــت بــه ایران راضى 
کند. هرچند گفته مى شــود جواب منفى منصوریان به 
درخواست هاى منتظرى به خصوص عدم تمایل به جذب 
جبارى در این تصمیم بى تأثیر نبوده است. همه این اتفاقات 
درحالى رقم خورده که منصوریان و اســتقاللى ها از جذب 

منتظرى، اطمینان کامل داشتند و خود این بازیکن هم اعالم 
کرده بود وقتش رسیده که به ایران برگردد. باید دید این خبر از 
سوى مدیران استقالل به صورت رسمى اعالم مى شود یا نه؟

اســتقاللى ها هم بالفاصله دست به کار شــدند و مدیربرنامه هاى 
«رابسون» و«پادوانى» به باشگاه رفتند تا براى تمدید قرارداد مذاکره کنند.

با شروع فعالیت باشگاه ذوب آهن در نقل و انتقاالت 
پیش از فصل، شــش بازیکن ایــن تیم حاضر به 

تمدید قرارداد نشدند.
باشگاه ذوب آهن پس از مشخص کردن سرمربى 
جدید تیم فوتبال خود و سپردن هدایت این تیم به 
امیر قلعه نویى فعالیتش را در نقل و انتقاالت پیش 
از فصل آغاز کرد و اولویت این تیم تمدید قرارداد 
بازیکنان فعلى بود. از آنجایى که بودجه این باشگاه 
در فصل پیش رو افزایش آنچنانى نداشته، مسئوالن 
ذوب آهن تا این لحظه نتوانسته اند برخى بازیکنان 
خود را راضى به تمدید قرارداد کنند. شش بازیکن 
فصل گذشــته این تیم که قراردادشــان به اتمام 
رســیده و بین آنها بازیکن ملى پوش هم حضور 
دارد، پیشــنهاد مالى هیئت مدیره را نپذیرفته اند و 
برگه تمدید قرارداد خود را امضا نکردند. باشــگاه 
ذوب آهن به دلیل مشــکالت مالى نتوانسته رقم 
درخواستى بازیکنانش را تأمین کند و به همین دلیل 

مسئوالن این باشگاه اصفهانى در حال چانه زنى با 
این  بازیکنان هستند تا در نهایت به نتیجه برسند.

از جمله این بازیکنان مهدى رجــب زاده و دانیال 
اســماعیلى فر هســتند که براى فصل آینده در 
فهرســت امیر قلعه نویى قرار دارنــد. با این حال 

باشــگاه ذوب آهن با این دو بازیکن براى تمدید 
قرارداد اختالف هایى دارد. رجب زاده و اسماعیلى فر 
تا کنون  چند بار با باشگاه ذوب آهن مذاکره کرده اند، 
اما هنوز از لحــاظ مالى با این باشــگاه به توافق 

نرسیده اند.

منتظرى گفت نه! 

  فرار از هت تریک

3 ستاره در کما! 

مشکالت مالى بیخ ریش باشگاه اصفهانى

6 بازیکن ذوب آهن حاضر به تمدید قرارداد نشدند چند وقتــى اســت منصوریان دیگــر کارلوس 
کارلــوس نمى کند و در حرف هایش اســم کى 

روش را نمى برد.
 سال قبل علیرضا منصوریان درست مثل زمانى 
که در نفت حضور داشت چنان کارلوس کارلوس
مى کرد و از رابطه خوب خود با کى روش حرف 
مى زد که وقتى اســتقالل در شــهرآورد تهران 
پرسپولیس را شکســت داد خیلى ها با توجه به 
ادعاهاى منصوریان و اختالف کى روش و برانکو، 
احتمال دادند ســرمربى تیم ملى به ســرمربى 
استقالل براى شکست دادن برانکو کمک کرده 
باشد اما االن چند مدتى است اسم کى روش را از 

زبان منصوریان نمى شنویم.
 حتى شایعه شده چند شــب قبل منصوریان در 
یک جمع خودمانى اعتراف کرد دیگر مثل قبل با 

سرمربى تیم ملى ارتباط 
خوبى ندارد. برخى 
منابــع آگاه هــم 

مى گویند منصوریان و کــى روش تا همین چند 
ماه قبل حداقل ماهى یک شــب شــام را با هم

مى خوردند اما االن ارتباط شان در حد تماس هاى 
تلفنى و کوتاه چند ثانیه اى است که منصوریان با 
او تماس مى گیرد و کارلوس هم چند خط در میان 

جواب مى دهد!
 راست و دروغش گردن راوى اما انگار کارلوس 
از زمانى از دست منصوریان شاکى شد که شنید 
سرمربى اســتقالل موقع جذب بازیکن به آنها

مى گوید من با کى روش صمیمى هستم و تو را به 
تیم ملى مى فرستم.

یکى از رسانه هاى ترکیه با تأیید عالقه سران باشگاه فنرباغچه براى جذب بیرانوند، مدعى شده است: باشگاه 
فنرباغچه در نظر دارد علیرضا بیرانوند، دروازه بان ایرانى را که به شروع سریع بازى و ارسال پاس هاى گل معروف 
است، به عنوان دروازه بان سوم  جذب کند.باشگاه فنرباغچه که نقل و انتقاالتش را زودتر شروع کرده، مى خواهد 
تیم خود را در تمام جهات تقویت کند. زرد و الجوردى پوشان براى فصل آینده به دنبال تقویت خطوط مختلف 
خود هستند و مدیریت باشگاه نیز مى خواهد نقل و انتقاالت تیم را قبل از شروع تمرینات پیش فصل، به پایان 
برساند که در این بین خبر انتقال بیرانوند به فنرباغچه مطرح شده است.به دنبال جدایى «فابیانو»، دروازه بان برزیلى 
فنرباغچه، این تیم درصدد پیدا کردن یک دروازه بان دیگر است. بعد توافق فنرباغچه با «ولکان دمیرل» که کاپیتان 

و دروازه بان شان است، این تیم مى خواهد با جذب بیرانوند، خط دروازه اش را بیش 
از پیش تقویت کند.

در کنار ولکان دمیرل و «ارتورئول تاشــکیران» دو دروازه بان این تیم، 
مدیران فنرباغچه به اقداماتشان براى جذب بیرانوند 24 ساله سرعت 
بخشیدند؛ دروازه بان با استعدادى که در لیگ ایران پیراهن پرسپولیس 
را بر تن مى کند، در مرحله اول به صورت قرضى به فنرباغچه منتقل 

مى شود.
این روزنامه مهمترین ویژگى علیرضا بیرانوند را شروع مجددهاى خوب 

او بعد از گرفتن توپ هاى خطرناك عنوان کرد و نوشت: دروازه بان جوانى 
که توپ را سریع و به صورت مفید و تأثیرگذار به جریان  مى اندازد،  مى تواند 
تیمش را با شروع مجددهایش سریعاً به فاز حمله ببرد و در چندین بازى 

توانسته به هم بازى هایش پاس گل نیز ارسال کند.

«عمــر الســومه» بهتریــن بازیکــن تیــم فوتبــال االهلــى عربســتان و آقــاى
 گل ســه فصل اخیر لیگ حرفه اى عربســتان، دیدار مقابل پرســپولیس در مرحله 
یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد. السومه با مصدومیت شدیدى

 روبره و شــده اســت و احتماًال دیــدار رفت مقابل پرســپولیس را از دســت 
مى دهد.

وى باید حداقــل ده هفته دور از میادین باشــد و شــاید بازى برگشــت را
 هم از دســت بدهد که مى تواند خبر خوبى براى «برانکــو ایوانکوویچ» و 
هواداران پرسپولیس باشــد.  دیدار رفت دو تیم روز 31 مرداد در کشور ثالث 

برگزار خواهد شد.
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خود را راضى به تمدی
فصل گذشــته اینت
ب رســیده و بین آنها
دارد، پیشــنهاد مالى
برگه تمدید قرارداد خ
ذوب آهن به دلیل مش
درخواستى بازیکنانش

زبان منصوریان نمى شنویم.
منصوریان در  حتى شایعه شده چند شــب قبل

یک جمع خودمانى اعتراف کرد دیگر مثل قبل با 
سرمربى تیم ملى ارتباط 

خوبى ندارد. برخى 
منابــع آگاه هــم 
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ادعاى روزنامه ترکیه اى؛ 

فنرباغچه، بیرانوند را به عنوان 
دروازه بان سوم و قرضى مى خواهد

بهترین بازیکن االهلى 
دیدار مقابل پرسپولیس را از دست داد
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چهل تکه

فرماندار شهرستان خاش از شناسایى عامل اصلى انتشار بوى نامطبوع 
و غیر طبیعى در این شهر خبر داد.

محمداکبر چاکرزهى بیان کرد: با تالش هاى ســربازان گمنام امام 
زمان (عج) و کارشناسان بهداشت و... از فعالیت غیرقانونى یک واحد 
تولید قیر جلوگیرى و فرد متخلف به مراجع قضائى معرفى شده است.

فرماندار خاش ادامــه داد: با انجام کارهــاى قانونى و تالش هاى 
همکاران ما آرامش در منطقه حاکم است و خداوند را شاکریم قضیه در 

شهر خاش که سبب نگرانى مردم شده بود ختم بخیر شد.
بوى نامطبوع در برخى نقاط شهر خاش سبب نگرانى مردم و مراجعه 
52 نفر به بیمارستان شد که خوشبختانه با تالش نیروهاى بهداشت 
و درمان تمامى آنان مداوا و مرخص شدند و تنها یک فرد مسن و یک 
نوجوان که سابقه ناراحتى تنفسى داشتند تا مداواى کامل در بیمارستان 

بسترى هستند.

رئیس پلیس آگاهى استان فارس گفت: مأموران کالنترى 12 فخرآباد 
شیراز در گشتزنى هاى پلیسى، مرد جوانى که در حال دستبرد از یک 

خودرو بود را مشاهده و در علمیات ضربتى دستگیر کردند.
سرهنگ محسن سروقد ادامه داد: متهم براى تحقیقات بیشتر و افشاى 

دیگر جرائم احتمالى در اختیار مأموران پلیس آگاهى قرار گرفت. 
وى افزود: در بازجویى ها ســارق جوان به 24 سرقت درون خودرو در 
شهرستان شیراز اعتراف کرد که صحنه هاى سرقت بازسازى و تا کنون 

20 نفر از شاکیان پرونده شناسایى شده اند. 
رئیس پلیــس آگاهى اســتان فارس اظهار داشــت: طــرح هاى 
مبارزه با ســرقت در اســتان فارس با جدیت ادامه خواهد داشــت و 
شهروندان با جدى گرفتن هشــدارهاى پلیس در رابطه با پیشگیرى 
از انواع ســرقت، مى توانند پلیــس را در راه مبارزه با ســرقت یارى 

کنند.

یک دادگاه در الجزایر مردى را به دلیل به خطر انداختن جان فرزندش 
به دو سال زندان محکوم کرد.

این مرد که نامى از وى برده نشده پسر کوچکش را بیرون از پنجره 
خانه در طبقه پانزدهم ساختمان محل زندگى اش نگه داشت و عکس 
گرفت. او سپس با انتشــار این عکس در فیسبوك، دنبال کنندگان 
(فالوورهاى) حســاب کاربرى اش را به الیک کردن تشویق کرد و 

نوشت: «هزار الیک (پسند) بدهید یا اینکه او را ر ها مى کنم!»
با انتشار این تصویر در فیسبوك و باز نشــر آن، بسیارى از کاربران 
با اشــاره به واکنش ترس در چهره کودك، این پــدر دیوانه را به 
سوءاســتفاده از فرزندش محکوم کردند و خواستار دخالت مقامات 

قضائى شدند.
این مرد در توجیه عملش گفته با انتشار این عکس سعى در افزایش 

تعداد دنبال کنندگانش داشته است. 

شناسایى عامل اصلى 
بوى بد در خاش

محاصره دزد
 خیابان هاى شیراز

اقدام احمقانه
030201 براى به دست آوردن الیک

عضو یک بانــد خطرنــاك زورگیرى که با کشــاندن
 طعمه هاى خود به کوچه بن بست، همه اموال آنها را با 
تهدید شمشیر و قمه و کتک کارى به سرقت مى بردند 
با تالش مأموران کالنترى سپاد مشهد در حالى دستگیر 
شدند که از آنان سالح شکارى، نقاب هاى سیاه و انواع 

سالح سرد کشف و ضبط شده است.
فرمانده انتظامى مشــهد با تشــریح جزئیاتى از جرائم 
اعضاى این بانــد مخوف گفــت: مدتى قبــل جوان 
20 ســاله اى به اتهام ایجاد رعب و وحشت در منطقه 
اسماعیل آباد مشهد و تیراندازى با سالح شکارى تحت 

تعقیب پلیس قرار گرفت.
سرهنگ محمد بوستانى افزود: این فرد که «على» نام 
دارد با استفاده از رصدهاى اطالعاتى شناسایى شد و مقام 
قضائى نیز دستور دستگیرى وى را صادر کرد اما او پس از 

ارتکاب جرم به محل نامعلومى گریخته بود. 
وى اضافه کرد: در حالى که بررســى هاى پلیس براى 
دستگیرى این فرد مسلح ادامه داشت، سپیده دم روزسه 
شنبه گذشته راننده یک دســتگاه پراید با سر و وضعى 
آشــفته و مضطرب وارد کالنترى سپاد شــد و از یک 

ماجراى زورگیرى پرده برداشت.
این مرد به مأمــوران انتظامى گفت: «ســاعتى قبل از 
منطقه "خین عرب" مشهد عبور مى کردم که دو مرد و 
یک زن جوان ملتمسانه از من خواستند تا آنها را به صورت 
دربستى به اطراف میدان سپاد برســانم. من هم آنها را 
سوار کردم و به راه افتادم. ابتدا به نحوه گفتار و حرکات 
آنان داخل خودرو مشکوك شدم ولى وقتى عنوان کردند 
که اگر امکان دارد ما را به "منطقه گردشــگرى الماس 
شرق برســانید!" دیگر به موضوع اهمیتى ندادم چرا که 
فقط مسافران نام منطقه گردشگرى را بر زبان مى رانند. 
در همین حال آنها یک خودرو پژو پــارس را در خیابان 
وصال به من نشان دادند و اظهار داشتند ما مسافر هستیم 
و خودروى ما خراب شده است! این گونه بود که من آنها 
را به "کوچه بن بســت" بردم و کنار خودروى پژو توقف 
کردم در این هنگام ناگهان آن زن پیاده شد و مرد جوان 
قمه اى را زیر گلویم گذاشت. وحشت سراپاى وجودم را 
فرا گرفته بود که مســافرنماها مرا به داخل خانه اى در 
همان نزدیکى کشاندند و پس از کتک کارى همه لوازم، 
گوشى، کارت عابر بانک وحتى مبلغ پنج هزار تومانى را 
که کار کرده بودم از من گرفتند. آنها در حالى که مرا کتک 
مى زدند به بیرون از منزل انداختند و خودرویم را نیز به 

مکان نامعلومى بردند.» 

رئیس پلیس مشــهد تصریح کرد: با اظهارات این فرد، 
بالفاصله گروه زبده اى از مأمــوران انتظامى با هدایت 
سرگرد زمینى،رئیس کالنترى سپاد وارد عمل شدند و 
تحقیقات خود را با توجه به مشــخصاتى که شاکى در 

اختیار آنان گذاشته بودآغاز کردند.
ســرهنگ بوســتانى گفت: مأموران در اولین مرحله از 
اقدامات پلیســى مراتب را به قاضى سیدجواد حسینى 
(معاون دادســتان مشــهد) اطالع دادند و بدین ترتیب 
عملیات با صدور دستورات ویژه اى از سوى مقام قضائى 

ادامه یافت. 
وى خاطرنشــان کرد: وقتى مأموران انتظامى به کوچه
 بن بست رسیدند ناگهان دو نفر از یک منزل مسکونى 
خارج شــدند که بالفاصله در محاصره قــرار گرفتند و 
دســتگیر شــدند. با انتقال دو متهم مذکور به کالنترى 
مشخص شــد که یکى از آنان «على» فرد مسلح تحت 
تعقیب است و دیگرى نیز که «امین» نام دارد از مجرمان 
سابقه دار و خطرناکى است که قبًال توسط پلیس دستگیر 

شده بود. 
ســرهنگ بوســتانى ادامــه داد: ایــن دو متهــم در

 بازجویى ها ضمن اعتراف به زورگیرى از شاکى اظهار 

داشتند خودروى شاکى را به یکى از پارکینگ هاى منطقه 
انتقال داده اند تا در فرصت مناسب دیگر لوازم داخل آن را 
سرقت کنند اما در حالى که بازجویى از آنان ادامه داشت 
شاکى دیگرى آنان را شناسایى و عنوان کرد که این افراد 

از وى نیز زورگیرى کرده اند.
این مرد کــه براى گــزارش ماجراى زورگیــرى وارد 
کالنترى شــده بود گفت: «حدود ساعت 2 بامداد یکى 
از متهمان دستگیر شده به همراه فرد دیگرى که عنوان 
مى کردند مسافر هستند به تعمیرگاه من مراجعه کردند 
تا خودروى آنان را تعمیر کنم اما من به آنها گفتم کارتر 
روغن خودرو سوراخ شده و باید مدتى در تعمیرگاه بماند 
در همین حال آنهــا التماس مى کردند که ما مســافر 
هســتیم و در نهایت از من خواستند در قبال دریافت 40 
هزار تومان خودروى پژو پارس آنها را با پراید بکسل کنم 
و به منطقه اسماعیل آباد ببرم. من هم که دلم سوخته بود 
این کار را انجام دادم اما وقتى به آنجا رســیدیم ناگهان 
مرا به داخل کوچه بن بست کشــاندند و با کتک کارى 
و تهدید به مرگ به وســیله قمه و شمشیر همه اموالم را 

ربودند.»
فرمانده انتظامى مشهد با تشریح ماجراى دستگیرى دیگر 

اعضاى این باند مخوف گفــت: همزمان با اعترافات دو 
متهم و با صدور دستورى از سوى قاضى حسینى مأموران 
انتظامى موفق شــدند النه مخوف ایــن باند در کوچه

 بن بست را شناسایى کنند.
سرهنگ محمد بوستانى یادآور شــد: در بازرسى از این 
منزل که متعلق به فرد سابقه دارى به نام «حبیب» بود 
سه عضو دیگر باند نیز دســتگیر شدند و تعدادى سالح

 سرد و گرم، نقاب، افشانه و ... از آنان کشف شد.
مقام ارشــد انتظامى مشهد خاطرنشــان کرد: تاکنون 
شــاکیان دیگرى نیز که توســط اعضاى این باند مورد 
زورگیرى قرار گرفتــه اند آنان را شناســایى کرده اند. 
سرهنگ بوستانى تصریح کرد: بررسى ها درباره مالک 
منزلى که به عنوان النه ســارقان مورد اســتفاده قرار 
مى گرفت مشــخص کرد که وى قبًال بــه اتهام خرید 
و فروش مواد مخــدر بارها دســتگیر و حتى منزل وى 
پلمب شده اســت. به طورى که همسرش نیز او را ترك 
کرده و فرزندان وى هم با حکم قانون تحویل بهزیستى 
شــده اند اما این فرد دســت از خالفــکارى هاى خود 
برنداشــته و همچنان بــه اعمال مجرمانه خــود ادامه

 داده است.

رکنا، پسر شهرســتانى و دوستش که براى زورگیرى به 
تهران آمده بودند پس از ســرقت مسلحانه یک پراید با 

خراب شدن خودروى سرقتى ناچار به فرار شدند. 
رسیدگى به این پرونده از پاییز 95 به دنبال شکایت یک 
مرد میانسال به نام «احمد» در دستور کار پلیس آگاهى 
تهران قرار گرفت. این مــرد به پلیس گفت: «صبح زود 
بود و به محل کارم در حوالى خیابــان حافظ مى رفتم. 
مى خواستم ماشینم را در یک کوچه پارك کنم که پسر 
جوانى با دست به شیشه ماشینم زد. وقتى شیشه ماشین 
را پایین کشیدم او به رویم اسلحه کشید و مرا تهدید به 
مرگ کرد. او و دوستش مرا از ماشین بیرون کشیدند و با 

پرایدم فرار کردند.»
تالش براى ردیابى پســران زورگیر آغاز شده بود که به 
پلیس خبر رسید پراید احمد در حاشیه جاده تهران-قم 
شناســایى شده اســت و دو پســر جوان در حال تعمیر 
آن هســتند. به این ترتیب دو پســر زورگیر به نام هاى 
«افشین» و «ســامان» که بخاطر خراب شدن خودور 
ســرقتى در جاده گیر افتاده بودند بازداشــت شدند و به 

سرقت مسلحانه اعتراف کردند.
آنها در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک استان تهران به 
ریاست قاضى حسین اصغرزاده و با حضور یک مستشار 
به اتهام سرقت مسلحانه پاى میز محاکمه ایستادند. در 
ابتداى این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.
سپس افشین 27ســاله به دفاع پرداخت و گفت: «من و 
سامان اهل استان لرستان هســتیم. از بانک وام گرفته 
بودم و چون کار درست و حسابى نداشتم نمى توانستم 
اقساط وام را بپردازم. یک روز دوستانم گفتند اگر به تهران 
بروم و دست به زورگیرى بزنیم مى توانم پول خوبى به 
دست بیاورم. ازشنیدن این حرف وسوسه شدم و ماجرا را با 
سامان در میان گذشتم. من و سامان یک اسلحه خریدیم 
و با هم براى سرقت از طالفروشى به تهران آمدیم. اما 
چون طالفروشى مناسبى پیدا نکردیم تصمیم گرفتیم تا 

یک ماشین بدزدیم.»
وى ادامه داد: «اسلحه جنگى بود اما فروشنده گفته بود 
تیر شــلیک نمى کند.به همین خاطر اسلحه را به سمت 
صاحب خودرو گرفتم و او را تهدید کردم. وقتى صاحب 
پراید از داخل ماشــین بیرون آمد اســلحه را به دست 
سامان دادم و خودم پشت فرمان نشستم. من و سامان

 مى خواستیم ماشین را به شهرستان ببریم و بفروشیم اما 
در بین راه ماشین خراب شد.»

وى درباره سابقه اى که در پرونده اش داشت به قضات 
گفت: «یک ســابقه قتل غیر عمد در پرونــده ام دارم. 
17سال پیش وقتى که ده ساله بودم با اسلحه پدرم شلیک 
کردم که موجب قتل پدرم شــد.» وى در تشــریح این 
ماجرا گفت: «پدرم در حال گریس کارى اسلحه اش بود. 
خشاب اسلحه را هم در آورده بود که جلوى چشم همه 
اعضاى خانواده اسلحه پدرم را به دست گرفتم و شلیک 
کردم. چون یک تیر در اسلحه جا مانده بود گلوله به سینه 
پدرم خورد و جان سپرد. اما چون بچه بودم یک روز هم 

بازداشت نشدم.»
سپس متهم ردیف دوم به دفاع پرداخت و گفت: «افشین 
نقشه سرقت را کشید. من راننده پراید را تهدید نکردم و 

فقط همراه افشین بودم.»
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

یک زوج میانســال به نام هاى «شیدا» و «شهروز» 
که از نیروهــاى خدماتى یکى از بیمارســتان هاى 
تهران بودند، ساعت 13 دهم خرداد امسال به صورت 
مســلحانه وارد بانک ملت در بزرگراه فتح شدندو با 
تهدید مشتریان و کارکنان بانک 33 میلیون تومان 
پول و چک دزدیدند؛ اما هنگام فرار در حلقه محاصره 
کارکنان بانک و مردم قرار گرفتند. مرد سارق یکى از 
کارکنان را با شلیک گلوله زخمى کرد اما در حین فرار 

همراه همدستش توسط مردم بازداشت شدند.
این زوج سارق براى ادامه تحقیقات به دادسراى ناحیه 
34 تهران منتقل شدند و در جریان تحقیقات قضائى 
به این سرقت اعتراف کردند و طراحى نقشه دستبرد 

به بانک را برگردن یکدیگر انداختند.
در ادامه کارمند زخمى بانک که مردى میانسال بود 
نیز با حضور در جلســه تحقیقات با ارائه شکایت از 
دو ســارق، به تشــریح ماجرا پرداخت و گفت: «روز 
حادثه من در حال ارائه خدمات به مشتریان بودم که 
مردى میانسال که ماسک بهداشتى نه چندان تمیزى 
زده بود، به عنوان مشترى واردشد، چند ثانیه بعد زنى 
میانسال که کوله پشتى همراه داشت، وارد بانک شد. 

آنها همه ما را که حدوداً 23 نفر مى شدیم کنار دیوار 
قرار دادند. سپس ســارق مرد  گفت این یک دزدى 

مسلحانه است.»
شاکى افزود: «وى همه پول ها و چک ها را که جمعًا 
33 میلیون تومان بود، از داخل صندوق ها برداشت. 
بعد فریاد زد کلید گاوصندوق را بدهید. به ناچار کلید را 
دادیم. در گاوصندوق را که باز کرد پولى داخلش نبود. 
آنها فرار کردند. دنبالشان رفتیم که سارق به سمت من 
شلیک کرد و بعد به کمک مردم هردوى آنها بازداشت 

شدند و پول ها را پس گرفتیم.»
تحقیقات در ارتباط با این پرونده هنوز ادامه دارد.

روز 24 اردیبهشــت ماه امســال مأموران کالنترى 102 
پاسداران در جریان یک سرقت خانه قرار گرفتند و خیلى زود 
تیمى از مأموران براى تحقیقات بیشتر در محل سرقت که در 

خیابان بوستان نهم خیابان پاسداران قرار دارد حاضر شدند.
مرد صاحبخانه در گام نخست هدف تحقیق قرار گرفت و 
گفت: «ساعت 19و30 دقیقه پس از اینکه درها را قفل کردم 
همراه خانواده ام به بیرون از خانه رفتیم و ســاعت 23و 30 
دقیقه زمانى که به خانه بازگشتیم با به هم ریختگى وسایل 

داخل خانه روبه رو شدیم.»
وى افزود: «در بررســى از خانه متوجه دزدیده شدن طال، 
جواهرات ، ده ســکه بهار آزادى، دالر و یک میلیون و 400 

هزار تومان پول شدیم.»
بدین ترتیب تیمى از مأمــوران پایگاه چهارم پلیس آگاهى 
تهران به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى ناحیه 44 براى 

دستگیرى عامل این سرقت میلیونى وارد عمل شدند.
کارآگاهان در این مرحله با توجه بــه اینکه درهاى ورودى 
ساختمان بدون تخریب قفل تخریب باز شده است تحقیقات 
میدانى خود را از دیگر اهالى این ســاختمان آغاز کردند و 
مشخص شــد که دیگر واحدهاى این ساختمان نیز هدف 

دستبرد قرار گرفته است.
مأموران در این مرحله پى بردند که اهالى ساختمان دسته 

کلیدهایشــان ناپدید شده یا آنها را پشــت درهاى ورودى 
واحدهاى خود جا گذاشته اند و اما هیچیک از آنها اقدام به 

تعویض قفل در خانه هایشان نکرده اند.
در ادامه تحقیقات مشخص شد که عامل سرقت ها چند بار 
قصد ورود به خانه ها را داشته اما زمانى که متوجه ورود اهالى 
خانه شده است به سرعت در را بسته و پا به فرار گذاشته است 
و این در حالى بود که نگهبان ساختمان در این صحنه ها ادعا 
مى کرد که هیچکسى به ساختمان رفت و آمد نداشته است.

فرضیه نخست براى مأموران همدستى نگهبان ساختمان با 
دزد خانه بود اما در بازجویى از وى هیچ سرنخى به دست نیامد 

و این مرد بى گناه شناخته شد.
دختر یکى از اهالى ساختمان در تحقیقات پلیسى به مأموران 
گفت: «ساعت 20 با دوستم در خانه سرگرم درس خواندن 
بودیم که ناگهان متوجه صداى انداختن کلید روى در خانه 
شدیم که به آرامى خودم را به پشت در رساندم و در حالى که 
از چشــمى در راهرو نگاه مى کردم دیدم که مرد جوانى در 
حال امتحان کردن کلیدهاى در دستش است و قصد ورود 
به خانه را دارد که در این لحظه در را به رویش باز کردم که 
مرد جوان با دیدن من به سرعت به طبقات پایین رفت و پا 

به فرار گذاشت.»
کارآگاهان در ادامه تحقیقات پى بردند که پســر ســازنده 

ساختمان یکى از متهمان سابقه دار به نام «مصطفى» 36 
ساله است که دو بار بخاطر ســرقت خانه و تهدید دستگیر 

شده است.
در این مرحله کارآگاهان تصویر مصطفى را پیش روى دختر 
جوانى که دزد خانه شان را مشاهده کرده بود قرار دادند که 
این دختر با مشاهده تصویر مصطفى اعالم کرد که وى همان 
مرد کلید به دستى است که قصد سرقت از خانه شان را داشت.
در ایــن مرحله مصطفى دســتگیر شــد و در بررســى از 

مخفیگاهش 22 دسته کلید به دست آمد.
مصطفى در اعترافاتــش گفت: «در بعضى موارد دســته

 کلید هایى را که پشت درب جا مانده برمى داشتم و پس از 
چند روز سرقت خود را انجام مى دادم اما در بیشتر سرقت ها 
، در زمان تحویل ملک به مالباختگان یک عدد از کلیدهاى 
ورودى واحدها را براى خود بر مى داشتم و پس از مدتى، در 
فرصتى مناسب اقدام به ســرقت طالجات و وجوهات نقد 

داخل منازل مى کردم.»
در ادامه رســیدگى به پرونده ، خریدار طالجات مســروقه 
در منطقه نارمک شناسایى شــد و کارآگاهان به یک مغازه 
طالفروشــى در نارمک مراجعه کردند؛ مالک طالفروشى 
ضمن شناسایى متهم صراحتاً اعالم کرد که مقادیرى طال 
و جواهرات را از متهم خریدارى کرده اما از سرقتى بودن آنها 

اطالع نداشته است .
مالک طالفروشى در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : «با توجه 
به اینکه مصطفى و خانواده اش را مى شناسم و او و خانواده 
اش از وضعیت مالى بسیار خوبى برخوردار هستند، به هیچ 
عنوان تصور نمى کردم که او اقدام به فروش طال و جواهرات 

مسروقه به من کرده باشد.»
سرهنگ کارآگاه فخرالدین افراسیابى، رئیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهى تهران، با اعالم این خبــر گفت: «با توجه به 
اعترف صریح متهم به انجام تمامى سرقت ها از مالباختگان، 
تحقیقات جهت کشــف و استرداد ســایر طالو جواهرات 
مسروقه و همچنین شناسایى دیگر مالباختگان احتمالى در 

دستور کار کارآگاهان قرار گرفته است.»

دادستان عمومى وانقالب مرکز استان البرز از دستگیرى 
دو نفر از عامالن قتل رئیس یکى از شعب مؤسسه اعتبارى 

آرمان در کرج خبرداد.
حاجى رضا شاکرمى  در تشــریح جزئیات این خبر اظهار 
داشت: در پى ورشکستگى این مؤسسه، دو نفر از مشتریان 
این مؤسســه که داراى ســپرده بودند شــبانه به منزل 
رئیس شــعبه مراجعه و درخواســت اســترداد وجوه و 

سپرده هاى خود را مى کنند.
این مقام قضائى دراستان البرز افزود: پس از درگیرى این 
افراد با رئیس شعبه جهت جلوگیرى از سرو صدا دست و 
پاى وى را بســته و دهان وى را با چسب مى بندند و فرار 
مى کنند که که در نهایت مدیرمؤسســه به دلیل خفگى 

فوت مى کند.
شاکرمى افزود: با تالش دستگاه قضائى و مأموران نیروى 
انتظامى عامالن قتل رئیس یکى از شــعب این مؤسسه 

دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

تبهکارى هاى شبانه 5 جوان و یک زن 
در پاتوق «حبیب»

اعتراف به قتل پدر در سن 10 سالگى

عامالن قتل رئیس مؤسسه اعتبارى آرمان
 دستگیر شدند

راز سرقت هاى پسر برج ساز توسط دختر لو رفتشیدا و شهروز در بانک گرفتار شدند



فناورىفناورى 15152969 سال چهاردهمپنج شنبه 1 تیر ماه   1396

ســال گذشــته، Eero یک راهکار همه فن حریف 
براى واى فاى راه انــدازى کرد تا از ایــن به بعد هیچ 
نقطه  کورى داخل خانه ها وجود نداشته باشد. در واقع 
هر هاب Eero نقش یک روتر، یک توسعه دهنده و 
یک تکرارکننده را ایفا مى کند. اگر دو یا چند روتر را کنار 
هم قرار دهید، یک شبکه مش واى فاى در داخل خانه 

راه انداخته اید.
بعــد از معرفى ایــن محصول، شــاهد محصوالت 
مشــابهى از گــوگل، تى پى لینــک، لینک ســیس 
و سامســونگ بودیم. ولى خودنمایى آنهــا نه تنها 
باعث کاهش تالش Eero نشــد بلکه باعث شــد 
تا روى بهنیه ســازى آن کار کنند. این شرکت طى 
روزهاى اخیر دو دســتگاه جدید را معرفى کرد: نسل 

دوم Eero و یک محصول کامًال جدید به نام 
Eero Beacon عــالوه  .

بــر این، ســرویس 
اشتراك جدید 

Eero Plus هم در راه است.
دستگاه Eero نســل دوم فقط از نظر شکل ظاهرى 
مشــابه مدل اصلى اســت ولى از نظر مشــخصات 
تفاوت هاى زیادى دارد: پشتیبانى از سه باند که باعث 
افزایش وســعت تحت پوشش مى شــود. مدیرعامل 
Eero مى گوید ظرفیت پهناى باند محصول جدید دو 
برابر شده است. از طرف دیگر برد آن هم دو برابر شده 
است. عالوه بر اینها، استفاده از سیستم جدید حرارتى، 
معمارى مکانیکى جدید و آرایش جدید آنتن ها باعث 
شده است تا Eero نســل دوم یک محصول کامًال 
متفاوت باشــد. از یک کانکتور USB-C براى دیتا 
و برق دهى استفاده شــده و دو پورت شبکه روى آن 

طراحى شده است.
اما محصــول بعدى 

 Eero است که از نظر اندازه نصف Eero Beacon
معمولى است و مســتقیمًا به دیوار وصل مى شود. این 
دســتگاه از نظر قدرت به  هیچ عنوان قابل مقایسه با 
Eero نسل دوم نیست ولى نسبت به نسخه نسل اول 

همین سرى حدود 30 درصد بهینه شده است. 
عالوه بر این، مدل Beacon ویژگى خاصى دارد که 
در هیچ کدام از محصوالت مشابه بازار دیده نمى شود: 
چراغ شب قابل برنامه ریزى. این دستگاه به یک سنسور 
نور مجهز است و وقتى اتاق تاریک مى شود به صورت 

خودکار روشن مى شود. 
هر دو دســتگاه جدیــد Eero به صــورت باندل با 
Thread که ســازگار با رادیو است عرضه مى شوند 
Thread .یک اســتاندارد نوظهور کم مصرف براى 
اتصال و ارتباط به منظور اســتفاده در اینترنت اشــیا 
اســت. پروتکل Thread براى دستگاه هایى مانند 
چراغ ها، دســتگیره هاى در و قفل هایى که همگى 
هوشمند هستند فوق العاده کاربردى است. 
از آنجایى که Thread هم از شبکه 
مش براى اتصــال به محصوالتش 
اســتفاده مى کند، یکپارچه سازى 
آن با Eero کامًال منطقى به  نظر 

مى رسد.
هــر دو محصول فوق بــا مدل هاى 
نسل اول ســازگارى کامل دارند. کافى 
است به شــبکه وصل شــوند تا خیلى راحت 

با ســایر دســتگاه ها ارتباط برقرار کنند. مانند سایر 
هاب هاى Eero، هر دو مدل از ویژگى هاى هوشمند 
براى جابه جایى خودکار فرکانس ها بــا توجه به نیاز 

شــبکه برخوردار هســتند. عالوه بر ایــن، امکان 
به روزرسانى سریع، رمزنگارى دیتا، رمزنگارى 

WPA-2 و محافظــت از پروفایل هــا
 و کلمات عبــور یک بار مصــرف از دیگر 

مشخصات آنهاست.
مدل هاى جدیــد Eero از نظر قیمت 
در بسته هاى مختلف عرضه مى شوند. 
 Eero مدل رده پایین که شامل یک
و یــک Beacon مى شــود 299 
دالر قیمت دارد، بســته بعدى شامل 
یک Eero و دو Beacon اســت، 
399 دالر قیمــت دارد. بســته بعدى 

که مخصوص سیســتم هاى پیشرفته 
و حرفه اى واى فاى درنظر گرفته شــده 

شامل ســه عدد Eero نسل دوم به قیمت 
499 دالر است.

 Eero مى گوید: ««نگاه ما به Eero مدیرعامل
خیلى فراتر از اتصال اســت، در واقع مــا قصد داریم 
مشــکالت داخل خانه را حل کنیم. به ســمتى پیش 
مى رویم که همه خانه ها داراى یک مغز و سیستم عامل 
خواهند بود. ما هم سعى داریم زیرساخت هاى موردنیاز 

آن را ارائه دهیم.» 

 به تازگی گروهی از محققــان در آخرین اقدام خود، 
فناوري جدیدي در امن تر نمودن فعالیت ها عرضه 

کرده اند که اقدامی شایان توجه است.
این کارشناســان، گفته اند به زودي «راه رفتن» را 
جایگزین «رمز عبــور» می کننــد و بدین ترتیب، 
روش جدید تشخیص هویت کاربر را در دستگاه هاي 

الکترونیکی ارائه می دهند.
ســازمان مشــترك تحقیقات علمــی و صنعتی 
(CSIRO) که بزرگ ترین مرکز تحقیقاتی استرالیا 
محسوب می شود، اخیراً موفق به ساخت نمونه اولیه 

نوعی خاص از فناوري پوشیدنی شده است.
به گفته آنها، این فناوري خاص می تواند انرژي واحد 
حاصل از الگوي راه رفتن در انســان را ذخیره کند و 
از این طریق یک الگوریتم منحصر به فرد براي هر 

فرد تهیه کند.
به این ترتیب، این الگوي منحصر به فرد،  در حقیقت 

کلید ورود او به حساب هایش تلقی خواهد شد.
مطابق نظر محققیــن، این دســتگاه همچنین به 
سیستم شتاب سنج هم مجهز شــده که قادر است 
نحوه حرکت و سرعت هر کاربر را به صورت منحصر 

به فرد محاسبه و استنتاج کند.
با توجــه به همیــن جزئیــات، در مجمــوع همه 
حسگرهایی که براي این دســتگاه ساخته شده اند، 
کامًال منحصر به فرد هســتند و پیش  از این، چنین 
حسگرهایی در هیچ دستگاه دیگري مورد استفاده 

قرار نگرفته بود. 

 (Notes ) برنامه دفترچه یادداشت آیفون
فراتر از یک ویرایشــگر متن ســاده بود و 
امکانات دیگري همچون چک لیســت، 
ذخیره فیلــم و عکس و رســم تصویر را 

داراســت! در صورتی که هنــوز از قابلیت 
رســم تصویر در برنامه دفترچه یادداشت 
آیفون 7 استفاده نکرده اید، همراه ما باشید 
تا چگونگی رسم یک تصویر با قلم مو هاي 

مختلف و رنگ جوهرهاي متنوع را به شما 
آموزش دهیم.

 اپلیکیشن Notes را اجرا کنید.
روي گزینه یادداشت جدید در پایین سمت 

راست صفحه ضربه بزنید.
 ســپس روي نماد + که در پایین ســمت 

راست صفحه وجود دارد ضربه بزنید.
 گزینه خط موجدار را انتخاب کنید!

 اکنون نوع قلم را انتخاب کنید.
 پس از رســم تصویر یا نقاشی خود، روي 

گزینه Done ضربه بزنید.
 

Star Chasers  بــازي فوق العاده زیبا در ســبک بازي هاي 
Runner از اســتودیوي Lightbound Studios براي 
اندروید است و توانســته لقب «بهترین بازي رانر 2016» را از آن 
خودش کند! در این بازي هدف نجات ســتاره هایی است که به 

زمین افتاده اند!
 شما در نقش شخصیت هاي دوست داشــتنی با انجام کارهاي 
مختلف نظیر پریــدن، دویدن، انجام حــرکات پارکور و... عالوه 
بر جمع آوري ســتاره هــاي موجــود در مســیر، از موانع عبور

 می کنید!

 ماجراجویی و دوندگی شما در انواع مکان ها و محیط هاي مختلف 
صورت می پذیرد و طراحی عالی بازي به همــراه صداگذاري و 
کنترلرهاي کم نظیر تجربه بهترین بــازي Runner 2016 را 

برایتان به ارمغان می آورد! 
اگر از عالقه مندان به بازي هاي بدون دیتا و کم حجم اندرویدي 
 Star هستید بازي Subway Surfer در سبک دویدن چون
Chasers را تحت هیچ شرایطی از دست ندهید چرا که مجذوب 
طراحی منحصر به فرد و کم نظیر آن خواهید شــد و ســاعت ها 

خواهید توانست خود را مشغول سازید.

محققان شــرکت آي بی ام گامی دیگر به تولید تراشــه هاي 
نانومتري نزدیک شدند، تحقق این هدف به معناي جاي دادن 

30 میلیارد ترانزیستور در نوك ناخن است.
 در حال حاضر اکثر تراشــه هاي عرضه شده براي استفاده در 
رایانه هاي شخصی و لپ تاپ ها 14 نانومتري هستند و البته در 

برخی موارد از تراشه هاي 10 نانومتري هم استفاده می شود.
اما آي بی ام در تالش براي تولید تراشــه هاي کوچک تر نیز 
هست. این شرکت دو سال قبل اولین تراشه هاي 7 نانومتري 

را تولید کــرد و حاال از تولید اولین نمونه هاي تراشــه هاي 5 
نانومتري خبر داده است.

قرار است جزئیات فنی مربوط به تولید این تراشه در کنفرانس 
Symposia 2017 در کیوتوي ژاپن اعالم شود. دو شرکت 
Samsung  و  Globalfoundries در زمینه تولید این 

تراشه با آي بی ام همکاري کرده اند.
کارشناسان می گویند استفاده تجاري از تراشه هاي 7 نانومتري 
از ســال 2018 آغاز می شــود و بنابرایــن تولید محصوالت 

مجهز به تراشه هاي 5 نانومتري تا قبل از سال 2020 محقق
 نمی شود.

آي  بی ام مدعی است این تراشه ها در مقایسه با تراشه هایی 
که فعًال در بازار موجود هســتند تا 40 درصد عملکرد بهتري 
دارند و مصرف انرژي آنها هم 75 درصد کمتر از تراشــه هاي 
فعلی اســت. بنابراین می توان پیش بینی کرد که تراشه هاي 
5 نانومتري در بازار گوشی هاي هوشمند و تبلت ها با استقبال 

گسترده اي مواجه شوند. 

یکی از قابلیت هاي موجود در شــبکه اجتماعی اینستاگرام، 
امکان تشکیل گروه می باشد. 

بنابراین این قابلیت شــما را قادر می سازد تا در اینستاگرام 
اقدام به تشــکیل گروه کرده و با دوســتان خود به گفتگوي 

گروهی بپردازید.
قابلیت گروه در دایرکت اینستاگرام بسیار جالب و کاربردي 
اســت! اما جدا از خوبی هاي آن ممکن است باعث مزاحمت 

براي شما نیز شود
. زیرا دیگر کاربران و فالوورهاي شما می توانند به سادگی شما 
را در گروه خود اضافه کنند که نوتیفیکیشن ها و پیام هاي رد و 
بدل شده در آن گروه می تواند باعث مزاحمت و آزرده خاطر 

شدن شما شود.

در این آموزش تصمیم داریم نحوه خروج از گروه هاي دایرکت 
در اینستاگرام را خدمت شما آموزش دهیم. 

 مرحله اول: ابتدا اپلیکیشن Instagram را اجرا کنید.
مرحله دوم: به صفحه خانگی اینستاگرام مراجعه نمایید.

 مرحله سوم: آیکون دایرکت را از باالي صفحه لمس کنید.
 مرحله چهارم: بر روي گفتگو یا گروه مورد نظر ضربه بزنید و 

وارد آن شوید.
 مرحله پنجم: اکنون از باالي صفحه روي آیکون ضربه بزنید.

 Leave Conversation مرحله ششم: سپس روي گزینه 
ضربه بزنید.

 Leave مرحله هفتم: در مرحله آخر و در پنجره باز شده گزینه 
را لمس کنید.

نسل جدید سیستم مش واى فاى Eero  معرفى شد

بازي دوندگی عالی «تعقیب گران ستاره» اندروید 
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oســال گذشــته، Eero یک راهکار همه فن حریف 
براى واى فاى راه انــدازى کرد تا از ایــن به بعد هیچ 
نقطه  کورى داخل خانه ها وجود نداشته باشد. در واقع 
هاب Eero نقش یک روتر، یک توسعه دهنده و oهر

را کنار  یا چند روتر یک تکرارکننده را ایفا مى کند. اگر دو
هم قرار دهید، یک شبکه مش واى فاى در داخل خانه 

انداخته اید. راه
بعــد از معرفى ایــن محصول، شــاهد محصوالت 
مشــابهى از گــوگل، تى پى لینــک، لینک ســیس 
و سامســونگ بودیم. ولى خودنمایى آنهــا نه تنها 
oباعث کاهش تالش Eero نشــد بلکه باعث شــد 
تا روى بهنیه ســازى آن کار کنند. این شرکت طى 
روزهاى اخیر دو دســتگاه جدید را معرفى کرد: نسل 

oدوم Eero و یکمحصول کامًال جدید به نام
Eero عــالوه Beacon .

بــر این، ســرویس 
اشتراك جدید

EeroPlus هم در راه است.
Eero نســل دوم فقط از نظر شکل ظاهرى  oدستگاه
مشــابه مدل اصلى اســت ولى از نظر مشــخصات 
سه باند که باعث  پشتیبانى از تفاوتهاى زیادى دارد:
افزایش وســعت تحت پوشش مىشــود. مدیرعامل 
Eero مى گوید ظرفیت پهناى باند محصول جدید دو 
برابر شده است. از طرف دیگر برد آنهم دو برابر شده 
است. عالوه بر اینها، استفاده از سیستم جدید حرارتى، 
معمارى مکانیکى جدید و آرایش جدید آنتن ها باعث 
Eero نســل دوم یک محصول کامًال  oشده است تا
Cمتفاوت باشــد. از یک کانکتور USB-C براى دیتا 
و برق دهى استفاده شــده و دو پورت شبکه روى آن 

طراحى شده است.
اما محصــول بعدى 

Eero است که از نظر اندازه نصف o EeroBeacon
معمولى است و مســتقیمًا به دیوار وصل مى شود. این
دســتگاه از نظر قدرت به  هیچ عنوان قابل مقایسه با
Eero نسل دوم نیست ولى نسبت به نسخه نسلاول

30 درصد بهینه شده است.  0همین سرى حدود
nعالوه بر این، مدل Beacon ویژگى خاصى دارد که
بازار دیده نمى شود: از محصوالت مشابه در هیچ کدام
چراغ شب قابل برنامه ریزى. این دستگاه به یک سنسور
نور مجهز است و وقتى اتاق تاریک مى شود به صورت

خودکار روشن مى شود. 
oهر دو دســتگاه جدیــد Eero بهصــورت باندل با
Thread که ســازگار با رادیو است عرضه مى شوند
Thread .یک اســتاندارد نوظهور کم مصرف براى
اتصال و ارتباط به منظور اســتفاده در اینترنت اشــیا
dاســت. پروتکل Thread براى دستگاه هایى مانند
چراغ ها، دســتگیره هاى در و قفل هایى که همگى
هوشمند هستند فوق العاده کاربردى است.
از شبکه Thread هم dاز آنجایى که
مشبراى اتصــال به محصوالتش
اســتفاده مى کند، یکپارچه سازى
oآن با Eero کامًال منطقى به  نظر

مىرسد.
هــر دو محصول فوق بــا مدل هاى
نسل اول ســازگارى کامل دارند. کافى
است به شــبکه وصل شــوند تا خیلى راحت

آموزش رسم تصویر در برنامه Notes آیفون 7

1 2 3 4 5 6 7

آموزش خروج از 
گروه هاي دایرکت در 
اینستاگرام

راه رفتن جایگزین
 رمز عبور می شود

انقالب در دنیاي
 سخت افزار با 
تولید تراشه هاي 
5نانومتري
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اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات چوبى با قدمت 
بیش از 40 سال زیرنظر اتاق اصناف مرکز استان اصفهان تشکیل 
شده و در حال فعالیت مى باشــد این اتحادیه براساس ضوابط و 
مقررات ابالغى و نیز قانون نظام صنفى داراى 13 رســته شغلى 
مى باشد که براى متصدیان واحدهاى صنفى در این 13 رسته پروانه 
کسب صادر مى نماید البته طبق اساســنامه جدید که در دست 
تصویب مى باشد، این رسته ها به 26 رسته شغلى افزایش یافته است. 
بیشترین آمار مربوط به رسته هاى سازندگان (درب و دکور چوبى) و 
(ساخت آشپزخانه چوبى و ام دى اف) و (فروشندگان چوب و نئوپان 
و ام دى اف) میباشد که طبق ضوابط مربوط نسبت به صدور پروانه 

کسب براى آنان از طریق اتحادیه اقدام میشود. 
در این اتحادیه هیئت رئیسه متشکل از 7 نفر مى باشد که بوسیله انتخابات و توسط اعضا داراى پروانه کسب معتبر انتخاب 
مى شوند. هیئت رئیسه نیز با تشکیل کمیسیون هاى پنج گانه نسبت به رسیدگى و انجام امور مربوط به اعضا اقدام نموده 
است. کمیسیون هاى پنج گانه عبارتند از کمیسیون رسیدگى به شکایات، کمیسیون فنى، کمیسیون حل اختالف، کمیسیون 
آموزش و کمیسیون بازرسى که هرکدام از تعداد پنج نفر از اعضا تشکیل میشوند و در زمینه وظایف خود با تشکیل جلسات 

الزم اقدام مى نمایند. 
در این اتحادیه در حال حاضر تعداد 1292 نفر داراى پروانه کسب معتبر مى باشند از اقدامات اتحادیه که در حال حاضر در 

دست اقدام مى باشد عبارت است از: 
1- به منظور رسیدگى به تخلفات صنفى و نیز شناسائى افراد فاقد پروانه کسب تیم بازرسى اتحادیه بطور مستمر واحدهاى 
صنفى مشاغل در رسته هاى زیر مجموعه این اتحادیه را مورد بازرســى قرار داده و نسبت به ابالغ اخطاریه به آنان اقدام 
مى نماید. در این راستا با همکارى اتاق اصناف و اداره اماکن از ابتداى سال 95 نسبت به پلمپ تعداد 184 واحد صنفى اقدام 

شده که بعضاً متصدیان آن با مراجعه به اتحادیه نسبت به رفع تخلف و تشکیل پرونده اقدام نموده اند. 
در اینجا الزم است از شهروندان محترم درخواست شود که قراردادهاى کارى خود را با افراد داراى پروانه کسب منعقد کنند 

و به هیچ عنوان با افراد فاقد پروانه کسب وارد معامله نشوند تا دچار عواقب بعدى آن نگردند. 
2- بر اساس تبصره ماده 17 قانون نظام صنفى افرادى که براى انجام کار به منازل مردم مراجعه مى نمایند باید داراى کارت 
شناسائى از اتحادیه مربوطه باشند لذا اتحادیه نیز براى این امر پیگیر بوده است و با اطالع رسانى به اعضا خود و افراد شاغل 
در این صنف آنها را براى دریافت کارت شناسائى فراخوان نموده است. البته این امر همکارى واحدها و ادارات زیربط را نیز 
مى طلبد، لیکن همشهریان محترم نیز الزم است از ورود افراد فاقد کارت شناسائى معتبر به منازل خودشان جلوگیرى نمایند. 
3- تهیه لیست قیمت هاى خدمات و تولیدات و ارائه آن به افراد داراى پروانه کسب جهت رعایت یکسان و هماهنگ قیمت ها. 

4- تهیه فرم قرارداد تیپ جهت ارائه امضا به منظور یکسان سازى انعقاد قرارداد. 
محمد شادمند- رئیس اتحادیه مصنوعات چوبى اصفهان

روز اصنــاف مناســبتى خجســته در تقویــم
 جمهورى اسالمى ایران است که بمنظور پاسداشت 
و تکریم فعاالن اقتصادى در حوزه کسب و کار در نظر 

گرفته شده است. 
این مناســبت ملى را به کلیه فعاالن صنفى تبریک 

گفته و سالمتى و بهروزى براى آنان آرزومندم. 

 اتحادیه الکتریک و الکترونیک شهرستان اصفه ان

روز اصناف روزنه اى براى به تصویر کشــیدن جایگاه 
واقعى اصنــاف و ارج نهادن بــه ارزش هاى معنوى و 
اجتماعى و اقتصادى این زحمتکشان واقعى عرصه هاى 
کار و تالش اســت.  حضــور اصنــاف در عرصه هاى 
جهاد، ایثار دوران دفاع مقــدس و حضور در برگزارى 
مناسبت هاى ملى و مذهبى بســیار ارزشمند است. 
اقدامات درخشان اصناف نشانگر توانمندى هاى این 
قشر بوده که باید تقویت شود و از ظرفیت هاى اصناف 
در اجرایى کــردن مصوبات دولت بــه صورت بهینه 

بهره بردارى کرده و به عرصه ظهور رساند. 
حاج نوروز اسماعیلى - ریاست اتحادیه میوه و سبزى اصفهان

1. بطور کلى و در حال حاضر، وضعیت اکثر واحدهاى تولیدى با رکود مواجه است ولى 
شاید بتوان گفت وضعیت تولید کفش از دیگر محصوالت کمى بدتر است. 

2. در حال حاضر به صورت تقریبى 350 کارگاه کفش در استان اصفهان در حال فعالیت 
مى باشد، که اکثراً با ظرفیت 30 الى 40 درصد مشغول به کار مى باشند. 

3. تولیدى هاى اصفهان از نظر تعداد محصول جوابگوى نیاز استان هستند ولى از نظر 
تنوع و مدل داراى ضعف مى باشند و جوابگوى تمامى سلیقه ها نیست. 

4. در اصفهان، حدود 50 درصد از مجموع فروش کفــش ایرانى مربوط به تولیدات 
اصفهان و مابقى از محصوالت تهران و تبریز مى باشد. 

5. کیفیت کفش اصفهان با تولیدات تبریز _تهران تقریباً برابر است. 
6. بله، امکان دارد ولى بایستى تولیدکنندگان تالش بیشتر داشته باشند و همچنین 
دولت نیز نسبت به تولیدکنندگان کمى مساعدت نماید. در این راستا اتحادیه صنف 
کفاشان اقدام به برگزارى کالس هاى طراحى و مدلگیرى در اصفهان و همچنین آموزش 

مربى در یکى از هنرستان هاى اصفهان نموده است. 

 اتحادیه صنف کفاشان شهرستان اصفهان

رنگ و اقتصاد 
اصفهان از دیرباز مهد هنر و صنعت بوده و این پدیده با درآمیختن اســالم و هنرمندى مردم این 
سرزمین خالق زیباترین آثارى است که سال هاى سال توجه بسیارى را به خود جلب نموده و صنعت 

توریست را به وجود آورده است. 
گنبدهاى نیلگون، کاشى کارى هاى زیبا با ترکیب رنگ هاى خیره کننده و باغ هاى سرسبز دست به 

دست هم داده تا هنرمندى مردمانش را به عرصه نمایش بگذارد. 
اما امروز، با وجود همه  این جذابیت ها، اقتصاد این استان که زمانى یکى از قطب هاى فعال و اول صنعت 
در زمینه تولید رنگ بوده متأثر گردیده و به دلیل رکود اقتصادى و توقف ساخت و ساز، کارخانجات 
رنگ سازى با ظرفیت هاى پایین مواجه گردیده و حتى تعدادى از آنها تعطیل شده است. متعاقباً این 
رکود اثراتش را به واحدها و عاملین فروش نیز بخشیده و دیگر خبرى از رونق کسب و کار نیست و در 
مقابل مسئولین اتحادیه با اعتراض کسبه اى مواجه گردیده اند که به دلیل عدم همخوانى درآمدشان 

با مالیات هاى غیرمنصفانه خواهان عدالت دراین خصوص مى باشند. 
امید است این قشر فعال جامعه مورد عنایت مسئولین مربوطه قرار گیرند. 

 اتحادیه فروشندگان رنگ شهرستان اصفه ان


