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پیمان تاریخى مردم اصفهان با  امام خمینى

تکرار اتفاقات دیدار سپاهان- السدنقش روزه در بهبود بیمارى ها متعادل شدن بازار مرغ اصفهان با کاهش تب خرید تا 20 خردادزائران سرگردان ایرانى به خانه بازگشتنددونالد ترامپ، تنها امید مخالفان روحانى است ورزشسالمتاستاناجتماع
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مردم تشنه 4 روستا 
در انتظار حقابه سد گلپایگان

تنباکوهاى کپک زده عربى
 در قلیان ایرانى ها!

ایران چه زمانی
 با عرب ها 
می جنگد؟

آدم کشى براى
 عبور از کوچه حمام

افزایش فالوور 
شگرد جدید مجرمان سایبرى
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بعد از «قیصر» نقش هاى 
بهروز وثوقى را من مى گفتم  

جهان نما

حاال بنگستون
ذوب آهن! بسه دیگه

در انت

تنباک
د

 ع

شگرد

بعد
بهروز

ونحاال بنگستون تونب گحاالبنگ اال
یذوب آهن! بسه دیگه ب ن بسهدییگهوب گهذوبآهن! هد ! بآه آذ بسهدیگهذ گذوبآهن! ! آ بسهدیگهذ ذوبآهن!

ذوب آهن هیچ برنامه اى بــراى جلوگیرى از 
خروج ستاره ها و بازیکنان تأثیر گذارش ندارد 
و همچنان نظاره گر خداحافظى آنها با اصفهان 

و این تیم است. 
پس از مهــرداد قنبرى و حجت حــق وردى، جرى 

بنگستون ســومین بازیکن ذوب آهن لقب گرفت که در نقل و 
انتقاالت از تیم اصفهانى جدا مى شود.

پس از آنکه جرى بنگستون خاك ایران را ترك کرد شایعاتى 
مطرح شد مبنى بر اینکه این مهاجم هندوراسى بخاطر 
برخى مالحظات خانوادگى تمایلى براى بازگشت 
به لیگ برتر ندارد. این شایعات سرانجام 
پنج شنبه رنگ واقعیت به خود 
گرفت و خبر پیوستن این 
بازیکن به تیمى از لیگ 

کاستاریکا منتشر شد.
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از روزهاى پر التهاب انقالب تا تشییع باشکوه
(ره)

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره  شهداى گرانقدر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره  شهداى گرانقدر 
1515 خرداد،  فرا رسیدن سالروز ارتحال ملکوتى  خرداد،  فرا رسیدن سالروز ارتحال ملکوتى 
بنیانگذار کبیر جمهورى اسالمى ایران  حضرت بنیانگذار کبیر جمهورى اسالمى ایران  حضرت 
 امام خمینى(ره) را تسلیت عرض مى کنیم امام خمینى(ره) را تسلیت عرض مى کنیم

شهردارى زیباشهر به استناد مجوز شماره 4/489/ش مورخ 95/11/20 شوراى اسالمى شهر 
عملیات زیر را با اعتبارات مندرج از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 96/3/20 جهت دریافت اســناد مناقصه به امور قراردادهاى 
شهردارى زیباشهر واقع در شهر زیباشهر میدان امام حسین (ع)، خیابان امامزادگان مراجعه 

فرمایند. 
1- عملیات اجرایى زیرســازى و جدولگذارى خیابان شــهید باهنر را بــا اعتبارى به مبلغ 

1/000/000/000 (یک میلیارد) ریال. 
2- عملیات اجرایى پیاده روسازى خیابان شریف آباد را با اعتبارى به مبلغ 1/500/000/000 (یک 

میلیارد و پانصد میلیون) ریال.
3- عملیات اجرایى زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر را با اعتبارى به مبلغ 2/000/000/000 

(دو میلیارد) ریال.

آگهى مناقصه

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر 

نوبت اول  

شهردارى زیباشهر به استناد مجوز شماره 4/489/ش مورخ 95/11/20 شوراى اسالمى شهر عملیات 
زیر را با اعتبارات مندرج از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 96/3/21 جهت دریافت اســناد مناقصه بــه امور قراردادهاى 
شهردارى زیباشهر واقع در شهر زیباشهر میدان امام حســین (ع)، خیابان امامزادگان مراجعه 

فرمایند. 
1- عملیات اجرایى ساختمان ادارى و جایگاه vip مجموعه ورزشى شهید مرادى، با اعتبارى به  مبلغ 

1/000/000/000 (یک میلیارد) ریال. 
2- عملیات اجرایى زیرســازى و جدولگذارى خیابــان صاحب الزمان را با اعتبــارى به مبلغ 

2/000/000/000 (دو میلیارد) ریال.
3- عملیات اجرایى تکمیل و زیرسازى و جدولگذارى آسفالت بلوار امام رضا (ع) فاز 3 را با اعتبارى 

به مبلغ 1/000/000/000 (یک میلیارد) ریال.

آگهى مناقصه

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر 

نوبت اول

وز رستاخیر عظیم مردم ایران ایران 
 فرا رسیدن سالروز پانزدهم خرداد، ر

داد، روز رستاخیر عظیم مردم 
ضمن گرامیداشتضمن گرامیداشت فرا رسیدن سالروز پانزدهم خر

 ارتحال ملکوتى بنیانگذار کبیر جمهورى اسالمى  
به رهبرى حضرت امام خمینى(ره)،  فرا رسیدن سالروز ارتحال ملکوتى بنیانگذار کبیر جمهورى اسالمى  

به رهبرى حضرت امام خمینى(ره)،  فرا رسیدن سالروز

ا به عموم مردم همیشه قدرشناس ایران تسلیت عرض مى کنیم.
ر

ا به عموم مردم همیشه قدرشناس ایران تسلیت عرض مى کنیم.
ر

تو مظهر استقامت بودى. تو مظهر استقامت بودى. 
کالمت مظهر ثباتکالمت مظهر ثبات

 و صالبت بود. هر کلمه که از دهانت بیرون و صالبت بود. هر کلمه که از دهانت بیرون
 مى آمد، جان دوباره به روح انسان ها مى آمد، جان دوباره به روح انسان ها

 مى بخشید. تو رهبر همه محرومان و  مى بخشید. تو رهبر همه محرومان و 
زجرکشیدگان عالم بودى. زجرکشیدگان عالم بودى. 

آنقدر بزرگ بودى که وقتى تصویرت را در قاب آنقدر بزرگ بودى که وقتى تصویرت را در قاب 
گرفتند و نوار مشکى بر آن زدند، آئینه شکست و به گرفتند و نوار مشکى بر آن زدند، آئینه شکست و به 

اندازه دریا گریست.اندازه دریا گریست.

شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام 
مناقصه ها با مشــخصات زیر از طریق آگهى اقدام 

نماید: 
موضوع مناقصه ها: 

1- تهیه، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه 1 و 2  
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
2- خرید آسفالت منطقه 2

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: ساعت پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 96/3/27  

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى 
مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى 
خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز 
یکشنبه مورخ 96/3/28 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 96/4/11 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در 
زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

تحمل تهمت 
و حرف ناروا 
خیلى مشکل 
است
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رئیس جمهور در مراسم ضیافت افطار 
با خانواده دولت، ماه مبارك 

رمضان را ماه میهمانى و بندگى 
خدا توصیف کرد و گفت: ماه 
رمضان براى تقویت صبر و 

استقامت ماست و استوارى در برابر 
نامالیمات و سختى ها 

انسان ساز و بسیار 
ارزشمند است.

انتخابات هیئت رئیسه مجلس درحالی 
برگزار شد که مهمتر از رأي آوري افراد، 

این ائتالف ها بود که خودنمایی کرد. علی 
الریجانی توانست با 204 رأي با اجماع 
اکثر جریان هاى درون مجلس مجدداً 

به ریاست قوه مقننه برسد. 
عدم حضور هیچ رقیبى، 
نشان داد که ائتالف ها 

همچنان برقرار 
و زنده است...

2

چرا رأى 
الریجانى 
کاهــش 
یافت؟  
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رئیس جمهور در مراسم ضیافت افطار با خانواده دولت، ماه 
مبارك رمضان را ماه میهمانى و بندگى خدا توصیف کرد 
و گفت: ماه رمضان براى تقویت صبر و استقامت ماست 
و اســتوارى در برابر نامالیمات و سختى ها انسان ساز و 

بسیار ارزشمند است.
حســن روحانى اظهار داشــت: انتخابات نیــز یکى از 
آزمایش هاى خداوند براى جامعه ماست که داراى ابعاد 
فراوان سیاسى، اجتماعى و بین المللى است و ملت ما در 
این آزمایش در برابر دنیا و جهانیان بســیار سربلند شد. 
روحانى افزود: پیروز حقیقى در این انتخابات مهم، رقابتى 
و در شرایط خاص که در معرض جهانیان بود، ملت بزرگ 

ایران و رهبرى معظم انقالب بودند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم در این انتخابات با 
حضورشان آنچه در دل داشتند را بیان کردند، خاطرنشان 
کرد: ما در مسیر رســالتى که بر دوش گرفته ایم، صبر و 

استقامت خواهیم داشت.
وى با اشاره به اینکه اعضاى دولت طى فعالیت چهارساله 
دولت یازدهم بســیار تالش کردند  و در برابر حمالت، 
مشکالت و نامالیمات صبور بودند،  گفت: تحمل تهمت 
و حرف ناروا خیلى سخت و مشکل است اما ماه رمضان 
به ما مى خواهد یاد بدهد که اگر در برابر نامالیمات صبر و 

تحمل کنیم آن وقت خداوند اجر مى دهد.

تحمل تهمت و حرف ناروا 
خیلى مشکل است

بهت زدگى آقاى دستیار
  نامه نیوز | «دیویــد کالرك» خبرنــگار 
خبرگزارى فرانسه در کنفرانس خبرى مربوط به نتایج 
سفر «دونالد ترامپ» به خاورمیانه خطاب به «استوارت 
جونز» دستیار وزیر امور خارجه آمریکا گفت که رئیس 
جمهورى آمریکا در حالى از دموکراسى موجود در ایران 
انتقاد کرد که خود در کنار مقامات عربســتان سعودى 
ایستاده بود. وى بعد از طرح این موضوع از استوارت جونز 
پرسید: ارزیابى شما نسبت به تعهد عربستان درخصوص 
دموکراسى چگونه است؟ جونز پس از یک سکوت 20 
ثانیه اى در حالى که کامًال مبهوت شــده بود، با جوابى 
بسیار کوتاه بى ارتباط گفت که سفر اخیر ترامپ به منطقه 
خاورمیانه موجب پیشرفت قابل توجه در خصوص مبارزه 

علیه افراطى گرایى و تروریسم شده است.

رأى معنادار
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید    ایسنا|
با بیان اینکه افزایش رأى نواب رئیس نسبت به سال 
گذشته معنادار و قابل تحلیل است، خاطرنشان کرد: بر 
اساس رویکردى مثبتى که به حضور زنان در مدیریت 
داخل پارلمان داریم، اصرار داشتیم که یک خانم هم 
از طرف فراکسیون نامزد انتخابات هیئت رئیسه شود 
که در مقایسه با گذشته رأى خانم اوالدقباد از افزایش 
خوبى برخوردار بود و امیدوارم  شــاهد حضور زنان در 

هیئت رئیسه کمیسیون هاى تخصصى باشیم.

مقابله  با هزاران حمله 
سایبرى روزانه

  خبرگزارى صدا و سیما | وزیر ارتباطات 
گفت: با توجه به گســترش فضاى مجازى روزانه با 
هزاران حمله سایبرى مقابله مى کنیم. محمود واعظى 
در پاسخ به سئوالى درباره هک شدن برخى از سایت ها 
و خســارات احتمالى در جمع خبرنگاران افزود:  برخى 
از این حمالت به نوعى ویروســى هستند که بر روى 
سیستم ها مى نشیند که همکاران ما بعد از یک و نیم 
ساعت تا دو ساعت وارد عمل شده و مشکل را حل مى 
کنند. وزیر ارتباطات گفت: برخــى از این ویروس ها 
داخلى و برخى خارجى هستند که با آنها مقابله مى کنیم.

تأیید صحت انتخابات  مجلس 
سلمان سامانى ســخنگوى وزارت    ایسنا|
کشور از وصول نامه شوراى نگهبان به وزارت کشور 
در خصوص تأییــد صحت انتخابــات میاندوره اى 
مجلس شوراى اســالمى در هر چهارحوزه انتخابیه 
موضوع این انتخابات شامل اهر و هریس، اصفهان، 
بندرلنگه، بستک و پارســیان، و مراغه و عجب شیر 

 خبر داد. 

توئیتر

محمدجواد ظریف با سردار قاســم سلیمانى دیدار کرد. 
تصویر دیدار وزیر امــور خارجه کشــورمان با فرمانده 
سپاه قدس را در زیر مشاهده کنید. پیش تر یک نماینده 

سابق مدعى شده بود ظریف به آمریکا تعهد داده سردار 
سلیمانى را به آن ها تحویل دهد و این دیدار پس از این ادعا 

صورت گرفته است.

«اکونومیســت» نوشــت: در حالى که رئیس جمهور 
آمریکا با شاهزاده هاى عرِب دشمن ایران رقص عربى 
مى کرد و ایــران را محکوم مى کــرد، رأى دهندگان 
ایرانى به تنش زدایى با جهان رأى دادند. مردان و زنان 
خیابان ها را بسته بودند و شــبانه این پیروزى را جشن

 مى گرفتند. 
به گــزارش انتخاب، این نشــریه معتبر بیــن المللى 
ادامه داد: مــردم براى ایــده تعامل با جهان دســت

 مى زدند و این را پیــروزى بر انزوا طلبــان مى دانند. 
مشــابه این نتیجه در شوراى شــهر پایتخت ایران نیز 
افتاد و تمامى اعضاى این شورا از لیست اصالح طلبان 
انتخاب شــدند و اینها جایگزین اصولگرایان شــوراى 
شهر کنونى خواهند شد. شکست براى اصولگرایان به 

یک امر آشنا تبدیل شده است. این بار کمپین انتخاباتى 
اصولگرایان کار سختى در پیش داشت، ولى بازهم ناکام

 ماندند.
غلبه بر اختالفات گذشــته در جریــان اصولگرایى کار 
سختى بود امادر نهایت اصولگرایان به یک کاندیداى 
واحد در انتخابات رسیدند. روحانى براى جلب آراء مردم 
اظهارات اصالح طلبانه خــود را تقویت کرد. او به رأى 

اکثریت مردم نیاز داشت. 
مشاوران روحانى پیش بینى کرده اند که او یک زن را به 
عنوان وزیر انتخاب خواهد کرد و احتماًال یکى از وزراى 
او براى اولین بار در نظام جمهورى اســالمى یک اهل 

تسنن خواهد بود. تغییرات زیاد دیگرى نیز در راه است.
شاید مهمترین امید مخالفان روحانى، «دونالد ترامپ» 

باشد. هیچ چیزى مانند یک دشمن واقعى به آنها کمک 
نمى کند. آنها به خاطر دارند که چطور شــش ماه بعد از 
انتخاب مجدد رئیس دولت اصالحات، جرج بوش ایران 
را محور شرارت خواند. این مسئله به پیروزى آنها در سال 
2005 در انتخابات ریاست جمهورى و روى کار آمدن 
احمدى نژاد انجامید.سفر ترامپ به عربستان و اسرائیل و 
وعده رویارویى با ایران و فروش سالح ها و ادوات زیباى 
نظامى به رقیب منطقه اى ایران پیام روشنى براى تهران 
بود. تحریم هاى مالى آمریکا منجر به مانع تراشى بر سر 
سرمایه گذارى درایران شده و سبب مى شود اصولگرایان 
بیشــتر بر رقابت با غرب تأکید کنند. آنها مى  گویند اگر 
تنش ها بیشتر شود، چهار سال بعد آنها به قدرت خواهند

 رسید.

دیدار وزیر و سردار پس از ادعاى عجیب! 

اکونومیست مطرح کرد:

دونالد ترامپ، تنها امید مخالفان روحانى است

پایگاه اینترنتی «النشــره» در یادداشتی به    آریا|
قلم «ســندریلال مرهج» با عنوان «ایران چه زمانی با 
عرب ها می جنگد؟» نوشت: نخستین نتیجه اجالس اخیر 
سران در ریاض، دو دستگی بین کشورهاي عربی خلیج 
[فارس] بود. مأموریــت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور 
آمریکا موفقیت آمیز بود. او قراردادهایی میلیاردي امضا 
کرد و موفق شــد در بیانیه پایانی اجالس ریاض، ایران 
را به عنوان کشــور حامی تروریسم معرفی کند و برنامه 
تشکیل نیرویی 34 هزار نفري را به عنوان نیروي زمینی 
عربی به تصویب برساند و عربستان سعودي و اسرائیل 
را به یکدیگر نزدیک کند و به اختالفات بین کشورهاي 
خلیج[فارس] دامن بزند. نقطه آغاز اختالفات علنی، تنش 

بین عربستان سعودي و قطر بود. 
پنهان نیست که ساختار و محتواي بیانیه پایانی اجالس 
ریاض براي برخی کشــورهاي شــرکت کننده در آن 
غیرمنتظره بود. قطر تنها کشــوري نیست که مخالفت 
خود را با آنچه در این بیانیه آمده است اعالم کرد. لبنان 
از این بیانیه فاصله گرفت و الجزایر از آن استقبال نکرد. 

سلطان نشین عمان به عنوان تنها کشور شوراي همکاري 
خلیج [فارس]که حاضر نشده است در جنگ علیه یمن 
شــرکت کند روابطی دوســتانه با ایران دارد. «سلطان 
قابوس بن ســعید» در ســال 2013 به تهران سفر کرد 
و حســن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در سال هاي 
2014 و امسال (2017) به مسقط رفت. قطعاً بیانیه پایانی 

اجالس سران در ریاض، بیانگر موضع عمان نیست. 
کویت نیز روابطی رو به گســترش با ایران دارد. «شیخ 
صباح احمد الصباح» امیر کویت در سال 2014 اعضاي 
شــوراي همکاري را غافلگیر کرد وآن زمانی بود که در 
سفر به تهران اعالم کرد رهبر انقالب اسالمی «رهبر کل 
منطقه است». ایران همچنین روابط سیاسی و اقتصادي و 
توسعه اي با بسیاري از کشورهاي عربی از جمله پادشاهی 
هاشمی اردن برقرار کرده است به طوري که تأمین مالی 
برخی پروژه ها را در اردن برعهده گرفت و در تأمین مالی 
مهمترین پروژه علمی خاورمیانه موسوم به «سیزامی» 
مشارکت دارد که یک مرکز تحقیقاتی پیشرفته در زمینه 

بیولوژیکی و پزشکی در اردن است. 
در ماه نوامبر سال گذشته رئیس جمهور ایران سه پروژه 
نفتی مشترك را با عراق در استان خوزستان افتتاح کرد. 
این مشتی از خروار است چرا که ایران نقشی تأثیرگذار 

به ویژه در بخش هاي اقتصادي و سیاســی و امنیتی در 
عراق ایفا می کند. ســرمایه گذاري هاي ایران در عراق 
به حدود 12 میلیارد دالر می رسد و به رغم تحریم هاي 
اقتصادي تهران، چهار بانک مشــترك بین دو کشــور 
فعالیت می کنند. پروژه هاي عمرانی شامل احداث بیش 
از چهار میلیون واحد مسکونی در عراق می شود. ایران 
همچنین قراردادهایی به منظور سرمایه گذاري متعدد با 
منطقه کردستان عراق دارد. اما در بخش امنیتی، ایران 
از عراقی ها در مبارزه با تروریســم حمایت کرد که این 
موضوع در حمایت از بســیج مردمی عراق در جنگ با 
گروه داعش هویداست. بسیج مردمی توانست از بغداد 
محافظت و مناطق متعددي را آزاد کند. عراق با عملیات 
طوفان قاطعیت که عربستان علیه حوثی ها در یمن به راه 
انداخت مخالفت کرد و مصوبه سال 2016 اتحادیه عرب 
را نپذیرفت که در آن حزب ا... لبنان سازمانی تروریستی 

قلمداد شده است.«نوري المالکی» نخست وزیر سابق 
عراق در ماه ژانویه امسال به منظور گفتگو درباره خطرات 
احتمالی مرحله پس از داعش به تهران رفت و به سخنان 
«عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربســتان ســعودي 
درباره همکاري آمریکا و عربســتان براي جلوگیري از 
تسلط گروه هاي مورد حمایت ایران بر مناطق آزاد شده 
اشاره کرد. اما در خصوص امارات متحده عربی و ایران، 
اختالف بر سر جزایر سه گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک 
و ابوموســی) همچنان ادامه دارد. ولی این اختالف بر 
روابط اقتصادي گسترده دوکشــور تأثیر نداشته است. 
امارات حتی پیش از امضاي توافقنامه هســته اي روي 
معامالت تجاري با تهران ســرمایه گذاري کرد. ارزش 
مبادالت بازرگانی بین دو کشور در سال 2015 به بیش 
از 25 میلیارد دالر رسید و اکنون 80 درصد مبادالت بین 

کشورهاي خلیج[فارس]و ایران در اختیار امارات است.

در خصوص قطر نیز بین این کشور و ایران روابط دوستانه 
و همچنین کشمکش وجود دارد که ماهیت دوستانه آن 
بیشتر است. این دو کشور به طور مشترك بزرگ ترین 
میدان گاز جهان را در اختیــار دارند که 20 درصد ذخایر 
جهانی گاز را در خود جاي داده است. نقش قطر در منطقه 
پایان نیافته است و مسئله پایگاه هاي نظامی آمریکا در 
خاك قطر مسئله اي اســت که هر دو طرف از آن سود

 می برند. تهدید به انتقال این پایگاه ها موجب نخواهد 
شد دوحه براي جلب رضایت رئیس جمهور آمریکا،  مانند 

عربستان سعودي دست به جیب شود. 
به نظر می رسد برنامه اســرائیل براي متالشی کردن 
شوراي همکاري خلیج (فارس) در حال پیشرفت است. 
اقدام عربستان به تداوم سیاست خصمانه مطلق خود در 
برابر ایران، شایسته اجماع کشــورهاي خلیج [فارس] 
و کشورهاي عربی نیست. برخی شواهد نشان دهنده آغاز 

خروج برخی کشورها از شــوراي همکاري است همانطور 
که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شــد. مبارزه با عرب ها، 
بخشی از برنامه سیاسی یا اقتصادي یا امنیتی یا فرهنگی 
ایران نیست. اگر بگوییم منافع اقتصادي، موتور پیش برنده 
سیاست هاي بین المللی اســت، منافع اقتصادي ایران در 
حفظ حاکمیت کشورهاي عربی نهفته است. ریاض از طریق 
خصومت با ایران موجب تقویت جایگاه تهران در خاورمیانه 
از عراق گرفته تا سوریه و منطقه خلیج [فارس] شده است. 
آمریکا نیز با تحریم جمهوري اسالمی ایران و دشمنی با این 
کشــور به ایران امکان داد به مصونیت داخلی دست یابد و 
زیرساخت هاي خود را توسعه دهد و ظرفیت هایش را فعال 
کند. به نظر می رسد دولت آمریکا و همچنین اسرائیل، تغییر 
توازن قوا در سطح بین المللی را نپذیرفته اند. آنها به دنبال 
تشکیل ناتو عربی- اسرائیلی به منظور ایجاد قدرتی جدید 
هستند. ناتو جدید اگر تشکیل شود، ابتدا کشورهایی را که 

عضو آن هستند نابود خواهد کرد.

نگاهى به روابط کشورهاى عربى حوزه خلیج فارس با جمهورى اسالمى

ایران چه زمانی با عرب ها می جنگد؟
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یک وصیت به ملت شریف ایران و سایر ملت هاى مبتال به حکومت هاى فاسد و دربند قدرت هاى بزرگ مى کنم؛ اما به 
ملت عزیز ایران توصیه مى کنم که نعمتى که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون 
عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسدارى نمایید و در راه آن، که نعمتى عظیم الهى و امانت بزرگ خداوندى 
است کوشش کنید و از مشکالتى که در این صراط مستقیم پیش مى آید نهراسید که ان تنصروا... ینصرکم ویثبت اقدامکم. 
و در مشکالت دولت جمهورى اسالمى با جان و دل شریک ودر رفع آنها کوشا باشید، و دولت و مجلس را از خود بدانید و 

چون محبوبى گرامى از آن نگهدارى کنید.
و به مجلس و دولت و دســت اندرکاران توصیه مى نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزارى به آنان خصوصًا 
مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیاى نعم همه هستند و جمهورى اسالمى رهاورد آنان و 
بافداکارى هاى آنان تحقق پیدا کرد و بقاى آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از 
خود بدانید و حکومت هاى طاغوتى را که چپاولگرانى بى فرهنگ و زورگویانى تهى مغز بودند و هستند را همیشه محکوم 

نمایید، البته با اعمال انسانى که شایسته براى یک حکومت اسالمى است .

انتخابات هیئت رئیســه مجلس درحالی برگزار شــد که 
مهمتر از رأي آوري افراد، این ائتالف ها بود که خودنمایی 
کرد. علی الریجانی توانســت با 204 رأي بــا اجماع اکثر 
جریان هاى درون مجلس مجدداً به ریاست قوه مقننه برسد. 
عدم حضور هیچ رقیبى، نشان داد که ائتالف ها همچنان 
برقرار و زنده اســت، از جمله ائتالف دولــت، الریجانی و 
امیدى ها. به نظر مى آید تمام هدف پایداري هاي مجلس 
برانداختن علی مطهــري و وارد کردن حاجــی بابایی به 
هیئت رئیسه بود، هدفى که محقق نشد و باعث عیان شدن 
ضعف جریان پایدارى در مجلس شــد.در این میان، آنچه 
حائز اهمیت اســت، کاهش معنادار آراء الریجانى اســت. 
علی الریجانــی در دور قبل 237 رأي داشــت. در آن دور 
پایداري ها با هدف آنکه عارف نتواند رئیس مجلس شــود 
حاضر شــدند به الریجانی رأي دهند اما ایــن بار رأي گیري 

65 رأي باطله داشت. این شاید بدین معناست که پایدارى ها 
و مخالفان دولت به شــدت از ائتالف الریجانى و روحانى 
نگران و عصبانى اند. عصبانیتى که در نوشــته هاى کوتاه 
آنان در تلگرام و توییتر مشخص و مبرهن است. تعداد آراء 
کاسته شده از الریجانى را با اندکی کم یا زیاد می توان رأي 
متصلب پایداري در مجلس دانست. ائتالف میان الریجانی، 
مستقلین و لیست امید، توانسته بود از فراکسیون والیی هم 
یارگیري کند. به طور کلى، مجموعه اتفاقات و ترکیب آراء 
نشان می دهد که دولت در انتخابات وزرا با مشکل چندانی 
در مجلس روبه رو نخواهد بود. این ائتالف در صورتی دچار 
خدشه خواهد شد که از دو طرف مورد تخریب قرار بگیرد. در 
شرایط فعلی به نظر می رسد هر دو طرف باید با حفظ حرمت 
و هویت تشکیالتی خود با حسن نیت به همکارى خود ادامه

 دهند.

على کاوه، عکاس با سابقه اى است که توانسته لحظات 
زیادى را از امام خمینى(ره) در قاب دوربین خود ثبت کند؛ 
یکى از این عکس هاى خیلى معروف او ،سال هاست روى 

اسکناس هاى رایج کشور چاپ مى شود.
به گزارش ایسنا، این عکاس از مراسمى که گینس آن را 
به عنوان رکورددار بزرگ ترین تشییع جنازه دنیا معرفى 
کرده؛ ده حلقــه فیلم یعنى 360 فریــم عکس به ثبت 
رسانده است؛ مراسم خاکسپارى حضرت امام خمینى(ره) 

رهبر کبیر انقالب اسالمى ایران.
کاوه پیش از این درباره عکاســى از روز تشــییع پیکر 
بنیانگذار جمهورى اســالمى ایران، گفتگویى با ایسنا 

انجام داده که بخش هایى از آن در ادامه مى آید.
على کاوه درباره  وضعیت عکاسى در روز تشییع امام (ره)، 
گفته بود: « مردم همانطور که سال 57 از امام(ره) استقبال 
کردند، بدرقه  باشکوهى هم براى ایشان برگزار کردند. در 

روز تشییع امام (ره) افراد زیادى از نقاط مختلف تهران و 
شهرستان ها در مراسم حضور پیدا کرده بودند. من آن روز 
روى یک کانتینر ایســتاده بودم و عکاسى مى کردم. در 
تمام مدت نگران بودم که با آن همه وسیله و کوله پشتى و 
دوربینى که به گردنم بود، بیافتم بین سیل جمعیت، براى 
همین به شدت مواظب بودم که این اتفاق نیافتد، چون 

اگر مى افتادم عکاسى هم تعطیل مى شد.»
او بیان کرده بود: « در روز ارتحال امام خمینى (ره) من 
ده حلقه فیلم، یعنى 360 فریم عکس، از مراسم به ثبت 
رساندم. معروف ترین عکســى که از این مراسم گرفتم، 
عکس «قاب شکسته» اســت. در این عکس چند نفر 
قاب عکسى از امام (ره) را در دست هاى شان گرفته اند و 
فشار جمعیت آنقدر زیاد است که این قاب عکس شکسته 
اســت. این عکس بعدها خیلى معروف شــد و مکرر به 

چاپ رسید.»

کاوه همچنین اظهار کرده بــود: «عکس دیگرى نیز از 
تابوت امام (ره) و جمعیت اطــراف آن گرفتم که رنگ 
سفید، نور آفتاب و لباس هاى ســیاه مردمى که اطراف 

تابوت هستند، جلوه  خاصى به این عکس داده است.»

360 فریم عکس از یک مراسم تشییع

چرا رأى الریجانى کاهش یافت؟  
نگاهى به آراء رئیس مجلس در انتخابات هیئت رئیسه پارلمان

به نظر می رسد 
برنامه اسرائیل براي 
متالشی کردن شوراي 
همکاري خلیج (فارس) 
در حال پیشرفت است. 

اقدام عربستان به 
تداوم سیاست خصمانه 

مطلق خود در برابر 
ایران، شایسته اجماع 

کشورهاي خلیج [فارس] 
و کشورهاي عربی 

نیست. برخی شواهد 
نشان دهنده آغاز 

خروج برخی کشورها از 
شوراي همکاري است
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معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد کشور 
گفت: هم اکنون حدود 200 هزار یتیم تحت پوشــش 
کمیته امداد هستند و این تعداد یک میلیون حامى دارند 

که به طور متوسط هر یتیمى پنج حامى دارد.
على  محمد ذوالفقارى افزود: این آمار همواره متغیر است 
چراکه تعدادى از ایتام تحت پوشش کمیته امداد به سن 
18 سالگى مى رسند و از این چرخه خارج مى شوند و یا 

ایتام جدیدى زیر پوشش قرار مى گیرند. 
وى اظهار کرد: حامیان ایتام طى ســال گذشــته بالغ 
بر404 میلیــارد تومان به طور نقــدى و کاال به یتیمان 

کمک کردند. 

ذوالفقارى افزود: کمیته امــداد پس از مدتى به کودکان 
و فرزندانــى که سرپرســت آنهــا فوت نکــرده مثل
 خانــواده هاى طالق، خانــواده هاى بیمــاران صعب 
العالج که بى سرپرست بوده امکانات مالى آنها کفایت 
نمى کند یا سرپرست سالمند بى درآمد یا خانواده هایى که 
به دلیل متارکه نه بیمار بودند و نه طالق گرفته محسوب
 مى شدند، رسید و در این بخش طرح اکرام حامى یابى 

را اجرا کرد. 
وى بیان کرد: هم اکنون در داخل کشور یک حامى12 
هزار یتیم را تحت پوشش دارد و ماهانه هزینه این تعداد 

افراد را به حساب کمیته امداد واریز مى کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکى 
از دغدغه هاى مهم حوزه محیط زیست، خسارات محیط 
زیستى وارده بر ایران از سوى سایر کشورهاست، اظهار 
داشت: بخشى از این خســارت ها ناشى از درگیرى ها و 
تخاصمات در سطح منطقه و ملى و بخشى نیز ناشى از 

فعالیت هاى اقتصادى است.
معصومه ابتــکار تصریح کرد: ایــران در دریاى خزر به 
صورت یکجانبه مورد آســیب هاى محیط زیستى سایر 
کشورها قرار گرفته است. از این رو پیگیرى طرح دعاوى 
حقوقى و دریافت خسارت و رفع آلودگى ها ضرورى است 
زیرا به طور نمونه آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به 

دلیل فعالیت هاى گســترده نفتى و آلودگى شدید ناشى 
از این فعالیت ها، خســارت هاى زیادى به محیط زیست 

ایران وارد کرده اند. 
وى با بیان اینکه خســارت هاى محیط زیستى وارده به 
ایران، فراتر از حوزه دریایى است و موضوعاتى همچون 
پروژه گاپ (سدســازى هاى ترکیه)، گرد و غبار، هامون 
و بســیارى از موارد دیگر را نیز در بر مــى گیرد، گفت: 
در حال حاضر مهمترین و عاجل ترین بخش، خسارات 
محیط زیستى وارده به ایران در دریاى خزر است. به طور 
نمونه یکى از عمده ترین آلودگى هاى شناگاه هاى ایران، 

آلودگى هاى نفتى است.

ایران در دریاى خزر 
یکجانبه آسیب  دیده است

200 هزار یتیم، تحت پوشش 
کمیته امداد قرار دارند

متوسط سن بازنشستگى
 در ایران

مدیرعامل صندوق بازنشســتگى کشــورى با بیان 
اینکه متوسط سن بازنشستگى در بسیارى از کشورها 
60 تا 65 سال اســت این میزان را در ایران 51 سال 
دانست و گفت: پایین بودن سن بازنشستگى در کشور 
علت اصلى روى آوردن آنان به اشتغال مجدد است. 
محمود اسالمیان بدون اشــاره به اینکه چه تعداد از 
بازنشستگان دولت در سایر مشاغل به فعالیت هاى 
اقتصادى خود ادامه مى دهند اشــتغال مجدد آنان را 
طبیعى دانست و تأکید کرد: به هرحال اشتغال مجدد 

بازنشستگان در بدنه دولت غیرقانونى است.

نامه معاون وزیر به قالیباف
پیروز حناچى، معاون معمارى و شهرسازى وزیر راه 
و شهرسازى در نامه اى به شهردار تهران با تأکید بر 
ممنوعیت و توقف عملیات اجرایى در کاخ ثابت پاسال 
بر اساس پیگیرى معاونت امور ویژه دفتر مقام معظم 
رهبرى، خواستار ارائه گزارش وضعیت ملک مزبور 
در اسرع وقت به دبیرخانه شــورایعالى شهرسازى و 

معمارى ایران شد.

همچنان رکورد مى شکنیم!
بیمارى غیر واگیر سرطان سبب مرگ و میر بسیارى 
از مردم کشــورمان شــده به طورى که طبق اعالم 
سازمان بهداشت جهانى ایران رتبه چهارم در میزان 
شیوع سرطان را به خود اختصاص داده است. مصرف 
دخانیات عامل مهمى در بروز عارضه سرطان در افراد 
مى شود به طورى که استعمال سیگار و قلیان عامل 
30 درصد از شیوع ســرطان هاى کشور است و 16 
درصد زنان مبتال به سرطان، سیگار و قلیان مى کشند. 
مردم ایــران پنج برابر اســتاندارد دنیا نمک مصرف 

مى کنند و این ماده غذایى سرطانزاست.

کدام کشورها
 سیب ایرانى گاز مى زنند؟

طبق آمار منتشــر شــده توســط گمــرك در یک 
ماهه نخست ســال 96 قریب به 9 هزار و 327 تن 
سیب تازه از کشور صادر شــده است. ارزش دالرى 
این میــزان صــادرات2/594/001 و ارزش ریالى 
آن84/111/955/718 بوده اســت. کشورهایى که 
در این یک ماه سیب به آنها صادر شــده عبارتند از 

پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، عراق و کویت.

ضرر 300 میلیاردى
 معتادان خیابانى

رئیس کارگروه کاهش تقاضاى اعتیاد کمیته مستقل 
مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: اکنون 20 تا 25 هزار معتاد خیابانى در کشــور 
به ســر مى برند که نزدیک به 300 میلیارد تومان در 
سال به اقتصاد ضرر مى زنند. سعید صفاتیان افزود: 
ساماندهى معتادان خیابانى دچار چالش جدى است و 
ضعف ما در برنامه هاى کارآفرینى باعث شده است تا 

شرایط معتادان خیابانى بدتر شود.

علت اصلى
 کاهش سن زندانیان 

رئیس ســازمان زندان ها با اشــاره به اینکه بیکارى 
زمینه بدهــکارى افراد را فراهــم مى کند، گفت: در 
صورتى که امکان شغل براى فرد نباشد، بدهکارى 
زمینه بزهکارى را براى فرد ایجاد مى کند، از همین رو 
مهمترین نکته براى ما این است که زمینه اشتغال را 
براى جوانان فراهم کنیم تا در سایه عدم اشتغال به 
بزه کشیده نشــوند. اصغر جهانگیر همچنین درباره 
بازگشت دوباره بزهکاران بعد از آزادى به چرخه جرم 
خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه ما در زندان اصالح 
و تربیت اســت، اما این امر زمانى پاسخ مى دهد که 

استمرار داشته باشد.

چرك نویس

سرکنســول ایران در کربال اعالم کرد: مشکل به وجود 
آمده براى تعدادى از زائران ایرانى در کربال حل شده و 

آنها به مشهد بازگشته اند.
میر مسعود حسینیان در گفتگو با ایسنا در ارتباط با خبر 
منتشر شده مبنى بر اینکه 400 زائر ایرانى حدود یک هفته 
بخاطر بدهکارى مدیر کاروانشــان در عراق سرگردان 
مانده اند و گذرنامه هایشان هم توسط تعدادى از هتل هاى 
کربال گروگان گرفته شده است، اعالم کرد:  با توجه به 
پیگیرى هاى انجام شده، مشــکل به وجود آمده در این 
ارتباط حل و تمام بدهى این کاروان پرداخت شده و زوار 

به مشهد برگشتند.

ماجرا چه بود؟
با توجه به هشدار ســازمان حج و زیارت مبنى بر وجود 
شرکت هاى مسافرتى نامعتبر، 400 زائرخراسان رضوى 
با ثبت نام در آژانس زیارتى غیرمجاز، در کشــور عراق 
بالتکلیف ر ها شدند و ســازمان حج و زیارت از پذیرفتن 
مسئولیت سرنوشت آنها ممانعت کرد. این در حالى بود که 
مسئول کاروان مربوطه نیز بدون پرداخت مبالغ اسکان 
و بلیت برگشت زائران ایرانى، متوارى شد. به این ترتیب 
گذرنامه هر 400 زائر ایرانى به علت عدم پرداخت هزینه 

اقامت که مبلغى بالغ بر شــش الى هفت میلیارد تومان 
جهت اسکان، تغذیه و بلیت آنها بود توسط مسئولین هتل 
کشور عراق گرو نگه داشته شد و سازمان حج و زیارت هم 
اعالم کرد که این سازمان مسئولیتى در قبال سرنوشت 
زائران خراســان رضوى اعزام شــده به عتبات ندارد و 

پرداخت هزینه هاى سفر برعهده خود زائران است.
بنابر وعده آژانس مذکور، روز شنبه 6 خرداد ماه به عنوان 
زمان بازگشت زائران به ایران تعیین شده بود که با شرایط 
موجود، زائران ایرانى بدون داشــتن پاسپورت در چهار 
هتل شهر نجف اقامت داده شدند. آژانس زیارتى متخلف 
تاکنون دو بار سابقه پلمب داشته و مجدداً با دریافت دو 
میلیون تومان بابت هزینه ســفر از هر فــرد، تعدادى از 
زائران را در بالتکلیفى ر ها کرده و متوارى است؛ بنابراین 
با پیگیرى هاى انجام شده، مسئولیت رسیدگى به شرایط 
زائران خراسان رضوى به ســفارت و کنسولگرى ایران 
در کشور عراق محول شد که نهایتًا روز پنج شنبه هفته 

گذشته اعالم شد مشکل این زائران حل شده است.

درخواست سازمان حج و زیارت
مدیر کل عتبات ســازمان حج و زیــارت گفت: در چند 
ســال اخیر تعدد تخلفــات آژانس هــاى زیارتى، چون

 آل کوثر در تهران، مبالغ هنگفتى از زائران کالهبردارى 
شده اســت. براین اساس توصیه مى شــود شهروندان 
جهت ثبت نام در ســفرهاى زیارتى، حتمًا به لیســت 
آژانس هاى معتبر موجود در سایت سازمان حج و زیارت، 
مراجعه کنند. محسن نظافتى در ادامه گفت: از مسئولین
 قوه قضائیه، ناجا و ســازمان تعزیــرات تقاضا داریم در 
راستاى همکارى با سازمان حج و زیارت، از خروج زائران 
ایرانى توســط کاروان هاى غیرمجاز جلوگیرى کرده و 
این امر را غیرقانونى اعالم نمایند. همچنین آژانس هاى 
زیارتى مربوطه از فــروش بلیت به این شــرکت هاى 

مسافرتى غیرمجاز، خوددارى کنند .

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران گفت: با توجه 
به شیوع تب کریمه کنگو از مراجعه به رستوران هاى بین 
راهى که اقدام به تهیه غذا با گوشت کشتار روز مى کنند 

خوددارى کنید.
محمد حسین عزیزى گفت: بیمارى تب کریمه کنگو در 
کشور شایع شده است که بر اثر ارتباط مستقیم با دام به 
انسان منتقل مى شود بنابر این عالوه برقصابان وکارگران 
کشــتارگاه در صورت عدم رعایت نکات ایمنى امکان 

انتقال بیمارى به دامداران و مردم عادى نیز وجود دارد.
وى افزود: با توجه به شــرایط ایجاد شــده در کشــور 
مبنى بر انتشــار تب کنگو در استان هاى مختلفى چون 
اصفهان و سیستان و بلوچســتان به شهروندان توصیه 
مى شود مصرف گوشت هاى گرم و تازه ذبح شده، جگر و
 کلیه هاى گوســفندان جداً خــوددارى کنند و تمامى 
محصوالت گوشــتى مربوط به دام را از کشتارگاه ها و 

قصابى هاى مجوزدار تهیه کنند.
رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران خاطر نشــان 
کرد: برخى از رســتوران هاى داخل و باالخص خارج از 
شهر براى جلب مشترى اقدام به تهیه غذا از گوشت هاى 
تازه ذبح شده مى کنند که در این شــرایط بحرانى این 
عمل مى توانــد خطرناك ومنجر به انتشــار بیمارى در 
کشور شود بنابر این ضمن تأکید بر نظارت هاى دقیق تر 
وزارت بهداشت بر این اماکن به مردم هشدار جدى داده 
مى شود که تا مهار شدن کامل بیمارى اصول ایمنى الزم 

را رعایت کنند.

وى اذعان داشــت: طبق آزمایش هاى انجام شده جگر 
وکلیه هاى گوســفند به عنوان منبع ذخیره بیمارى تب 
کریمه کنگو محسوب مى شــود بنابر این از استفاده از 
امعاء واحشاى گوسفندان تازه ذبح شده تا اطالع ثانوى 

پرهیز شود.
عزیزى گفت: در شرایطى که بیمارى تب کریمه کنگو 
توسط دام هاى وارداتى در کشور شــایع شده است این 
اطمینان به مردم داده مى شود که گوشت هاى استرالیایى 
وارد شده توسط دولت از سالمت کامل برخوردار است و 
با نظارت وزارت بهداشت در کشور استرالیا ذبح شده اند 
و بنابر شرایط بهداشتى  و عدم وجود بیمارى هاى دامى 
در این کشــور،  هیچگونه نگرانى نسبت به گوشت هاى 

وارداتى وجود ندارد.

کشف چندین قطعه از لوحه هاى سفالى تدفینى با نقوش 
گوزن، بز و درخت در محوطه هاى گورســتانى دوران 
اشکانى، مهمترین یافته گروه باستان شناس پس از 101 

روز بررسى باستان شناختى در دشت اراك است.
جواد عالیى مقدم سرپرســت هیئت باستان شناسى در 
دشــت اراك، گفت: در این بررسى که شامل شهرستان 
اراك و بخش هایى از شهرستان آشتیان در استان مرکزى 
بود، بیش از 500 اثر تاریخى شناســایى و ثبت شد که 
برخى از آنها جزو شاخص ترین آثار استان و فالت مرکزى 
محسوب مى شوند و متأسفانه تاکنون و در بررسى هاى 

پیشین کسى آنها را شناسایى و مطالعه نکرده بود.
وى افزود:گروه باستان شناس در این بررسى با تنوع باالى 
آثار شناسایى شده شــامل تپه ها، محوطه هاى گسترده، 
ســنگ نگاره هاى فراوان و متنــوع و کتیبه هاى متعدد 
اسالمى، آتشکده، چهارطاقى، میل ها، بازار، کاروانسرا، 
قلعه، تپه قلعه، مساجد، تکایا، آب انبار، حمام، قنات هاى 
چندصدساله، چاه ها و کانال هاى آب چندصدساله، زاغه ها 
و دســت کندها، منازل تاریخى، غار مسکونى، برج هاى 
آتش، معادن تاریخى، مقابر، امامزادگان، قبرستان هاى 

تاریخى واسالمى و... مواجه بودند.
ایــن باستان شــناس اظهــار داشــت:محوطه هاى 
شناسایى شده در این بررسى بازه زمانى هفت هزارساله، از 
دوران مس سنگى تا دوره قاجار را دربر مى گیرند که البته 
احتمال شناسایى دوره هاى کهن تر (مربوط به نوسنگى) 

با حفارى در برخى از محوطه هاى بزرگ پیش  از تاریخى 
منطقه بسیار زیاد است.

عالیى مقدم گفت: ازجمله دســتاوردهاى مهم در این 
بررسى، شناســایى محوطه هاى باســتانى گسترده با 
وســعت بیش از 100 هکتار متعلق به اواخر ساسانى و 
دوران اســالمى، محوطه هاى چند َده هکتارى از دوران 
اشــکانى، چندین محوطه شــاخص از دوران پیش  از 
تاریخى و قبرستان هایى با قدمت بیش از دوهزار تا پنج 

هزار سال است.
سرپرست هیئت باستان شناسى در اراك افزود: همچنین 
در این بررسى، چندین قطعه از لوحه هاى سفالى تدفینى 
با نقوش گوزن، بُز و درخت در محوطه هاى گورســتانى 
دوران اشکانى به  دست آمده که از منحصربه  فردترین 

آثار یافت   شده منطقه محسوب مى شوند.

گرما در سیستان و بلوچستان رکورد زد و بى سابقه ترین 
روزهاى این استان از نظر دماى هوا پشت سر گذاشته 

شد.
مدیرکل بحران استان سیستان و بلوچستان در گفتگو 
با ایسنا، در این باره اظهار داشت: گرماى بى سابقه اى از 
روز شنبه هفته گذشــته در استان سیستان و بلوچستان 

به وقوع پیوست. 
غالمرضــا اربابى با بیــان اینکه این گرمــا در مناطق 
جنوبى اســتان از جمله راســک، ســرباز، نیکشــهر، 
قصرقند، کنارك، چابهار و... نمود بیشــترى داشــت، 
گفت: دماى هواى ثبت شــده در ایــن مناطق از زمان 
ایجاد ایســتگاه هاى هواشناســى در اســتان تاکنون
 بى سابقه بوده و رکورد دماى هوا در این مدت شکسته
 شــد. به طورى که در برخى از این شهرستان ها دماى 
56 درجه ســانتیگراد به ثبت رســید. وى با بیان اینکه 
این وضعیت تا روز سه شنبه هفته گذشته ادامه داشت، 
افزود: از ســه شــنبه شــب با آغاز وزش بادهاى 120 
روزه سیســتان میانگین درجه هواى اســتان بین 6 تا 
8 درجه کاهش یافته اســت و پیــش بینى ها حاکى از 
این اســت که دیگر دما تا به این حــد افزایش نخواهد 

یافت.

اربابى درباره خسارات ناشى از دماى هوا نیز گفت: یکى 
از پیامدهاى افزایش دما مشکالت ناشى از افت ولتاژ در 
برخى مناطق بود. ما در ســال هاى گذشته در ماه هاى 
تیر و مرداد مصرف برقمان در حــدود 1300 مگاوات 
بود اما روز سه شــنبه مصرف برق نیز در استان رکورد 
زده و به 1421 مگاوات رســید که این موضوع ســبب 
نوســانات برق و افت ولتاژ در برخى از مناطق روستایى 

شد.
مدیرکل بحران اســتان سیســتان و بلوچستان با بیان 
اینکه برخى از گزارش ها نیز حاکى از تلف شدن چندین 
رأس دام و طیور است، تصریح کرد: در بخش کشاورزى 
نیز خساراتى به دلیل کمبود آب به برخى از مزارع وارد 

شده است.
وى از تشکیل جلسه شوراى مدیریت بحران استان در 
پى گرماى هوا در همان اوایل هفتــه خبر داد و افزود: 
در این جلســه بر ضرورت تأمین بــرق و همچنین آب 
شرب این مناطق تأکید شده و تصمیماتى در این زمینه 
اتخاذ شد.  اربابى با بیان اینکه گرماى هوا در سیستان و 
بلوچستان خسارات جانى نداشــت، گفت: با وجود این، 
تمامى بیمارستان ها و دستگاه هاى امدادى را به حالت 

آماده باش در آوردیم.

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: 
ساالنه بیش از ده هزار میلیارد تومان در کشور براى تهیه 

دخانیات، هزینه مى شود. 
خسرو صادق نیت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در 
ده سال گذشته مصرف قلیان رشد زیادى داشته است. اما 
استفاده از تنباکوهاى معطر نیز از نگرانى هاى ماست که 
باید نگاه ویژه اى به آن داشت. وى افزود: روند رو به رشد 
سیگار در کشور متوقف شده و کمى کاهش داشته است، 
اما شاهد افزایش مصرف قلیان در بین زنان و نوجوانان 
هستیم.صادق نیت تأکید کرد: تنباکوهاى معطر فریبنده 
است و آزمایش ها نشان مى دهد که این تنباکوها براى 
فریب مردم به نام معطر با نام میوه ها عرضه مى شــود 
و به هیچ وجه حاوى مواد طبیعى و میوه ها نیســت. 70 
تا 80 درصد آنها را نیز مواد شــیمیایى صنعتى تشکیل 
مى دهند که حاوى بنزن هستند.وى توضیح داد: بنزن از
 سمى ترین موادى است که ســرطان زا بوده و طى سه 
تا ده سال مى تواند روند ابتال به سرطان را جلو بیاندازد. 
مهمترین سرطان ناشــى از مصرف این ماده خطرناك 
نیز سرطان خون اســت.رئیس مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت گفت: حالل ها و سرب نیز از جمله 
مواد دیگرى هستند که در تنباکوهاى معطر وجود دارند. 
میزان سرب موجود در این تنباکوها 50 درصد بیشتر از 
حد استاندارد است. همچنین قارچ هاى مختلفى نیز در 

آنها کشف شده اســت. این تنباکوها کپک زده هستند و 
در کشــورهاى عربى با مواد معطر مخلوط مى شوند و 
به فروش مى رســند.وى گفت: برخى گزارش ها نشان

 مى دهد در برخى از مراکز عرضــه قلیان، بدون اینکه 
مشترى متوجه شود، شیشه و مواد روانگردان به تنباکو 

اضافه شده است تا مشترى معتاد و جلب شود.

صادق نیت تصریح کرد: طى بررســى هاى علمى، یک 
بار مصرف قلیان معادل صدتا  200 نخ ســیگار سم وارد 
بدن مى کند و اطرافیان فرد نیز درصورت عدم استعمال، 
معادل مصرف نصف پاکت سیگار دود مصرف مى کنند. 
زیرا دود در فضاهاى بسته نیز روى دیوارها مى نشیند و 

باعث تماس پوستى مردم با آن مى شود.

تب کریمه کنگو در کمین رستوران هاى بین راهى

بعد از یک هفته حضور در عراق؛

زائران سرگردان ایرانى به خانه بازگشتند 56 درجه سانتیگراد باالى صفر!

«نشــنال جئوگرافى» روز چهارشــنبه هفته گذشته در 
گزارشــى از قنات هاى ایران نوشت: از باال انگار چندین 
سوراخ به شــکل مرتب روى سطح خشک بیابان وجود 
دارد، اما ده ها متر زیر این چاله هــاى مرموز یک تونل 
باریک آب را از آبخوان هاى دور تا روســتاها و مزارعى 
مى برد که بدون آن وجود نداشتند. این کانال هاى آبى، 
قنات نام دارند، آنها شگفتى سه هزار ساله مهندسى ایرانى 
هستند و از بسیارى از آنها هنوز در ایران استفاده مى شود. 
در اوایل عصر آهن، نقشه برداران ایران هر موقع منبع آبى 
پیدا مى کردند با ایجاد تونل هاى شیبدار آب را به سمتى 
که نیاز داشتند مى بردند. سوراخ هایى هم که به طور منظم 
روى زمین قرار دارند براى خروج گــرد و خاك و ایجاد 
اکسیژن براى کسانى است که گاهى براى ساخت قنات 
به 60مترى زمین مى روند.ساخت قنات یک کار پرزحمت 

است که به دقت بسیار زیادى هم نیاز دارد؛ شیب تونل ها 
باید به اندازه اى باشــد که اجازه بدهد آب آزادانه حرکت 
کند و از سویى هم ســرعت حرکت آب به مقدارى زیاد 
نباشد که منجر به خراب شدن تونل شود. حتى بعد از اتمام 
ساخت، قنات ها نیاز به تعمیر و الیروبى ساالنه دارند تا 
در بیابان ها هم کشاورزى انجام شود. همچنین از طریق 
جاده ابریشــم تکنولوژى قنات ها وارد کشورهایى مثل 

اساپانیا و مراکش هم شده است.
براى کمیل سهیلى، فیلمبردار، قنات ها بخشى از استان 
مادرى او هستند؛ خوزســتان. او در این رابطه مى گوید:  
«جهان خوب متوجه تنــوع مناظر و فرهنگ هاى ایران 
نشده است، یکى از قدیمى ترین تمدن هاى جهان از این 

خالقیت شگفت انگیز به وجود آمده است.»
غالمرضا نبى پور، 102 ساله یکى از پیرترین میراب ها، 

یک نگهبان قنات است. او که توسط دولت ایران به عنوان 
یک گنجینه ملى شناخته شده سعى مى کند مهارت خود 
را با نسل جدیدتر و حتى پسر خودش به اشتراك بگذارد.

 در دهه هــاى 60 و 70 میالدى، وجــود قنات ها در زیر 
امالك ادارى و مســکونى منجر به ایجــاد هرج و مرج 
زیادى در شهر شــد و بعد از آن بسیارى از قنات ها دیگر 
تعمیر نشدند، ســهیلى در این رابطه توضیح داد: «مردم 
دیگر مانند قبل به قنات هــا اتکا نمى کنند، دیگر ممکن 
نیســت با کار کردن در قنات ها پول دربیاورید و خانواده 
خود را سیر کنید. »گفتنى است در سال 2016، یونسکو 
قنات هاى ایران را در قسمت میراث باستانى ایران قرار 
داده است.نبى پور در این رابطه مى گوید: «این قنات ها 
منبع زندگى من و تمام نیاکانم است،  وظیفه من این است 

تا از آنها تا لحظه آخر زندگى دفاع کنم.»

تنباکوهاى کپک زده عربى
 در قلیان ایرانى ها!

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت: مصرف قلیان در 10 سال گذشته 
رشد زیادى داشته است

کشف لوحه هاى سفالى
 در گورستان اشکانى دشت اراك

گزارش نشنال جئوگرافى از قنات هاى ایران؛ 

 تا لحظه آخر زندگى از قنات ها مراقبت مى کنم

گرما در سیستان و بلوچستان رکورد زد
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17هزار گلدان گل 
در نطنز کاشته مى شود

شـهردار نطنزگفت: شـهردارى نطنز در آسـتانه فصل 
تابسـتان عملیات کاشـت 17 هزار گلدان گل فصل را 
آغاز کرد که این عملیات در راستاى بهبود منظر شهرى 

و ایجاد محیطى زیبا و بانشاط صورت مى گیرد.
محسن تجویدى اظهار داشت: امسـال ده هزار گلدان 
اطلسى، هزار گلدان شـمعدانى، دو هزار گلدان نسترن 
سفید، دو هزار گلدان جعفرى، هزار و 500 گلدان آهار و 
500 گلدان اطلسى رونده در پارك ها، میادین، ابتداى 

بلوارها و ورودى هاى شهر کاشته خواهد شد.
وى تصریح کرد: همچنین فضاى سبز رفوژ میانى بلوار 
شهید بهشـتى نطنز  با 20 هزار قلمه ترون و زرشک و 
شـهرك ولیعصر(عج) با  200 اصله درخـت کاج احیا و 

تقویت شد.

محدودیت ترافیکى 
روز 14 خردادماه 

مسـئول کمیته امنیـت پلیس راهـور اسـتان اصفهان 
گفت: درچهارراه فرایبورگ، تقاطع سپهسـاالر، تقاطع 
ارباب و کوچه کالنترى که منتهى به گلسـتان شـهدا 
مى شـود از سـاعت 12 ظهر تا زمان افطـار  در روز 14 

خرداد محدودیت ترافیکى اعمال مى شود.
علیرضا جان نثار اظهارداشـت: به همین دلیل مردم از 
مسـیرهاى جایگزین اسـتفاده کنند. وى گفت: سـعى 
مى شود از تردد موتور سیکلت سواران در این محدوده 
جلوگیرى شـود و محدودیت ترافیکى تنهـا در روز 14 

خرداد اعمال شود.

اجراى طرح کشاورز همکار 
در خوانسار

اداره برق شهرستان خوانسار در اطالعیه اى اعالم کرد: 
با اجراى طرح کشاورز همکار در خوانسار،کشاورزان با 
خاموش کردن روزانه چهار ساعت موتور چاه کشاورزى 
خود در سـاعات اوج مصرف از پرداخـت قبض در بقیه 
سـاعات شـبانه روز معاف خواهند بود.  بر اسـاس این 
گزارش، کشـاورزان خوانسـارى در صـورت تمایل به 
همکارى در ایـن طرح باید از سـاعت 11 صبـح تا 15 
بعدازظهـر در فاصلـه زمانـى 15 خرداد تا15 شـهریور 
حداقل به مدت 31 روز متوالى اقدام به خاموش کردن 
موتور چاه کشـاورزى خود کنند. در این اطالعیه آمده 
است که در صورت همکارى بهاى برق مصرفى افراد 
شـرکت کننده در این طرح در بقیه سـاعات شبانه روز 
رایگان محاسبه خواهد شد و عالوه بر آن پاداش ریالى 
معادل انرژى کاهش یافته در ایـن مدت به نرخ قیمت 
برق در ساعات اوج بار در ماه هاى خرداد، تیر و شهریور 
به نرخ یک دوم برابر آن در ماه مرداد پرداخت مى شود.

امحاى مواد غذایى 
تاریخ گذشته در اصفهان

3 تن مواد غذایى تاریخ مصرف گذشته و غیربهداشتى 
در اصفهان کشف و معدوم شد. مدیر گروه مهندسى و 
نظارت بهداشت محیط شماره2 دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفـت: در بازرسـى کارشناسـان ایـن اداره از 
واحدهاى تولید و توزیـع مواد غذایـى 3000 کیلوگرم 
مواد غذایى تاریخ مصرف گذشـته شـامل خرما و انواع 
شیرینى کشـف و امحا شـد. هوشـنگ طاهرى افزود: 
این مواد غذایى فاسد پس از دریافت مجوزهاى قانونى 
به سایت دفن پسماندهاى بهداشتى منتقل و با نظارت 
دقیق کارشناسـان بهداشـت محیـط از چرخه مصرف 

خارج شدند.

نمایش 
«عسل میان خوراکى ها» 

نمایش «عسـل میـان خوراکى هـا» با موضـوع روزه 
دارى در مجتمع فرهنگى- هنرى فرشـچیان به روى 
صحنـه رفت. نمایـش شـاد و موزیکال «عسـل میان 
خوراکى ها» نوشته حسـین فدایى و کارگردانى مجید 
یوسفى پور است. عالقه مندان براى دیدن این نمایش 
مى توانند امروز(13 خرداد)  در سـاعت هـاى 17 و 18 
به سـالن اصلى مجتمـع فرهنگى- هنرى فرشـچیان 

مراجعه کنند.

حســن امیرى، مســئول کمیته تشــکل هاى دینى و 
مذهبى اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: طرح ضیافت الهى در 206 بقعــه متبرکه برگزار 

مى شود.
وى با بیان اینکه در تمام بقاع متبرکه فضاى سیاســى 
15 خرداد و ارتحال امام(ره) انجام شده است، افزود: در 
250 مرکز فرهنگى قرآنى بقاع متبرکه هم برنامه هاى 

فرهنگى و هنرى  برگزار مى شود.  
وى ادامه داد: در استان اصفهان در چهار بقعه هالل بن 
على(ع)، مشــهد اردهال، آقا على عباس(ع) و امامزاده 
نرمى(ع) برنامه هــاى ویژه اى اجرا مى شــود که این 

برنامه هــا به صورت زنــده نیز از صدا و ســیما پخش 
مــى شــود. معــاون فرهنگــى اجتماعــى اداره کل 
اوقاف اســتان اصفهان با اشــاره به اینکــه ثواب 141 
مراســم جزء خوانى در سطح اســتان به روح شهداى 
انقالب و 15 خرداد اهدا مى شــود، اظهار داشــت: 47 
نمایشــگاه در ســطح بقاع متبرکه برنامه ریزى شــده 
است و مبلغان را به این نمایشــگاه ها اعزام کرده ایم. 
امیرى گفت: 15 مبلــغ متخصص از قم وارد اســتان 
شــده اند و 29 مبلغ در جوار امامزادگان مستقر هستند.
همچنین 35 خیمه معرفت در جوار امامزادگان خواهیم 

داشت.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل اســتان اصفهان گفت: 
بدهى نیروهاى قراردادى و شرکتى اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل استان اصفهان در ســال جارى پرداخت 

مى شود.
داریوش امانى اظهار داشت: 650 نیروى شرکتى با اداره 
کل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان 
همکارى دارند که برخى از آنها بیش از 12 نوبت حقوق 

خود را دریافت نکرده اند.
وى بیان کرد: برخى از بدهى ها مربوط به پیش ازادغام 
معاونت راهدارى اداره کل راه وشهرسازى در اداره کل 
حمل و نقل اســت که منجر به ثبت دیون در اسناد اداره 

کل راهدارى و حمل و نقل شــده است که با همکارى 
فرمانــداران شهرســتان ها ایــن بدهى هــا پرداخت 

مى شود.
مدیرکل راهدارى و حمــل و نقل اســتان اصفهان با 
اشــاره به تأســیس اداره راهدارى و حمــل و نقل در

 شهرســتان هاى اســتان اصفهان گفت: فرمانداران 
شهرستان ها با اختصاص زمین و اعتبار براى رفع مشکل 
مکان این اداره به اداره کل راهدارى و حمل و نقل کمک 

کنند.
 وى ادامه داد: به زودى حقوق معوقه نیروهاى قراردادى 

راهدارى پرداخت مى شود.

برگزارى برنامه هاى ویژه در 
بقاع متبرکه استان 

حقوق معوقه نیروهاى قراردادى 
راهدارى پرداخت مى شود

همزمان با ســوم خرداد ماه ســالروز فتح خرمشــهر از 
تالشگران برتر سازمان اتوبوسرانى شاهین شهر و حومه و 
دانشجویان و دانش آموزان ممتاز، کارکنان و اتوبوسرانان 
این ســازمان با حضور خانواده هاى کارکنان و جمعى از 

مسئولین تجلیل به عمل آمد. 
شهردار شاهین شهر در این آیین گفت: امروزه صنعت حمل 
و نقل یک صنعت ویژه و خاصى است که براى تحقق آن 
و توجه و مدیریت آن روش هاى نوینى را مى طلبد. که این 
مهم در سازمان اتوبوسرانى شاهین شهر اتفاق افتاده است. 
حســین امیرى اظهارداشــت: ســازمان اتوبوســرانى 
شاهین شهر و حومه یک سازمان خدماتى است و خدمات 

آن به همه قشرهاى جامعه ارائه مى شود و مدیران سازمان 
باید به نحوى برنامه ریــزى مطلوب و با نگاهى علمى به 
امور جارى سازمان نمایند و سازمان توانسته با ابتکارات 
و خالقیت، خدمات خود را در ســطح شهر توسعه دهد و 
رضایتمندى بسیار خوبى در سطح شهر فراهم کند. وى 
افزود: ناوگان حمل و نقل سازمان اتوبوسرانى شاهین شهر 
و حومه روزانه 65 هزار شــهروند شاهین شــهرى را با 
127 دســتگاه اتوبوس و 300 دستگاه مینى بوس تحت 
نظارت جابه جا مى نماید و خوشبختانه در بخش امکانات 
سازمان با حمایت هاى شهردارى و شوراى اسالمى شهر 
تالش هاى بسیار خوبى از جمله احداث ایستگاه اتوبوس 

هوشمند شهید خرازى، پارك سوار خیابان آیت ا... طالقانى، 
خرید اتوبوس جدید و ساختمان سازمان اتوبوسرانى و ... 

صورت گرفته است. 
امیــرى تأکید کرد: شــهردارى شاهین شــهر على رغم 
مشکالت مالى، در حد بضاعت خود از برنامه ها و اقدامات 
سازمان اتوبوسرانى شاهین شهر و حومه حمایت کرده تا 
کارکنان و رانندگان زحمتکش این سازمان بتوانند خدمات 

مطلوبى را به شهروندان عزیز شهر ارائه کنند. 
مدیرعامل سازمان اتوبوســرانى شاهین شهر و حومه نیز 
در این آیین گفت: على رغم اینکه ســال گذشته سازمان 
اتوبوسرانى شاهین شهر و حومه وضعیت مالى نامناسبى 
داشــت ولى با عنایت حق تعالى اقدامات بسیار خوبى از 
جمله رتبه نخست در اولین نمایشگاه صنعت حمل و نقل 
درون شهرى کشور، احداث ایســتگاه اتوبوس هوشمند 
شهید خرازى، بازسازى تعدادى از اتوبوس هاى فرسوده، 
اجراى طرح ابتکارى سرشمارى اینترنتى نفوس و مسکن 
و... سرویس دهى فعال و مناسب على رغم کمبود اتوبوس 
و عمر باالى تعداد قابل توجهى از ناوگان با عمر باالى ده 
سال و... با حمایت هاى همه جانبه هیئت مدیره، شهردار و 

شوراى اسالمى شاهین شهر صورت گرفت. 
رضا رضایى تصریح کرد: امور جارى سازمان اتوبوسرانى 
شاهین شهر بر اساس چشم اندازى که در سند استراتژى 
سازمان تعریف شده است، در شــوراى راهبرى سازمان 
متشــکل از کمیته هاى تخصصى و کار گــروه هاى زیر 

مجموعه آنها برنامه ریزى و انجام مى شود. 

قطع آب شرب منازل مسکونى تعدادى از روستاییان یک 
منطقه گلپایگان درحالى روى داده که سال هاست مردم 
در انتظار تأمین حقابه خود از محل سد گلپایگان هستند.

تراژدى غمناك آب  شرب منازل روستایى این بار و در ماه 
مبارك رمضان در یکى از مناطق شهرستان گلپایگان 
تکرار شد و شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان به بهانه عــدم پرداخت قبوض آب و همچنین 
مصرف مازاد بر میزان تعیین شده به قطع آب انشعابات 
خانگى تعدادى از منازل مسکونى روستاهاى شورچه،  
در، تیکن و رحمــت آباد اقدام کرده کــه این امر زمینه 

نگرانى مردمان این منطقه را برانگیخته است.

عدم تحقــق حقابه از ســد گلپایگان، 
دغدغه مردمان این منطقه

داوود علیشاهى، یکى از روستاییان منطقه فوق با انتقاد 
از عملکرد اداره آب و فاضالب و روستایى استان اصفهان 
در خصوص قطع آب شرب منازل روستاهاى این منطقه 
اظهار داشــت: اقدام این اداره آن هــم در ماه مبارك 
رمضان مناسب نبود و شــاید اگر زمانى دیگر این اتفاق 

مى افتاد، قابل  تحمل تر بود.
وى افزود:براى یک شــرکت زراعى که در فاصله 10 

کیلومترى ایــن منطقه قرار دارد از ســد گلپایگان آب 
انتقال یافته ولى براى روستاییان هنوز اقدامى صورت 

نگرفته است.
وى که معتقد اســت روســتاییان این منطقه نسبت به 
کمبود آب اطالع دارند، اضافه کرد: اما ما بر این اعتقادیم 
که چرا حقابه ما از سد گلپایگان پرداخت نمى شود و این 
در حالى است که آب این سد به فاصله 400 کیلومترى 
به قم انتقال مى یابد و حقابه روســتاییان منطقه که در 
فاصله 20 کیلومترى از این سد قرار داریم، هنوز محقق 

نشده است.

نسبت به قطع انشعاب تذکر دادیم
محمد حسین قرائتى، مدیرکل آب و فاضالب روستایى 
اســتان اصفهان نیز در این باره ضمن تأیید قطع کردن 
انشعاب منازل برخى از روستاییان این منطقه از گلپایگان 
اظهار داشــت: در این منطقه سه روســتاى در، تیکن 
و شــورچه وجود دارد که داراى مشــکالت آبى زیادى 

هستند.
وى با بیان اینکه قبل از اقدام در خصوص قطعى انشعاب 
آب خانگى روستاییان تذکرات الزم به روستاییان داده 
شده اســت، ادامه داد: برخى از این انشــعابات به دلیل 

مصرف زیاد آب و برخى دیگر به دلیــل عدم پرداخت 
بدهى قطع شده است.

مدیرکل آب و فاضالب روستایى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه قطعى انشعاب مرحله آخر برخورد با مشترکان 
پرمصرف است، گفت: ما تا قبل از قطع انشعابات دوبار 

به مشترکان پر مصرف تذکرات الزم را ارائه داده ایم.
وى افزود: ما نیز براى خدمت رسانى بهتر به مشترکان 
متحمل هزینه هاى مختلفى هســتیم و از جمله جبران 
خساراتى مانند شکســتگى لوله و... که باید این پول از 

دریافت مبلغ قبض که ناچیز نیز هست پرداخت شود.
قرائتى که معتقد است آب سفره هاى زیرزمینى در این 
منطقه تحلیل رفته است، تصریح کرد: از این رو در نظر 
داریم به روستاهاى این منطقه از گلپایگان در کنار 17 
روستاى دیگر از مجتمع آبرسانى گلسار خوانسار تا پایان 

سال جارى آبرسانى مورد نیاز انجام شود.

مجتمع آبرسانى راه اندازى مى شود
وى بیان داشــت: در نظر داریم تا پایان ســال جارى 
آبرسانى پایدار به روستاهاى این منطقه را نیز انجام دهیم 
وچنانچه این طرح اجرایى نشود مجوز حفر چاه را براى 

این منطقه صادر خواهیم کرد.

مردم تشنه 4 روستا 
در انتظار حقابه سد گلپایگان

آب شرب در ماه رمضان قطع شد

یک نماینــده اصولگراى مجلس با بیــان اینکه در 
این دوره از انتخابات شــوراها در برخى از شــهرها 
خرید و فروش رأى صورت گرفــت، گفت: با توجه 
به این تجربه باید قانون انتخابات شــوراها اصالح 

شود.
حسینعلى حاجى دلیگانى با اشاره به تخلفات صورت 
گرفته در انتخابات شوراها گفت: روال ناپسندى در 
این دوره از انتخابات شوراها صورت گرفت، به طورى 
که در برخى از شــهرها خرید و فروش رأى با پول و 
نیز مواردى از این دست اتفاق افتاد که در شأن نظام 

جمهورى اسالمى نیست.
وى از رئیس مجلس خواســتار دستور به کمیسیون 
شوراها براى اصالح قانون جدید نظارت بر انتخابات 
شــوراها شــد و گفت که به نظر مى رســد مجلس 
نمى تواند نظارت الزم را بر انتخابات شوراها داشته 
باشــد پس باید طرحى با کمک شــوراى نگهبان 

تهیه شود.
حاجى دلیگانــى همچنین از قوه قضائیه خواســتار 
برخورد قاطع با کسانى شــد که در انتخابات شوراها 

مرتکب جرم شده اند. 

پس از بررســى پرونده هاى اعضــاى هیئت علمى 
دانشــگاه آزاد نجف آباد 18 نفــر از اعضاى هیئت 
علمى این واحد دانشگاهى به رتبه هاى استادیارى، 

دانشیارى و استادى ارتقا یافتند. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با اعالم 
این خبر گفت: بر اســاس برنامــه زمانبندى تنظیم 
شده در سال هاى قبل براى بهبود کیفیت آموزشى 
دانشگاه، اصالح و ارتقاى هرم هیئت علمى، اکنون 

نتایج برنامه هاى اجرا شده در واحد نجف آباد به ثمر 
نشسته است.

مهران مجلســى ادامه داد: این روند همچنان ادامه 
دارد و پیش بینى ما بر اســاس برنامه این است که 
تا پایان ســال جــارى پرونده تعــداد 30 نفر دیگر 
از اعضاى هیئت علمــى این واحد بــراى ارتقاى 
مرتبه علمى به دفتر هیئت ممیزه دانشــگاه ارسال 

شود.

تاکنون 22 هزار و 600 واحد صنفى در ســامانه طرح 
جامع شناسنامه دار کردن انبارها و سردخانه هاى کشور 

نام نویسى کرده اند.
اســتاندار اصفهان با بیان این مطلب گفت: این طرح 
براى جلوگیرى از قاچاق کاال و رونق تولید ملى اجرا 

مى شود.
رسول زرگرپور به تمام مسئوالن تأکید کرد مبارزه با 

قاچاق کاال را در اولویت قرار دهند که مبارزه با قاچاق 
کمک به رونق تولید ملى مى کند .وى استان اصفهان 
را داراى بیش از 150 هزار واحد صنفى دانست و افزود: 
نام نویسى این تعداد واحد صنفى در سامانه نشان دهنده 
این اســت که این طرح اطالع رسانى بیشترى شود.
استاندار اصفهان، مبارزه با قاچاق را الزمه راه اندازى 9 

سامانه ملى و 37 سامانه فرعى برشمرد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان 
گفت: بازار ماه مبارك رمضان با ورود مرغ اصفهان تا 

20 خرداد تنظیم و متعادل خواهد شد.
اصغر احســان مهر اظهار داشــت: از هفته دوم ماه 
مبــارك رمضان(هفته جارى) قیمــت مرغ روندى 

نزولى مى یابد.
وى افزود: قبل از آغاز ماه مبارك رمضان قیمت مرغ 
کیلویى هفت هزار و 570 تومان بود و اکنون هفت 
هزار و 850 تومان درب مغازه هاى فروخته مى شود و 

هنوز به هشت هزار تومان نرسیده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان 
ادامه داد: با کاهش تب خرید مــردم براى مصرف 
کاذب و ورود مرغ اصفهان، تا 20 خرداد قیمت مرغ به 

قبل از ماه رمضان بازمى گردد.

 کمبود مــرغ گرم در بــازار رمضان 
اصفهان نداریم

وى با اشاره به اینکه کمبود گوشت مرغ در اصفهان 
نداریم اما به دلیل استقبال بیشتر شهروندان اصفهانى 
میزان مرغ گرم در بازار اندك اســت، بیان داشت: 
امســال هم براى تنظیم بازار در ماه رمضان، اداره 
پشتیبانى دام به میزان بســیارى مرغ منجمد وارد 

بازار کرده است.
احســان مهر ادامه داد: در حال حاضر مرغ منجمد 
بــراى تنظیم بــازار در اصفهــان وجــود دارد اما 

مردم اصفهان فرهنــگ مصرف مــرغ منجمد را
ندارند.

وى با بیان اینکه مــردم از هفتــه دوم ماه مبارك 
رمضان مى توانند مــرغ ارزان بخرند، گفت: به طور 
معمول هفته نخســت ماه رمضان قیمت ها به طور 
صورى افزایش مى یابد اما با کاهش تب خرید مردم 

از هفته دوم این ماه قیمت مرغ کاهش مى یابد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان 
با تأکید بر اینکه مردم دیگر شــهرهاى ایران مرغ 
منجمد را مصرف مى کنند، اما اصفهانى ها تمایل به 
مصرف مرغ گرم دارند، تأکید کرد: اداره پشیبانى دام 
بهترین نوع را براى مرغ منجمد انتخاب مى کند اما 

ما فرهنگ مصرف آن نداریم.
وى افزود: با وجودى که مرغ کافــى در بازار وجود 
دارد قدرت خرید مردم نسبت به ماه رمضان گذشته 

کاهش داشته است.
احســان مهر همچنین پیرامون قیمت ماهى در ماه 
رمضان، بیان داشــت: قیمت ماهى نیز نســبت به 
ماه هاى قبل تغییر نداشته و همانند ایام عید عرضه 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکه قیمت بوقلمون هم هیچ گونه 
تغییرى نداشته است، افزود: اکنون هرکیلو گوشت 
بوقلمون درب کشتارگاه 16 هزار تومان و در مراکز 
فروش زیر نظر اتحادیه 17 تا 18 هزار تومان فروخته 

مى شود.

در انتخابات شوراها، در برخى شهرها
 آراء خرید و فروش شد

ارتقاى مرتبه علمى 18 عضو هیئت علمى 
دانشگاه آزاد  نجف آباد

ثبت22 هزار واحد  صنفى 
در سامانه شناسنامه انبارها

 متعادل شدن بازار مرغ اصفهان 
با کاهش تب خرید تا 20 خرداد

جابه جایى روزانه 65 هزار شهروند شاهین شهرى توسط سازمان اتوبوسرانى
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فردا؛ قطعى تلفن خیابان هاى 
امام خمینى(ره) و رباط

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان؛به 
منظور انجام عملیات کابل برگردان در محدوده مرکز 
شـهید خرازى از تاریخ 14 خرداد تا 15 خـرداد منطقه 
محدود به  ضلع شمال غربی میدان جمهوري، ابتداي 
خیابان امام خمینـی(ره) وابتـداي خیابان ربـاط اول و
فرعی هاي وابسته آن دچار قطعى و اختالل مى گردد.

برداشت 90 تن زیره در استان
کارشـناس مدیریـت امـور باغبانـى سـازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان در ارتباط با آخرین وضعیت 
کشت زیره در سطح استان اظهار داشت: زیره سبز در 
چهار شهرسـتان خـور و بیابانک، دهاقـان، مبارکه و 

نطنز کشت مى شود.
محسن شـاه طالبى ادامه داد: سـطح زیر کشت زیره 
سـبز در این چهار شهرسـتان به بیش از 134 هکتار 
مى رسـد و از این سـطوح بیـش از 90 تـن محصول 

برداشت مى شود.

انجام توافق براى انتقال 
پادگان هاى نظامى از شهر 

 رئیس شوراى اسالمى اصفهان گفت: با توافق اولیه 
بین ستادکل نیروهاى مسلح با شهردارى، اولین گام 
براى آزادسازى اراضى جنوبى شهر انجام شده است 
و ارتش و سپاه هم قائل به خارج شدن از شهر هستند.

رضا امینى توافق اولیه بین ستاد کل نیروهاى مسلح با 
شهردارى را اولین قدم براى آزاد سازى اراضى جنوبى 
شهر در راسـتاى انجام پروژه هاى شـهرى دانست و 
گفت: براى این مهم مکاتبات بین شهردارى و ستاد 
کل نیروهاى مسلح انجام شده اسـت و خود ارتش و 

سپاه هم قائل به خارج شدن از شهر هستند.
وى ادامه داد: براى این منظور چندین پادگان در طرح 
تفصیلى قرار گرفته است که با جانمایى هاى مناسبى 
قرار اسـت مکان خـود را تغییـر دهند اما بایـد مکان 

مناسبى هم براى نیروهاى مسلح فراهم شود.

بهره بردارى از 
9 طرح مخابراتى در اردستان

مدیـر اداره مخابـرات شهرسـتان اردسـتان گفت: از 
ابتداى سال جارى تاکنون 9 طرح عمرانى مخابراتى 
با صرف اعتبارى بالغ بـر هفت میلیارد و 900 میلیون 

ریال در این شهرستان اجرا شده است.
حمیدرضـا ترکیـان همچنیـن بـه اتمـام عملیـات 
راه اندازى سایت همراه اول در روستاى آستانه جهت 
پوشش تلفن همراه در نقاط کور دهستان همبرات با 
صرف اعتبـارى بالغ بر پنـج میلیارد ریال اشـاره کرد 
و افـزود: نصـب و راه انـدازى اینترنـت روسـتاهاى 
حسین آباد، رحمت آباد، خیرآباد، شـهراب، باقرآباد و 
ظفرقند نیز  هر کدام به تعداد 64 پورت و جمعاً با صرف 

اعتبارى بالغ بر دو میلیارد ریال به اتمام رسیده است.
وى راه اندازى پنج سـایت جدید تلفن همراه، اجراى 
دو طرح فیبرنورى و توسـعه نقطه اى شـبکه مسـى 
شهرهاى اردسـتان و زواره را از برنامه هاى در دست 
اقدام اعالم کـرد و افزود: جهت اجـراى این طرح ها 
اعتبارى بالـغ بـر 40 میلیارد ریـال پیش بینى شـده 

است.

جمع آورى 80 میلیارد ریال 
زکات در استان

رئیـس شـوراى زکات اسـتان اصفهـان گفـت: در 
سـال گذشـته بالغ بر 80 میلیارد ریال زکات واجب و 

مستحبى در سطح این استان جمع آورى شده است.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین رنجبر با بیان 
اینکه 70 درصد زکات جمع آورى شـده وارد زندگى 
افراد نیازمند شده است تصریح کرد: این مبلغ صرف 
هزینه مسکن، جهیزیه، درمان بیماران صعب العالج، 
تأمین هزینه تحصیـل دانش آموزان و دانشـجویان 
خانواده فقرا شده اسـت.وى خاطرنشان کرد: در سال 
جارى نیز تاکنون بالغ بر 15 میلیارد ریال زکات جمع 
آورى شده است و پیش بینى مى شود تا پایان سال به 

صد میلیارد ریال افزایش یابد.

خبر

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان، 
اجراى طرح هاى نیاز ســنجى اشــتغال و بیکارى را از 
مهمترین برنامه هاى معاونت اشتغال و کارآفرینى این 

اداره کل اعالم کرد.
محســن نیرومند افزود: همچنین بررسى برنامه هاى 
اقتصادى و نیازهاى بازار کار، توسعه و گسترش کّمى و 
کیفى کاریابى هاى داخلى و خارجى و دفاتر کفالت باید 
بیش از پیش مورد توجه مدیریت اشــتغال و کارآفرینى 
این اداره کل قرار گیرد.  وى با اشاره به ادغام وزارت هاى 
تعاون، کار و امور اجتماعى در قالب یک وزارتخانه بیان 
کرد: کنار هم قراردادن دو سیســتم ادارى غیر همگن و 

اداره امور آنها کارى دشوار، سنگین و زمانبر است.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان  
اظهار داشــت: با توجه به اینکه اصفهان صنعتى ترین 
اســتان کشــور اســت وظیفه ما در این حوزه بســیار 
سنگین تر از گذشته است و براى انجام این وظیفه مهم 
به همت جمعى همه کارکنان به ویژه کارشناسان حوزه 

اشتغال نیاز داریم.
نیرومند از مدیران و کارشناسان این اداره کل خواست، 
شفافیت و عدالت را بیش از پیش سرلوحه فعالیت هاى 
خود قرار دهند و در پیشــبرد اهداف ایــن اداره کل به 

تالش هاى خود ادامه دهند.

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان اجراى 
طرح هاى جدید مهارت آمــوزى و آموزش هاى مهارتى 
مبتنى بر نیاز با تنوع بخشى مشاغل را در محیط کار واقعى  

ضرورى دانست.
ابوطالب جاللــى اظهار داشــت: در گذشــته تمرکز بر 
آموزش هاى مهارتى قبل از اشتغال و توسط دولت صورت 
مى پذیرفت و در حال حاضر دولــت و بخش خصوصى 
به کمک هم آمــوزش هاى مهارتى را اجــرا مى کنند و 
آموزش هاى متصل (مدرسه – مهارت)  مورد توجه قرار 
گرفته اســت و در آینده باید دولت به عنوان تسهیلگر و 
بخش خصوصى به عنــوان آموزش دهنده آموزش هاى 

مهارتى مبتنى بر نیاز با تنوع بخشى مشاغل را در محیط 
کار واقعى اجرا کند. وى با اشــاره بــه تصویب کارگروه 
اشتغال و سرمایه گذارى استان مبنى بر تشکیل شوراى 
مهارت، افــزود: دو طرح مهارت آمــوزى در محیط کار 
واقعى و کارورزى در برنامه ششــم دنبال خواهد شد که 
نشان مى دهد آموزش هاى فنى و حرفه اى در سال 96 
کانون توجه دولت قرار گرفته است. جاللى در معرفى طرح 
دوم با نام طرح کارورزى دانش آموختگان، هدف از اجراى 
آن را افزایش قابلیت جذب و اشــتغال دانش آموختگان، 
فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه 

اقتصادى و ایجاد انگیزه کارآفرینى عنوان کرد.

لزوم اجراى طرح هاى جدید 
مهارت آموزى در محیط کار

طرح هاى نیازسنجى اشتغال، 
مهمترین برنامه اداره تعاون

« انگار دیروز بود. روزهاى گرم و پرالتهاب تابستان 1357 
اصفهان. مردم مثل همیشه به کار وتالش مشغول بودند اما 
دل ها گواهى مى داد که اوضاع، آبستن رخداد هاى جدیدى 
است. هرچند هیچکس نمى توانست پیش بینى کند که چه 
خواهد شد. پس از وقایع قم و قیام تبریز و تظاهرات خونین 
یزد و دیگر شــهرها، دولت پهلوى به کوشــش آموزگار، 
نخست وزیر وقت توانسته بود با یک استراتژى چند جانبه، 
چند ماهى چهلم ها را از اســتمرار بیاندازد و شتاب حرکت 
مردم را بگیرد.  البته نهضت ادامه داشــت و در زیرپوست 
جامعه در غلیــان بود. نمى دانم چرا این بــار افکار عمومى 
ایرانیان انتظار آن را داشــت که این آتشفشان از اصفهان 
ســر برآورد. آخر اصفهان شــهرى مذهبــى، فرهنگى 
و نیز صنعتــى و کارگرى بود و عالوه بــرآن از آمار باالى 
دانش آموزان و دانشــجویان و تحصیلکردگان برخوردار 
بود. چند ســالى بود که دانشــگاه اصفهان به کانون فعال 
مبارزات علیه رژیم ارتقا یافته بود و دانشگاه جدیدالتأسیس 
صنعتى اصفهان نیز به مبارزات پیوسته بود.  وجود آیت ا... 
طاهرى و دیگر علمــاى مبارز در اصفهــان و نجف آباد و 
خمینى شــهر و اقامه نمازجمعه در اصفهان و نجف آباد و 
برگزارى اجتماعات و تظاهرات در اصفهان و شــهرهاى 
اطراف، ظرفیت مردمى شدن و اوج گیرى جنبش را افزایش 
داده بود. همه این عوامل اجتماعى و انسانى به همراه موقعیت 
جغرافیایى اصفهان به مثابه چهارراه ایران انتظار خیزش در 

این خطه را طبیعى مى کرد.» 
 اینها تنها بخشى از خاطرات سیدمحمود حسینى استاندار 
اصفهان در دولت اصالحات بود که نشان از حضور وهمراهى 
مردم اصفهان با بنیانگذار انقالب،حضرت امام خمینى(ره)

را مى دهد. 
اســتان اصفهان همزمان با ســایر شــهرهاي کشــور 
و در همراهــی با رهبرانقالب، علیــه الیحه انجمن هاي 
ایالتی و والیتی به پا خاســت و در ســال هــاي بعد نیز 
نقش محــوري در پیــروزي انقالب اســالمی بر عهده 
داشــت. تصویب کاپیتوالســیون و دســتگیري و تبعید

امام خمینی(ره)، شــعله هاي اعتراض مــردم اصفهان را 

مشــتعل تر ســاخت. جریان مذهبی و متدین اصفهان، 
با تأسیس مدرســه هاي مذهبی، تشــکیل انجمن هاي 
اسالمی، روضه خوانی و ایجاد صندوق هاي خیریه و قرض 
الحسنه براي کمک به خانواده هاي انقالبی، در برابر فرهنگ 
شاهنشاهی ایستادگی کردند. تالش براي به نتیجه رساندن 
انقالب در این خطه تا بدانجا رســید که این مردم، قبل از 
پیروزي انقالب در 22بهمن 1357 اداره  شهر را به دست 
گرفتند و براي نخستین بار پرچم «حکومت اسالمی» را در 

کشور به اهتزاز درآوردند.
پیوند ناگسستنى که از عصر صفویه میان بازار و مذهب در 
اصفهان ایجاد شده تا امروز ادامه داشته است و تبلور آن را

 مى توان درانقالب 57 به خوبى مشاهده کرد. قرارگرفتن 
بازار در کنار مساجد در میـدان امام (ره) بـه نوعی نشان پیوند 
بازار با روحانیت در این شهر اســت. بازار اصفهان در طول 
تاریخ صد سال گذشـــته در حوادث بسیاري چون جنبش 
تنباکو، انقالب مشروطیت، نهضـت ملـی شـدن صـنعت 

نفـت و انقـالب اسالمی نقش آفرینی کرده است.
حضور مردم اصفهان در کنار امام خمینى(ره) نشان از یک 
پیمان تاریخى مى دهد که مردم این شهر نسبت به رهبران 
مذهبى و انقالبى خود پیش تر در طول تاریخ ثابت کرده اند 

که همیشه در کنارآنها ایستاده و ثابت قدم مانده اند.
اما عالقه امام خمینى(ره) به شهر اصفهان به سال هاى دور 

و حضور پدر ایشان در اصفهان باز مى گردد. سید مصطفى 
پدرامام (ره) که در خمین او را «آقاى موســوى» و «آسید 
مصطفى» خطاب مى کردند، کمى پس از ازدواج براى  ادامه 
تحصیالت راهى اصفهان شد. سید مصطفى تحصیالت 
دینى خود را در اصفهان و تحت نظر میر محمدتقى مدرسى 
ادامه داد. پس  از آن به همراه همسر و نخستین فرزندش- 

مولود آغا- راهى نجف و سامرا شد. 
این عالقه به شــهر اصفهان تا دوران آغاز جوانى امام(ره) 
نیز ادامه داشت که پس از تحصیالت مقدماتى اش در سال 
1299 هجرى شمسى، برادر بزرگ تر وى، سید مرتضى، 
او را براى تکمیل تحصیالتش، با خود راهى اراك کرد. در 

آن سال ها اراك به دلیل حضور آیت ا... عبدالکریم حائرى 
یزدى به مرکز مهمى براى یادگیــرى علوم دینى تبدیل 
شــده بود، به گونه اى که امام(ره) که پیــش از عزیمت به 
اراك، قصد داشت تحصیالت خود را در اصفهان ادامه دهد، 
به دلیل حضور آیت ا... حائرى یزدى در اراك به این شــهر 

مهاجرت کرد.
حتى ایشان در ســخنرانى خود در بهشت زهرا(س) و پس 
از بازگشت به ایران در بهمن 57، مردم اصفهان را نیز از یاد 
نبرده وبیان داشتند: «آنهایى که در اصفهان و در سایر جاها، 
اینها تکلیف شرعى، ملى، کشورى خودشان را دانستند و 
به ملت ملحق شدند و پشتیبانى از نهضت اسالمى ملت را 
کردند ما از آنها تشکر مى کنیم و به اینهایى که متصل نشدند 

مى گوییم که متصل بشوید به اینها.»

صبحگاه 14 خرداد 1368 چه گذشت؟ 
صبح 14 خرداد 1368 از ســاعت 6 صبح مساجد اصفهان 
از مسجد ســید تا مســجد امام(ره) و در دیگرنقاط شهر از 
بلندگوها، نواى قرآن به گوش مى رسید. ساعت 7 صبح اما 
رادیو خبرى را  پخش کرد که مردم را به خیابان ها آورد:«بسم 
ا... الرحمن الرحیم، انا هللا و انا الیه راجعون، روح بلند پیشواى 
مسلمانان و رهبر آزادگان  جهان حضرت امام خمینى(ره) به 
ملکوت اعالء  پیوست.»    پخش قرآن در اصفهان تمام شدنى 
نبود. عده اى خبر را باور نمى کردند. عده اى دیگر در غم امام 
رفته خود بر  سر وصورت مى زدند. به هرشکل و وسیله اى 
که بود مردم اصفهان مى خواستند خود را به تهران برسانند 
تا شــاید باور کنند که این خبر  درست نباشد اما... «وفا»ى 
تاریخى اصفهان در مرگ امام خود وصف ناشــدنى بود و 
استان اصفهان در آن سال پیراهن مشکى بر تن  خود کرد. 
مردمى که با امام خود هم پیمان شــده بودند براى انقالب 

،حال در بهار انقالب، امام خود را از دست داده بودند. 
بى شک حضور مردم اصفهان در مراسم وداع در مصالى 
تهران در 16 خرداد در نزدیکى بهشت زهرا(س) (قبرستان 
اصلى شهر تهران)  به یاد ماندنى ترین حضور بود ونشان داد 
مردم اصفهان «وفا»ى تاریخى را در حق رهبر مذهبى و 

انقالبى  خود به کمال رسانده اند. 

معاون فرهنگى و هنرى اداره کل ارشاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: به مناسبت بیســت و هشتمین سالروز 
ارتحال امام(ره)، پنج مراســم شب شعر با موضوع ابعاد 
شخصیتى امام خمینى(ره) در شهرستان هاى مختلف 
استان اصفهان با حضور اصحاب فرهنگ و هنر اصفهان 

برگزار خواهد شد.
پرویز طاهرى اظهار داشت: در حدود هزار و 700 کانون 
فرهنگى و هنرى مساجد در ســطح استان اصفهان در 
حال فعالیت هســتند که کلیه این کانون ها به صورت 
یکپارچه برنامه هایى را براى مراســم ســالروز ارتحال 

حضرت امام خمینى(ره) در اصفهان پیش بینى کرده اند.
وى افــزود: 500 آموزشــگاه، انجمن هــاى ادبــى و 
هنرى و مؤسســات فرهنگى نیز در اســتان اصفهان 
در ایجاد تبلیغات محیطى ســطح شــهر نیز همکارى 

دارند.
معاون فرهنگى و هنرى اداره کل ارشاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: یکپارچگــى و هماهنگى مطبوعات و 
رســانه هاى اســتان اصفهان در رابطه با اطالع رسانى 
مراسم ارتحال امام(ره) از جمله تأکیدات اداره کل ارشاد 

اسالمى استان اصفهان است.

از روزهاى پر التهاب انقالب تا تشییع باشکوه

پیمان  تاریخى مردم اصفهان با  امام خمینى(ره) 
جمال نوروز باقرى

برگزارى 5 شب شعر 
با موضوع ابعاد شخصیتى امام  خمینى(ره)

رشد 50 درصدى بودجه مناسب سازى شهر 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان گفت: چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترِت اصفهان از ساعت در سال جارى

17 روز سه شنبه 16 خردادماه با حضور مسئوالن  کشورى افتتاح مى شود.
رسول محققیان اظهار داشت: چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان، با حضور 121 مشارکت کننده از اصفهان، 
هرمزگان، قم، خراســان رضوى و تهران و در متراژ حدود چهار هزار متر مربع از روز ســه شــنبه 16 خرداد میزبان 

عالقه مندان  است.
وى افزود: در نمایشــگاه امسال نشر مکتوب 
ســهم 24 درصدى، خبرگزارى و رسانه هاى 
دیجیتــال 13 درصد، محصــوالت فرهنگى 
هنرى و قرآنى 30 درصد، نهادهاى دولتى 10 
درصد، دانشگاه ها و مراکز آموزش علوم قرآنى 
8 درصد داشته اند و ســهم دیگر بخش هاى 

فرهنگى نیز 15 درصد بوده است.

 برگزارى محافل انس با قرآن در 
نمایشگاه 

مدیرعامل شــرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان با اشاره به افتتاح چهاردهمین نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان با حضور مسئوالن کشورى در روز 
16 خردادماه ابراز داشت: رونمایى از نرم افزار صوتى تفسیر قرآن کریم وبرگزارى محافل انس با قرآن از برنامه هاى 

شاخص این نمایشگاه است.
وى ادامه داد: براى برگزارى نمایشگاه امســال،  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، سازمان تبلیغات  
اسالمى، اداره کل اوقاف، حوزه علمیه، ستاد اقامه نماز، شــهردارى اصفهان، صداوسیما، حوزه هنرى اصفهان و... 

همکارى دارند.

آغاز به کار نمایشگاه قرآن و عترت از 16 خردادماه  

معاون فرهنگى و اجتماعى سپاه صاحب الزمان(عج) 
اســتان اصفهان گفت: به دلیل تقارن مراسم 
بیست و هشــتمین ســالگرد ارتحال حضرت 
امام خمینى(ره) با ماه مبــارك رمضان، اعزام 
زائران از اســتان اصفهان به مرقد مطهر امام 
خمینى(ره)، تنها از چهار شهرســتان کاشان، 
نطنــز، آران و بیــدگل و اردســتان صــورت 

مى گیرد.
میثم رضوانپور داشت: فضاســازى تبلیغى نیز 
براى 14 خرداد در ســطح شهر اصفهان توسط 
اقشــار مختلف بسیج ایجاد شــده و با توجه به 
تقارن ســالگرد ارتحال امام(ره) با ماه مبارك 
رمضان اعزام گســترده از اســتان اصفهان به 
مرقد امام(ره) وجــود نخواهد داشــت، اما در 
مســاجد هر شهرســتان با برگزارى برنامه اى 
ویــژه و محــورى با حضــور اقشــار مختلف 
مردم و بســیجیان جاى خالى اعزام گســترده 
زائران بــه مرقــد امــام(ره) را پــر خواهیم

کرد. 
وى گفت: برگزارى محافل شعر متناسب با افکار 
و اندیشه حضرت امام(ره)، برگزارى مسابقات 
علمى مرتبط با ابعاد شخصیتى امام خمینى(ره) 
و تولید محتوا در قالب لوح هاى فشرده از دیگر 
اقدامــات فرهنگى بــراى 14 خرداد امســال

 است. 
وى تصریح کرد: براى حضور زائران در مراسم 
بیست و هشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام 
خمینى(ره) در ســال جارى از چهار شهرستان 
کاشان، نطنز، آران و بیدگل و اردستان، بیش از 
دو هزار و 500 نفر از اقشار مختلف مردم از ظهر 
14 خرداد به مرقد امام(ره) اعزام خواهند شــد 
تا ضمن شرکت در این مراســم به اقامه نماز و 

صرف افطارى بپردازند.

اعزام زائران 
به مرقد مطهر امام (ره) 

فقط  از 4 شهرستان 

 مشاور مناسب سازى معاونت شهرسازى شهردارى 
اصفهان از رشد 50 درصدى بودجه مناسب سازى 
شــهر خبرداد و گفت: تاکنون 70 پروژه در مناطق 
15گانه شــامل محورهاى پیاده رو، بوستان ها و 
ساختمان هاى در اختیار شهردارى مناسب سازى 

شده است.
علیرضا ابراهیمیان اظهارداشــت: بودجه مناسب 
سازى 500 میلیون تومانى سال 90 به سه میلیارد 

تومان در سال 95 افزایش یافته است.
وى اضافه کرد: امســال نیز با 50 درصد رشد چهار 
میلیارد و 500 میلیون تومان به مناســب ســازى 

فضاهاى شهر اختصاص داده شد.
مشاور مناسب سازى معاونت شهرسازى شهردارى 
اصفهان ادامه داد:دو نوع مناسب سازى وجود دارد 
یکى مناسب سازى فضاهاى موجودکه دچار مشکل 
هستند و نیاز به ترمیم دارند و یکى پروژه هاى جدید 
که از ابتدا باید مناسب سازى آن لحاظ شود که در 

این راستا ما تالش مى کنیم تا پروژه هاى جدید از 
لحاظ مناسب سازى مشکلى نداشته باشد.

ابراهیمیان با اشــاره به مشــکالت مناسب سازى 
شهر گفت: تردد و پارك موتورسیکلت ها در پیاده 
روها، سد معبر مغازه دارها و یا تعمیراتى که توسط 
ارگان هاى مختلف در پیاده رو ها انجام مى شود و 
سپس بازسازى نمى شود از جمله مشکالتى است 
که باعث مى شود همه کارهاى انجام شده توسط 

شهردارى غیر کارآمد شود.
وى اضافه کرد: یکى دیگر از مشکالت این است که 
خودروها در قسمت هاى پل و محل گذر معلوالن 
پارك مى کنند و باعث سد معبر مى شوند، در واقع 
با اینکه مناسب ســازى از طرف شهرسازى انجام 
شده ولى به دالیلى که گفته شد این امکانات غیر 
قابل اســتفاده مى شــود و یک فرد معلول مجبور 
است مســیرى را طى کند تا به مسیر سهل العبور 

دیگرى برسد.
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حصر وراثت
زهره رضیان داراي شناسنامه شماره 18505 به شرح دادخواست به کالسه 100/96 ح 54  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
رضیان بشناســنامه 613 در تاریخ 95/11/3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 دختر و همسر: 1- زهره رضیان ش.ش 18505 
(فرزند دختر) 2- زهرا رضیان ش.ش 1792 (فرزند دختر) 3- فاطمه رضیان ش.ش 575 
(فرزند دختر) 4- فروغ رضیان ش.ش 632 (فرزند دختر) 5- عزت شوالئى ش.ش 716 
(همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6547 شعبه 54 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/288
حصر وراثت

حبیب شمس معاخباز داراي شناسنامه شماره 399 به شرح دادخواست به کالسه 734/96  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطان 
شمس آبادى بشناســنامه 14578 در تاریخ 95/12/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حبیب شمس معاخباز 399 فرزند 
2- عباسعلى شــمس معاخباز 182 فرزند 3- منور شــمس معاخباز 105 فرزند 4- عزت 
شــمس معاخباز 917 فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 6558 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/3/291
حصر وراثت

ناصر محمدى آیدغمیشى داراي شناسنامه شماره 49 به شرح دادخواست به کالسه 23/96  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربیع 
محمدى آیدغمیشى بشناسنامه 7 در تاریخ 95/10/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بى بى ناز خانم الهیارى نوگورانى به 
شناسنامه شماره 599 نسبت همســر متوفى 2- رحیم محمدى آیدغمیشى به شناسنامه 
شماره 3 نسبت فرزند متوفى 3- ناصر محمدى آیدغمیشى به شناسنامه شماره 49 نسبت 
فرزند متوفى 4- امین اله محمدى آیدغمیشــى به شناسنامه شماره 1 نسبت فرزند متوفى 
5- اسفندیار محمدى آیدغمیشى به شناسنامه شماره 2 نسبت فرزند متوفى والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
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 شد. م الف: 256 هدایتى رئیس شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک)/3/446
اجراییه

شماره 597/95 به موجب راى شماره 1516 تاریخ 95/12/08 حوزه .. شوراى حل اختالف 
شهرستان .. که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه فرهاد کعبى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 1/545/200تومان بابت دوفقره چک 862429-188265. 
2-پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم 3-پرداخت 120/000 
تومان هزینه دادرسى و نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: آقاى محمودفاضل. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نمای د. م الف: 4582 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/449
اجراییه

شــماره 702/95 به موجب راى شــماره 931 تاریخ 95/12/21 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدچطوخوشوى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند 
رسمى خودرو بشماره انتظامى 588 ص46 ایران-53 و پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت نیم عشر حق االجراء. مشخصات محکوم 
له: آقاى رزاق بیگى فرزند عزیز به نشانى: گلدشــت-خ امام-شیرینى فروشى. به استناد 
ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى 
محکوم علیه مکلف اســت: پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام  تعهد و مفاد رأى بدهد در غیر این 
صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگســترى محل تحویل 
خواهد شــد. م الف: 4583 شعبه هفتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/450
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103730301898 شماره پرونده: 9609983730300478 شماره 
بایگانى شعبه: 960483 ابالغ شونده حقیقى: عباس سخراوى فرزند عبدالحسین به نشانى 
مجهول المکان (فعال ترکیه) تاریخ حضور: 1396/05/14 ساعت حضور: 10 صبح محل 
حضور: نجف آباد. درخصوص دعوى نرگس عیســى پره بطرفیت شما دروقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى دراین شعبه حاضر شوید. م الف: 4578 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 

نجف آباد (3 حقوقى سابق)/3/451
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103730301481 شماره پرونده: 9509983730302789 شماره 
بایگانى شعبه: 952812  ابالغ شونده حقیقى: سجاد حسینى فرزند غالمحسین به نشانى 
اصفهان-نجف آباد-شهرك صنعتى جوزدان-میدان پژوهش بلوار شهریار شمالى-فرعى 
ســوم پ12. تاریخ حضور: 1396/05/04 ســاعت حضور: 8 صبــح. درخصوص دعوى 
فاطمه صالحى بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 4579 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/452 
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001214/1 شماره بایگانی پرونده: 9502353/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139603802003000034 بدینوســیله به جالل نوابى قوام آبادى فرزند 
یداله به شناسنامه شماره 1357 بدهکار پرونده کالسه 139504002003001214/1 که 
برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر چک 
شماره 190/876888- 90/03/01 بین شــما و بانک قوامین شعبه امام خمینى اصفهان 
مبلغ 180/000/000 ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح 
مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شد. م الف: 6978 اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/454

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1396/18/371696- 1396/3/6 نظر به اینکه خانم گوهر جعفرى ریزى 
فرزند على به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، 
مدعى است که سند مالکیت 6 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب خانه پالك 2445 
فرعى از 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان (با قید باینکه منافع مورد 
مصالحه و اختیار فسخ مادام الحیات با فاطمه عبداله زاده ریزى بوده و پس از فلوت تابع عین 
و متعلق به خانم گوهر جعفرى ریزى یا قائم مقام قانونى او خواهد بود) به شــماره سریال 
275427 سرى الف/ 90 که در صفحه 237 دفتر 78  امالك این اداره ذیل ثبت 7713 به نام 
وى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشده، اما سند مالکیت 
بعلت جابجایى مفقود شده اســت. لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی مى شــود که هرکس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك 
مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل 
سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 263  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان/3/455

اجراییه
شماره: 626/95 ش 3 ح- 96/3/4 به موجب راي شماره 957 تاریخ 95/9/30 حوزه سوم 
حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه: مجید 
شریفى فرزند محمدعلى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
(1394/2/14) لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له: جواد دانشــمند فرزند قدرت ا... 
به نشانى: فوالدشهر- سایت صنعتى- امالك کندو- مجتمع تجارى دانشمند و پرداخت 
نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. رأى صادره غیابى است. 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 268 شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/3/456
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم بانک مهر اقتصاد به نمایندگى 
علیرضا زمانى دادخواســتى به مبلغ 54/000/000 ریال بطرفیت 1- محمد ســلیمیان 
2- مهناز دهقانى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 369/95 در شعبه 
چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 96/4/25 ساعت 4/30 عصر 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 شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف: 250 شعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/3/457

ابالغ  وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى سیدمهدى ربیعى فرزند 
اله یار- الیاس خازنى فرزند عباس دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند خودروى 
آردى به شماره 972 ب 63- ایران 81 بطرفیت آقاى سید مهدى ربیعى که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 156/96 ش/3 ثبت گردیده و علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/4/14 ساعت 4/30 عصر در شعبه 
سوم حقوقى شورا زرین   شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 270 شعبه سوم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (زرین شهر) (مجتمع شماره یک)/3/458
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى سلمان حسینى- آقاى 
مهدى درى فرزند اسفندیار دادخواستى به خواســته مطالبه  65/000/000 ریال وجه 
بطرفیت سلمان حسینى فرزند على که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم که به 
کالسه 81/96 ش/3 ثبت گردیده و علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود روز 96/4/17 ساعت 4/00 عصر در شعبه سوم حقوقى شورا زرین   شهر 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شــورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواســت ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 267 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (زرین شهر) (مجتمع شماره یک)/3/459
ابالغ راي

شماره پرونده: 89/95 شــماره دادنامه: 12-96/1/22 مرجع رســیدگی: شعبه هفتم 
حقوقى شــوراي حل اختالف لنجان، خواهان: اشرف ســیدفتاحى فرزند سیدعزیز به 
نشــانی: فوالدشــهر- ب 3- کرخه 1- پ 182، خوانده: ابراهیم اسالمى سرخونى به 
نشانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه نفقه، گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان خانم 
اشرف سیدفتاحى فرزند سیدعزیز به طرفیت ابراهیم اسالمى سرخونى مبنى بر مطالبه 
نفقه فرزندان مشترك ارسالن و آدین 16 و 15 ســاله، با عنایت به محتویات پرونده و 
مستندات ابرازى خواهان و عدم حضور خوانده و نظریه کارشناسى میزان نفقه ارسالن از 
تاریخ 95/7/13 لغایت 95/12/29 از قرار ماهیانه مبلغ 4/050/000 ریال و میزان آدین 
از تاریخ 95/7/13 لغایت 95/12/29 از قــرار ماهیانه 3/960/000 ریال که جمعًا مقوم 
44/322/000 ریال مى باشد نتیجتًا شورا خواسته خواهان را ثابت و به استناد ماده 195 
و 519 و 515 قانون آیین دادرســى خوانده آقاى ابراهیم اسالمى سرخونى به پرداخت 
مبلغ 44/322/000 ریال میزان نفقه معوقه با احتســاب هزینه دادرسى پرداخت مبلغ 
115/000 در حق خواهان محکوم می نماید. راي صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و ســپس ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد. 
م الف: 266 هاشمى قاضى شــعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/3/460
احضار 

ابالغیــه: شــماره ابالغنامــه: 9610103731201386 شــماره پرونــده: 
9509983733100628 شــماره بایگانــى شــعبه: 951440 درپرونده کالســه 
951440 درشــعبه103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد آقاى سعید عزیزى متهم است 
به جعل عنوان، نظربه اینکه متهم در آدرس اعالمى شــناخته نشده است لذا وفق 
ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسى کیفرى به متهم  ابالغ میگردد درجلسه مورخ 
96/05/04 ساعت 10 صبح درشعبه 103 دادگاه کیفرى نجف آباد حاضر شود. عدم 
حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 4581 شعبه 103 دادگاه کیفرى 

دو شهر نجف   آباد 103 جزایى سابق)/3/461
مزایده

شــماره نامه: 9610113730600234 شــماره پرونــده: 9509983730200040 
شــماره بایگانى شــعبه: 950042 در پرونده کالســه 950042 اجرایــى و به موجب 
دادنامــه 9109973730201152 صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آبــاد و دادنامه 
9409970370600756 صادره از شــعبه 21 دادگاه تجدیدنظر اصفهان محکوم علیه 
اجرایى آقاى محمدشمس فرزند حسنعلى محکوم اســت به پرداخت 850/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و هزینه هاى دادرسى و غیره و خســارات تاخیردرتادیه مبلغ 
700/000/000 ریــال ازتاریخ 88/04/10 لغایت زمان اجــرا درحق محکوم له و مبلغ 
42/500/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که ازطریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى مهندس مهدى کتانى بشرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک قطعه ساختمان بنگاه 
مصالح فروشى واقع در گلدشت جاده نجف آباد-اصفهان-حدفاصل آتشنشانى گلدشت 
و میدان شهداى جهان اسالم کدپستى 85831-17153 داراى 785/5 مترمربع عرصه 
و 271مترمربع اعیانى درحد یک طبقه با اســکلت فلزى و سقف آهن و آجر که اعیانى 
درقسمت شمالى شــامل دوباب مغازه بازیربناى حدود 87/58 مترمربع و یک ورودى 
مسقف و اعیانى جنوبى به مساحت حدود 140/4مترمربع بعنوان انبارسرپوشیده و داراى 
یک انشعاب برق و آب مى باشد. باتوجه به مراتب فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه 
و اعیان و نوع کاربرى و کلیه حقوق متعلق به تجارى درنظرگرفتن به قیمت ششدانگ 
ملک 8/251/830/000 و ارزش امتیاز آب و برق تــک فاز 25/000/000 ریال اعالم 
میگردد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/31 ساعت 10 
صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند  ظرف پنــج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر 
بازدید بــه عمل آورد. م الــف: 4580  اجراى احکام شــعبه دوم حقوقى دادگســترى 

نجف آباد/3/462
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان حسین خاشعى ورنامخواستى دادخواستى به خواسته 
مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق 
خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت قاسم محمدى نجف آبادى 
به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 2025/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/25 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 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 خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت  درج خواهد شد. 
م الف: 4584 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/463
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مجتبى ســفرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 
چک 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.عزت اله حق شناس2.محمود افشارى 
به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 353/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/04/20 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 رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک  نوبت درج خواهد شد. 
م الف: 4567 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/464
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مجتبى ســفرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 
چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجــراى حکم و مطلق 
خسارات ناشــى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت محمدحسین صالحى به 
شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 178/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/20 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. 
بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواســته رســیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شــد. م الف: 4568 شــعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

نجف آباد/3/465

 حصر وراثت
فاطمه خدادادى آرپناهى داراى شناسنامه شــماره 219 به شرح دادخواست به کالسه 
223/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان ســجاد خدادادى اصل بشناســنامه 5550005591 در تاریخ 96/01/30 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1-ایلدا خدادادى اصــل ش ش 1278098951 (فرزند متوفــى) 2-لیال رحمانى ش 
ش 4670286544 (همســر متوفى) 3-فاطمه خدادادى آرپناهى ش ش 219 (مادر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 4575 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع ش ماره یک)/3/466
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره نامه: 9610113757300501 شــماره پرونده: 9509983757301718 شماره 
بایگانى شــعبه: 951845  موضوع: وقت رســیدگى مورخه 96/04/21 ساعت 10/30 
صبح شاکى: ابوالقاسم مالاسماعیلى متشــاکى عنه: امام على قاسمى فرزند محمدعلى 
به ش ش 662 به نشــانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت 
اتهام: مزاحمت تلفنى ازطریق تماس و ارســال پیام و توهین بدین وســیله به شما ابالغ 
میگردد آقاى ابوالقاســم مالاســماعیلى شــکایتى علیه آقاى امام على قاسمى فرزند 
محمدعلى به ش ش 662 به نشــانى مجهول المکان دائر بر مزاحمــت تلفنى ازطریق 
تماس و ارســال پیام و توهین مطــرح نمودند که در شــعبه دادگاه بخش مهردشــت 
تحت کالســه 951845 تحت رسیدگى میباشــد بنابه اعالم و درخواســت شاکى و به 
لحاظ مجهول المکان بودن متشــاکى عنه به اســتناد مــاده 344 ق آ د ك مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار آگه ى میگردد تا جهت رســیدگى به اتهــام در مورخه 
96/04/21 ســاعت 10/30 صبح در این دادگاه حضور یابید درصــورت عدم حضور به 
پرونده شما غیابى رســیدگى خواهد شــد. م الف: 4576 شــعبه دادگاه عمومى بخش 

مهردشت/3/467
ابالغ وقت رسیدگى 

9610103730301890 شــماره پرونــده:  ابالغیــه: شــماره ابالغنامــه: 
9609983730300477 شماره بایگانى شــعبه: 960482  ابالغ شونده حقیقى: عباس 
ســخراوى فرزند عبدالحســین به نشــانى مجهول المکان (فعال ترکیه) تاریخ حضور: 
1396/05/14 ســاعت حضور: 9 صبح محل حضــور: نجف آبــاد. درخصوص دعوى 
نرگس عیســى پره بطرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شــعبه 
حاضر شــوید. م الف: 4577 شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرســتان نجف آباد (3 حقوقى  

سابق)/3/468
اجرائیه

شماره: 9610423730100143 شماره پرونده: 9509983730100914 شماره بایگانى 
شعبه: 950927 بسمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 
9509973730101472 محکوم علیه: محسن مختارى نام پدر: حبیب نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت 350/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
10/965/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
95/09/15 لغایت زمان وصول محکوم به درحق محکوم له: مرتضى گلشادى قلعه شاهى 
نام پدر: احمد نشانى: نجف آباد- خ منتظرى جنوبى کوى شهیدان احمد کاظمى با وکالت 
مجتبى حقیقى نجف آبادى نام پدر: محمدعلى به نشــانى: نجف آباد-خ امام کوى ارشاد 
مقابل حسینیه ارشاد ابتداى کوچه شهید احمد موحدى-مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد6  
اجرایى و پرداخت 17/500/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتــى در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یــا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر 
دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومی ت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) م الف: 4585 میرفتاح دادرس شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

نجف آباد/3/469
حصر وراثت

على ورمحمودى داراى شناسنامه شماره 1015 به شرح دادخواست به کالسه 230/96  
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
اصغر ورمحمودى بشناســنامه 29633 در تاریخ 92/02/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-على ورمحمودى ش ش 
1015، 2-مهدى ورمحمــودى ش ش 2256، 3-محمــود ورمحمودى ش ش 3232 
(فرزندان متوفــى) 4-جمیله صادقى درچه عابدى ش ش 1 (همســر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف  یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 4573 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/470
حصر وراثت

فاطمه احمدى باغ ابریشمى داراى شناسنامه شماره 2189 به شرح دادخواست به کالسه 
228/96  از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا قیصرى هاى نجف آبادى بشناســنامه 873 در تاریخ 95/12/28  اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-فاطمه 
احمدى باغ ابریشمى ش ش 2189 (همســر م توفى) 2-احمد قیصرى هاى نجف آبادى 
ش ش 327 (پدر متوفى) 3-طلعت دهقانى ش ش 22241 (مادر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 4569 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/471
حصر وراثت

منصور فاضل داراى شناسنامه شماره 336 به شرح دادخواست به کالسه 211/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد فاضل 
نجف آبادى بشناسنامه 393 در تاریخ 79/09/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مسعودفاضل نجف آبادى ش ش 150، 
2-منصورفاضل نجــف آبادى ش ش 336 (فرزندان متوفى) 3-فاطمه احمدى شــاپور 
آبادى ش ش 1523 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گ واهى صادر خواهد شــد. م الف: 4566 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/472
حصر وراثت

بهمن شاهسون داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 227/96  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول صادقى 
جالل آبادى بشناسنامه 11 در تاریخ 95/03/30  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-اصغرشاهسون ش ش 39 (پسر متوفى) 
2-کبرى شاهسون ش ش 79، 3-صفورا شاهسون ش ش 8943، 4-فاطمه شاهسون 
ش ش 2 (دختران متوفى) 5-بهمن شاهســون ش ش 2 (همسر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراض ى دارد یا وصیتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 4561 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/473
اجراییه

شــماره 388/95 به موجب راى شــماره 725 تاریخ 95/05/22 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ردیف دوم سحر 
ملکى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به حضور در دفترخانه رسمى و انتقال 
مالکیت اتومبیل 668ش37 ایران 23 یک دســتگاه پــژو 405 و همچنین محکوم علیه 
ردیف اول حسین یادگارصالحى محکوم اســت به پرداخت هزینه انتقال سند و پرداخت 
مبلغ یک میلیون و ششــصدوپنجاه هزارریال بابت هزینه هاى دادرسى درحق محکوم 
له: محمد حاجیان به نشــانى یزدانشهر-قسمت دوم-بوســتان4 پ76 و پرداخت مبلغ 
پانصدهزارتومان مقوم نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از  آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4560 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (امیرآباد)/3/474

ابالغ رأى 
کالســه پرونده: 613/95 شــماره دادنامه: 67/96-96/02/16 مرجع رسیدگى: شعبه 
6حقوقى شوراى حل اختالف ویالشهر خواهان: عباسعلى عابدینى به نشانى: ویالشهر-خ 
معلم-خ116 بن بست مهر انتهاى کوچه سمت راست. خوانده: نادرطالب کریمى به نشانى 
ویالشهر-بوستان46اصلى کدپستى8 الى 15937-85817 خواسته: مطالبه. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى عباسعلى عابدینى بطرفیت نادرطالب 
کریمى بخواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال که مبلغ ده میلیون ریال بابت یک فقره چک 
بشماره ســریال 96469 مورخه 95/01/25 و مبلغ بیست میلیون ریال بابت پول دستى با 
بررسى اوراق و محتویات پرونده باتوجه به مدارك ابرازى ازناحیه خواهان ازجمله رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و همچنین شهادت شهود که صراحتاً ادعاى خواهان 
را مورد تائید قراردادند. لذا شــورا دعوى مطروحه را موجه دانسته و مستنداً به مواد 198 و 
519 قانون آیین دادرسى و مواد 310 و 316 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ سى 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصدوبیست هزار ریال بابت هزینه هاى  
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر درتادیه نسبت به مبلغ ده میلیون ریال ازتاریخ سررسید 
چک 95/01/25 و نسبت به مبلغ بیست میلیون ریال ازتاریخ دادخواست 95/11/13 لغایت 
اجراى کامل دادنامه درحق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4558 شعبه 6 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/3/475
ابالغ رأى 

راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 96/1/15 دروقت مقرر رسیدگى 
جلسه شــعبه ســوم شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل 
تشکیل است. پرونده امر به کالسه 95/936 شــوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. 
مالحظه مى گردد خوانده روح الــه قائدى علیرغم ابالغ به وصــف قانونى و انتظارکافى 
حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به 
شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى 
محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
درخصوص دعوى خواهان بهرام عیسى پره بطرفیت خوانده:روح اله قائدى بارده به نشانى: 
مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت یک فقره چک 628335 
به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه تقدیم 
دادخواست 95/04/25 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و 
تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده 
و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود و باتوجه به تلقى 
امضاى خواندگان ردیف هاى دوم و سوم مبنى بر ضمانت لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت 
تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده روح اله قائدى به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 527/500 ریال هزینه دادرســى و پرداخت 250/000 هزینه نشرآگهى و 
پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید تقدیم دادخواست 95/04/25 لغایت زمان 
پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد 
درحق خواهان بهرام عیسى پره صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده روح 
اله قائدى بارده غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
سپس  ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف 
آباد مى باشد. م الف: 4229 شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/476
مزایده 

در پرونده کالسه 35  اجرایى و به موجب دادنامه 96/01/20 صادره از شعبه اول عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى یونس حاجى عرب محکوم است به پرداخت .. ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ یک میلیون و صد 
و پنجاه هزار ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى مهندس على صابرعلى شــرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: دستگاه جوش 
تحت پوشش گاز CO۲ تیپ ۳۵۰SEM مارك SABA درابعاد 1/2*7/*8 متربه 
وزن حدود 70کیلوگرم به انضمام کلیه متعلقات شــامل ترانس (رکتى فایر) موتورتغذیه 
سیم جوش، سیســام خنک کننده، تورچ، کپســول گاز CO۲ کابل اتصال و متصل به 
تورچ،مانومتر،هیتر و غیره نصب برروى گارى دروضعیت سالم و آماده بکار 2-یکدستگاه 
دریل ستوى پایه متوســط داراى ارتفاع حدود 1/5متر بهمراه کلیه متعلقات داراى صفحه 
تنظیم ارتفاع گیره (ســه نظام و گیره) 3-یک عدد میزکارفلــزى کمدى درب دار درابعاد 
1/5*1/2*1متر سالم و آماده بکار 4-یک دســتگاه تراش ساخت شرکت ماشین سازى 
 ۵۰TN تبریز مدل 1357 بطــول 3متر و طــول کارگیرى 2/5متر، ســنت250، تیپ
بهمراه کلیــه متعلقات،موتورگیربکس تفییر دور، ســوپرت ها، محوراصلى(ســه نظام) 
تابلو برق، دستگاه مرغک در وضعیت روشن ســالم و آماده بکار 5-ابزار کار شامل: انواع 
آچارتخت ازسایز 8 الى22 به تعداد13عدد، انبر قفلى2عدد آچارفرانسه یک عدد،انبردست 
یک عدد، دم باریــک 3عدد، خارگیر 2عدد، ســیم چین1عدد، روغن دان2عدد، ســمبه 
بزرگ1عدد، متر3مترى 1عدد، چکش2عدد، جعبــه گیربکس مارك ACTIVE یک 
عدد، آچارلوله گیر 1عدد، مته 19عدد ازســایز 8الى18، رگالتور کپســول هوا یک عدد، 
سنگ فرزبزرگ1عدد، انگشتى1عدد، دریل دستى برقى1عدد، کولیس2عدد، مته ا سایز 
8تا16 به تعداد52عدد، مته قالویز5عدد،قالویز ازســایز 4الى16 به تعداد24 عدد،الماس 
تراش101عدد، آچار آلن بزرگ3عدد و سایر لوازم و اثاثیه تراش کارى طبق لیست صورت 
بردارى ســرجمع کل برابر 289/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب 
فوق و  عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/04/14 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایــده مجدداً تکرار مى گــردد. ضمنًا خریدار مى 
تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از اموال موردنظر بازدید بــه عمل آورد. م الف: 4574 

مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/477
اخطاراجراییه

شــماره: 292/95 ش 1- 1396/2/31 به موجب دادنامه شماره 355/95 مورخ 95/8/9 
صادره از شعبه اول مجتمع شوراي حل اختالف چادگان محکوم علیه آقاى نعمت اسدى 
فرزند محمد محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک 
دستگاه خودروى وانت نیسان به شــماره انتظامى 44 ب 619  ایران 43 به نام خواهان به 
عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ دو میلیون و دویست و شصت هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرسى و مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق 
محکوم له آقاى قربانعلى صالحى فرزند رجب و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز پس از ابالغ (انتشار آگهى) به موقع اجرا گذاشته 
مى شــود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار دیگــرى به محکوم علیه 
الزم نیســت مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبًا به قسمت اجرا اطالع دهد. 
م الف: 29 ناظمى هرندى قاضى شعبه اول مجتمع شوراي حل اختالف چادگان (مجتمع 

شماره یک)/3/479
حصر وراثت

حسن کنعانى هرندى داراى شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست به کالسه 113/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه سلطان 
کنعانى هرندى فرزند حیدر به شماره شناسنامه 1198 در تاریخ 74/11/22 اقامتگاه خود را 
بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- حسینعلى کنعانى هرندى فرزند متوفا 2- 
حسن کنعانى هرندى فرزند متوفا 3- ابوالقاسم کنعانى هرندى فرزند متوفا. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او  باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. اکبرى قاضى شوراى حل اختالف بخش جلگه/3/481

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9610103731201364 شــماره پرونده: 9509983733200631 
شماره بایگانى شــعبه: 951776 در پرونده کالسه 951776 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 
نجف آباد آقاى وهاب هاشــمى فرزند متهم اســت به خیانت در امانت نظر به اینکه متهم 
در آدرس اعالمى شناخته نشــده اســت لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسى 
کیفرى به متهم ابالغ مى گردد در جلسه مورخ 96/4/31 ساعت /11 صبح در شعبه 
103 دادگاه کیفرى نجف آباد حاضر شــود. عدم حضور مانع اتخــاذ تصمیم قانونى 
نمى باشد. م الف: 4597 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شــهر نجف آباد (103 جزایى 

سابق)/3/483

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103622500996 ابالغنامــه:  شــماره 
9109983624700119 شــماره بایگانی شــعبه: 960216 بیتــا هنرمند با 
وکالت وجیه اله یکدل شــکوائیه اى علیه اکرم جوشــقانى  نژاد دائر بر مشارکت 
در کالهبــردارى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اردســتان نموده که 
جهت رســیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفرى 2 اردســتان ارجاع و به کالسه 
9109983624700119 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/04/14 و 
ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفرى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 95 بدریان رئیس شعبه 101  دادگاه 

کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى سابق)/3/478



آگهىآگهى 07072954 سال چهاردهمشنبه  13 خرداد  ماه   1396

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9610423730200068 شــماره پرونده: 9409983730201141 
شماره بایگانی شــعبه: 941153 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509973730200536 محکوم علیــه: ایرج محمدى فرزند 
بهمن محکوم اســت به پرداخــت مبلغ ششــصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ  18/500/000 ریال بعنوان هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک (1394/08/25) لغایت زمان پرداخت محکوم به که در 
هنگام اجراى حکم محاســبه میگردد و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له: مرتضى عربیان نجف آبادى فرزند عزیزا... به نشانى: اصفهان- نجف آباد- خ 
امام کوى کافى موســوى پ 148 با وکالت زهره قیصرى نجف آبادى فرزند حسین به 
نشــانى: اصفهان- نجف آباد- نجف آباد- خ ریاضى ك بهار آزادى پ 55 وعلى مومن 
فرزند عبداالمیر به نشــانى: اصفهان- اصفهان-  اصفهان- بلوار کشــاورز- سه راه 
سیمین- روبروى مســجد انبیا- ســاختمان دى- ط 6- واحد 44 به انضمام پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکــوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین 
به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالــى 1394) م الف: 6353 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی شهرســتان 

نجف آباد/3/484
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509972730101499 شــماره پرونده: 9409983730101348 
شــماره بایگانی شــعبه: 941359 خواهان: آقاى حســام  الدین روحانى نجف آبادى 
فرزند ســیاوش با وکالت خانم بهناز منتظــرى نجف ابادى فرزند براتعلى به نشــانى: 
اصفهان- نجف  آباد- نجف  آبــاد خ ریاضى ك بهــار آزادى پ 55 و آقاى على مومن 
فرزند عبداالمیر به نشــانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان- بلوار کشــاورز- ســه راه 
سیمین- روبروى مسجد انبیا- ســاختمان دى- ط 6- واحد 44، خواندگان: 1- خانم 
اعظم حسینى2-آقاى عبدالرضا پاى خسته فرزند اسماعیل همگى به نشانى، خواسته ها : 
1- مطالبه خسارت بابت تصادف 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با اعالم ختم 
رســیدگى مبادرت بصدور رأى مى نماید: رأى دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاى 
حسام  الدین روحانى با وکالت خانم بهناز منتظرى به طرفیت آقاى عبدالرضا پاى خسته 
و خانم اعظم حســینى مطالبه مبلغ هشــتاد میلیون ریال خســارت ناشى از تصادف و 
مطالبه خسارات دادرســى اســت. از توجه به اظهارات وکالى خواهان در دادخواست 
تقدیمى دائر به اینکه در تصادف فى مابین اتومبیل پراید خواهان به شــماره انتظامى 
43- 363 م 25 و کامیون کشــنده به شــماره انتظامى 71- 467 ع 32 که در مالکیت 
خوانده ردیف دوم و به رانندگى خوانده ردیف اول است خوانده ردیف اول مقصر حادثه 
شناخته شده و به میزان مورد ادعا حســب اعالم نظریه کارشناسى به اتومبیل خواهان 
خسارت وارده شده اســت لذا از توجه به تصویر مصدق نظریه کارشناسى که حاکى از 
تقصیر خوانده ردیف اول دروقوع سانحه تصادف مى   باشــد و عدم دفاع خوانده ردیف 
اول علیرغم ابالغ و نظر به پاســخ اســتعالم از بیمه در خصوص بیمه اتومبیل توسط 
خوانده ردیف دوم و ســقف تعهدات آن و امکان پرداخت خسارت توسط خوانده ردیف 
اول از تعهدات بیمه   اى دادگاه مســتنداً به مواد 328 قانون مدنــى و ماده 2 قانون بیمه 
اجبارى خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى از وسایل نقلیه (1395) 
و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرســى دادگاههــاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان تا ســقف پنجــاه میلیون ریال از 
خواسته و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت ســى میلیون ریال مابقى خواسته 
و محکومیت فرد اخیرالذکر به پرداخت هزینه دادرســى بــه میزان 2/540/000 ریال 
و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ قطعیت دادنامه 
لغایت زمــان وصول محکوم به در حــق خواهان صادر و اعالم مى نماید و نســبت به 
مابقى خواسته نســبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه دعوى مازاد بر سقف تعهدات 
بیمه توجهى به وى ندارد مســتنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون اخیرالذکر قرار رد 
دعوى خواهان در این قسمت صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره نسبت به خواندگان 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن 
ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الــف: 6352 میرفتــاح دادرس شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقى شهرســتان 

نجف آباد/3/485 
احضار

شــماره: 950700 آگهى احضار متهم بدینوســیله به اســتناد ماده 174 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى به ابراهیم مختارى فرزند محمد 
مجهول  المکان که متهم به صدور چک بالمحل مى باشد ابالغ مى گردد که در ساعت 
9/30 مورخ 1396/5/22 در شــعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به 
اتهام خود حاضر گردد نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود.  م  الف: 

251 سعیدى دادرس دادگاه عمومى باغبهادران/3/562 
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973640700286 شــماره پرونده: 9509983640700601 
شــماره بایگانی شــعبه: 950618 خواهان: آقاى احمدرضا عبدالوندى فرزند صفر به 
نشانى فوالدشهر- محله سى 1 کوچه بدر 1 پ 135، خواندگان: 1- آقاى عباس باورى 
پبدنى فرزند محمد به نشــانى فوالدشهر- سى 5- ســاختمان نقش جهان- ورودى 
1، 2- آقاى مصطفى اقبال فرزند حسین به نشــانى مجهول المکان، خواسته : الزام به 
تنظیم سند خودرو، گردشــکار: دادگاه با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواســت آقاى احمدرضا عبدالوندى فرزند صفر به طرفیــت آقایان عباس باورى 
پبدنى و مصطفى اقبال به خواسته الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمى جهت انتقال 
سند یکدستگاه خودرو کشــنده هوو به شــماره انتظامى 547/23 ع 26 مقوم به مبلغ 
500/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسى به استناد فتوکپى مصدق مبایعه نامه 
و مدارك خودرو، ماحصل دادخواست خواهان چنین است که خودرو با مشخصات فوق 
را از خوانده ردیــف اول خریدارى نموده و خودرو بنام خوانده ردیف دوم مى باشــد و از 
انتقال سند خوددارى نموده اند در حالیکه کلیه ثمن معامله را نیز پرداخت نموده دادگاه با 
عنایت به دادخواست تقدیمى، مالحظه مبایعه نامه استنادى تنظیمى فیمابین خواهان 
و خوانده ردیف اول و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى و پاسخ استعالم از پلیس 
راهور که متضمن مالکیت خودرو بنام خوانده ردیف دوم مى باشــد خواسته را محمول 
بر صحت تشــخیص و مســتنداً به مواد 2 و 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 219 و 220 قانون مدنى حکم به الزام خوانــده ردیف دوم آقاى مصطفى اقبال به 
حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند انتقال خودرو هوو با مشخصات فوق 
به نام خواهان بعنوان اصل خواســته و پرداخت هزینه دادرسى صادر و اعالم مى نماید 
رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه 
سپس ظرف مهلت بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است و در خصوص دادخواست خواهان به 
طرفیت آقاى عباس باورى پبدنى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى خودرو مذکور 
و خسارات دادرســى نظر به اینکه حسب اســتعالم از راهور خودرو به نام ایشان نبوده 
و دعوا نیز متوجه نامبرده نمى باشد به اســتناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسى قرار 
رد دعوا صادر و اعالم مى نماید. قرار صادره ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 262 
شــمس رئیــس شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی حقوقــى شهرســتان لنجــان 

(زرین شهر)/3/563 
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002127000127/1 شماره بایگانی پرونده: 9500214 شماره 
آگهى ابالغیه: 139603802127000019 بدینوسیله به آقاي سید خداداد میراحمدى 
فرزند سید عبدالحمید به شماره شناســنامه 1738 متولد 1363/12/29 و شماره ملى 
1283950022 که طبق گواهى عدم پرداخت و طبق برگ تقاضانامه صدور اجرائیه به 
آدرس: شــهرضا میدان مفتح نبش حافظ غربى که طبق گزارش مأمور ابالغ در آدرس 
مورد شناسائى واقع نشده و طبق اعالم بستانکار مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد 
که به اســتناد چک هاى 750953 مورخ 1390/01/15 و چک شماره: 750956 مورخ 
1390/07/15 و چک شماره: 750955 مورخ 1390/05/15 و چک شماره 750954 
مورخ 1390/03/15 و شــماره چک 750957 مورخ 1390/09/15 عهده بانک سپه 
شــعبه طالقانى شــهرضا و گواهینامه عدم پرداخت به شــماره 1448000467 مورخ 
90/10/10 و 1448000469 مورخ 90/10/10 و 1448000470 مورخ 90/10/10 و 
1448000467 مورخ 90/10/10 و1448000471 مورخ 90/10/10 بانک ملى شعبه 
طالقانى شهرضا شــما مبلغ چهارده میلیون ریال به جعفر  بهرامى بدهکار میباشید که 

به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بســتانکار اجرائیه به مبلغ چهارده میلیون ریال 
صادر و پرونده تحت شــماره بایگانى 9500214 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا 
تشکیل و در جریان رسیدگى میباشد. لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى مصوب سال 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت 
ابالغ به شما درج و منتشر میگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى اجرائیه ابالغ 
شده محسوب و عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 198 مسئول واحد اجراي 

اسناد رسمی شهرضا/3/576
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/372495- 1396/3/7 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت 
ده و نیم سهم مشــاع از بیست و یک ســهم ششــدانگ پالك ثبتى شماره 1094 
فرعى از 10- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شــهرضا که در صفحه 148 دفتر 489 
دفتر امالك بنام عزیزاله رضائى ثبت و ســند صادر و ســپس بالواسطه/مع الواسطه 
به موجب ســند انتقال شــماره: 189716- 88/12/25 دفتر سه شــهرضا به اعظم 
حیدرى بروجنى انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
960918711343946- 96/3/7 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 90825- 96/3/7 به گواهى دفترخانه سه شهرضا رسیده است 
مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ ســهل انگارى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناي ســند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی مى شود چنانچه کســى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 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 ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 204  موسوى  رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا/3/577
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/371418 چون حســین صفرى فرزند ابراهیم باستناد دو برگ 
استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ خانه پالك شماره 1375/11 باقیمانده واقع در قطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 14 دفتر 553 ذیل ثبت 127695 و سندمالکیت 
790942 بنام حســین صفرى فرزند ابراهیــم ثبت و صادر و تســلیم گردیده و طى 
تقســیم نامه شــماره 55726 مورخ 1386/04/28 دفترخانه 16 نجف آباد در سهم 
وى قرارگرفته اســت و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 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 و به متقاضى  تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/03/13 
م الــف: 4599 حســین زمانى رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالك شهرســتان 

نجف آباد/3/580
مزایده 

در خصوص درخواست آقاى ســیدجمال حســینى به وکالت از محمدعلى معینى در 
پرونده کالسه 950510  صادره از شــعبه اول حقوقى بطرفیت داووداکبرى مبنى بر 
دســتورفروش ملک به پالك ثبتى 1352 واقع در قطعه2 نجف آباد به نشانى نجف 
آباد خ گلبهار مرکزى کوچه روبروى قرض الحســنه سیدالشهدا کوچه صادق پور بن 
بست نسیم کدپستى 14971-85176 محل موردنظر داراى 161/80 مترمربع عرصه 
با مصالح خشــت و گل که توسط کارشناس رسمى دادگســترى آقاى حیدر حیدرى 
(کل ششدانگ) به میزان 1/300/000/000 ریال معادل یکصدوسى میلیون تومان 
موردارزیابى قرارگرفته است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/04/08 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل 
از مزایده ا ز اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4602   اجراى احکام شعبه اول 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/581
مزایده 

شــماره نامه 9610113730600223 شــماره پرونده 9209980351400910 در 
پرونده کالسه 950573  اجرایى ارجاعى و به موجب دادنامه .. صادره از شعبه چهارم 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهان محکــوم علیه اجرایى هــادى خداوردیان محکوم 
است به پرداخت 459/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره 
در حق محکوم له خانم یوخید ساســون و مبلغ 22/500/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
یکباب منزل مسکونى ازطرف اشــخاص ثالث 1.عزیزاله مهدوى فرزند نعمت اله2.

خانم زهراخداوردیــان فرزند عبداله به پالك ثبتى 790/3009 بصورت ششــدانگ 
بابت بدهى محکوم علیه معرفى و توقیف و توســط کارشــناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى مهندس محمد خدایى شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل 
مسکونى داراى 264مترمربع عرصه وحدود 270مترمربع اعیانى 2/5طبقه و درب و 
پنجره هاى بیرونى آلومینیوم و دربهاى داخلى چوبى و ســرویس حمام و آشپزخانه 
کاشى و سرامیک و نماى خارجى آجرنما و کف موزاییک و داراى اشتراکات آب و برق 
و گاز به ارزش ششدانگ ســه میلیارد ریال ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/04/04 ســاعت 10 صبح ودرمحل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شــخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب 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 مورد نظر بازدید 
بعمــل آورد. م الــف: 4588  اجــراى احــکام شــعبه دوم حقوقــى دادگســترى 

نجف آباد/3/583
حصر وراثت

شمس اله بهمن زیارى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 42 بـه شـرح دادخواست به 
کالسه 166/96 اند ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بلقیس صمیمى بشناســنامه 32502 در تاریخ 95/11/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- شــمس اله بهمن زیارى به ش.ش 42 فرزند بهمن (پســر متوفى) اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31 ناظمى هرندى قاضى شعبه 

2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/3/593
ابالغ راي

شــماره پرونده: 431/95 شــماره دادنامه: 387- 95/12/23 مرجع رسیدگی: شعبه 
هشتم حقوقى شوراي حل اختالف لنجان، خواهان: على اورك منش فرزند محمدیار- 
نشانی: فوالدشهر- محله ب 1- میدان وحدت- گذر ش کیانى- پ 602 ، خواندگان: 
1- کرم یعقوب وند فرزند على- نشــانى: فوالدشهر- روبروى محله آ 6- بنگاه عدل 
2- محمدعلى ذوالفقارى فرزند ولى- نشانى: هر دو مجهول المکان، خواسته: انتقال 
سند،  گردشکار: شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راي مینماید: راي 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقاى على اورك منش فرزند محمدیار به طرفیت 
آقاى کرم یعقوب وند فرزند على و آقاى محمدعلى ذوالفقارى فرزند ولى بخواســته 
تقاضاى صدور حکم و الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى مبنى 
بر انتقال سند قطعى یکدستگاه اتومبیل پژو 206 بشــماره انتظامى 686/68 ط 86 
بمبلغ 170/000/000 ریال با احتساب مطلق خسارت دادرسى به شرح تقدیمى شورا 
با عنایت به محتویات پرونده و مســتندات، خواهان مبادرت به خرید خودرو پژو 206 
از خوانده ردیف اول نموده و حسب پاسخ اســتعالم مورخ 95/5/27 مالکیت خودرو 
بنام خوانده ردیف دوم ثبت گردیده هم چنین بــا توجه به اظهارات خواهان و خوانده 
ردیف اول در محضر شــورا و اینکه خوانده ردیف دوم با ابالغ وقت دادرسى بصورت 
نشر آگهى در جلسه شــورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى نسبت به دعوى خواهان و 
مستندات ابرازى وى بعمل نیاورده است لهذا صحت دعوى مطروحه را محرز دانسته 
و مســتنداً به ماده 219- 220- 221 قانون مدنى و ماده 519 قانون آیین دادرســى 
مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمى یکدستگاه پژو 206 شماره 
انتظامى 686/68 ط 86 و پرداخت مبلغ 2/200/000 ریال هزینه دادرســى در حق 
خواهان صادر می نماید. و در خصوص دادخواســت خواهان نسبت به خوانده ردیف 
اول با توجه به استعالم و اظهارات خوانده مستنداً به بند 4 ماده 84 حکم به رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره نســبت به خوانده ردیف اول حضورى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس به مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. 
م الف: 253 شاسنائى قاضى شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/3/601

ابالغ راي
شــماره پرونده: 568/94 شماره دادنامه: 1057 مرجع رســیدگی: شعبه اول حقوقى 
شوراي حل اختالف لنجان، خواهان: ســیف اله محمد بلند دهقى فرزند محمدعلى- 
نشانی: زرین شهر- خ امام شمالى- ك ناهید- جوشکارى حاج رضا محمدى، خوانده: 
سیدغفار جانبازى جوزستانى فرزند سیدعلى- نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک،  گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور راي می نماید: 
راي قاضی شورا: در خصوص دادخواســت آقاى ســیف اله محمد بلند دهقى فرزند 
محمدعلى به طرفیت آقاى سیدغفار جانبازى جوزســتانى فرزند سیدعلى به خواسته 
مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان وجه یک فقره چک به شماره 144/038864 
عهده حســاب جارى 772800217 بانک صادرات و سررســید مــورخ 93/6/24 و 
مطالبه خســارت تاخیر در تادیه و خسارت دادرسى، شــورا نظر به شرح دادخواست 
تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مســتند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه و اینکه مســتندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از ســوى خوانده 
باقى مانده اســت و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد 
و اینکه خوانده در قبال دعوى خواهان دفاعى بعمل نیاورده است و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاى شورا با اســتصحاب بقاى دین خواســته را ثابت و با استناد به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و مواد 198و 515 519 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنی و ماده 2 واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنج میلیون ریال عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک تا زمان پرداخت بدهى که براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه 
از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران محاسبه مى شــود و پرداخت مبلغ 
یکصدو پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهى در این شــورا و ظرف بیســت 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشــد. م الف: 258 
منصورى قاضى شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/3/602
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103640901524 شماره پرونده: 9509983642300587 
شماره بایگانی شعبه: 960222 آگهى احضار متهم سیدشهریار محمدى جوزستانى در 
پرونده کالسه 960222 براى به اتهام تقاضاى کیفرى نموده که رسیدگى به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 96/4/14 ساعت 11 تعیین گردیده 
اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به 
عمل خواهد آمد. م الف: 276 یوسف  زاده رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر  

لنجان (101 جزایى سابق)/3/603
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103640901527 شماره پرونده: 9209983641800922 
شــماره بایگانی شــعبه: 921032 آگهــى احضار متهــم محمد صالحى ســده در 
پرونــده کالســه 921032 براى به اتهــام تقاضــاى کیفرى نموده که رســیدگى 
به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 96/4/14 ســاعت 
10 تعییــن گردیده اســت. با عنایت بــه مجهول المــکان بودن و عدم دسترســى 
به متهــم در اجراى مقــررات مــواد 115 و 180 قانون آئین دادرســى دادگاههاى 
عمومــى و انقــالب در امور کیفــرى مراتب یــک نوبت منتشــر تــا متهم جهت 
دفاع از اتهــام انتســابى در وقــت مقــرر در دادگاه حاضــر گردد. بدیهى اســت 
در صورت عدم حضــور، مطابق مقــررات رســیدگى غیابى به عمــل خواهد آمد. 
م الف: 277 یوسف  زاده رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر  لنجان (101 جزایى 

سابق)/3/604
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابــالغ دادرســى و دادخواســت ضمائم به بهــرام ایزدى خواهــان محمود 
حاتمیان دادخواســتى به خواســته تقاضــاى مطالبه مبلــغ 92/500/000 ریال در 
شــوراى حل اختالف شــهر گز به طرفیت شــما تقدیــم که به کالســه 111/96 
ثبت و بــراى روز چهارشــنبه مــورخ 96/4/14 ســاعت 2/30 بعدازظهــر تعیین 
وقت گردیده اســت که با توجه به مــاده 73 قانــون آیین دادرســی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکــی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابــالغ می گردد 
جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به شــوراى حل اختالف شــهر 
گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید واال وفق 
مقــررات اقدام خواهد شــد. م الف: 453 شــعبه 6 حقوقی شــوراى حــل اختالف 

شهر گز/3/608
مزایده

در پرونده 960012  از شعبه 2 اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان محکوم علیهم 
مصطفى وعیدى- ناصرقلى جنتى متضامنًا به پرداخت مبلغ 792352902 ریال بابت 
اصل خواســته در حق محکوم له و مبلغ 37466395 ریال بابت هزینه اجراء محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده اســت، نموده است. صورت 
اموال مورد مزایده: 138/000 متــر لوله 16 میلیمتــر (PEX-AL-PEX) از 
قرار هر متر 11700 ریــال و ارزش پایه 1/614/600/000 ریــال برآورد مى گردد. 
با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابــالغ و در مهلت مقرر مصون 
از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریــق مزایده را دارد. زمان 
برگزارى مزایده: 1396/3/27 از ســاعت 9 الى 10 محل برگــزارى مزایده: اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. 
برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند 
تا عنداللزوم به حســاب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را 
به حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شــرکت در 
مزایده مى باشــند 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 همــراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احــکام مدنى تحویل، تا 
در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 434  شــکل آبادى مدیر اجراي احکام مدنى 

دادگسترى شاهین شهر/3/612
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759300425 شــماره پرونده: 9609983759100046 
شــماره بایگانی شــعبه: 960387 خواهان: خانم پگاه امیدخدا فرزند عبدالرسول به 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شهر شاهین شهر- شهرك 
میالد خ استقالل خ آزادى غربى ابتداى خیابان معراج پ 5 طبقه همکف، خواندگان: 
1- آقاى امین کاظمى فرزند رضا به نشــانى: اصفهان- برخــوار و میمه- مرکزى- 
شاهین شهر شهرك میالد خ استقالل آزادى غربى ابتداى معراج ط همکف 2- آقاى 
عبدالرسول امیرخدا فرزند حسن به نشــانى: مجهول المکان، خواسته : تجویز ازدواج 
مجدد، رأى دادگاه: در خصوص دادخواســت دوشــیزه خانم پــگاه امیدخدا فرزند 
عبدالرسول به طرفیت آقاى عبدالرسول امیدخدا فرزند حسن که ولى قهرى خواهان 
میباشد به خواسته اجازه ازدواج و ثبت رسمى آن بدون تحصیل اجازه خوانده، با عنایت 
به جامع محتویات پرونــده از جمله اینکه خوانده مجهول المکان میباشــد و خواهان 
جهت کسب اجازه جهت ازدواج دسترســى به وى ندارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى وقت دادرسى از طریق نشــر آگهى در جلسه دادرسى حاضر نشده است و نظر 
به اینکه خواهان آقاى امین کاظمى فرزند رضــا را به عنوان نامزد خود معرفى نموده 
که به شــغل کارمندى اشتغال دارد و ماهیانه به نحو متوســط مبلغ دو میلیون تومان 
درآمد دارد. دادگاه با تحقیق از مطلعین و مصاحبه با طرفین، آنها را هم ُکفو تشخیص 
و خواهان را بالغه و رشــیده مى  داند و با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده و باستناد 
ماده 1043 قانون مدنى  به خواهان اجازه مى دهد بدون تحصیل اذن ولى قهرى خود 
نسبت به ازدواج با شخص مشــارالیه با مهریه توافقى اقدام نماید. ضمنًا بنا به توافق 
طرفین این اجازه موکول به پذیرش شــرایط مندرج در نکاحنامه هاى رسمى توسط 
نامزد مورد نظر در ضمن عقد نکاح و در اجراى ماده 1119 قانون مدنى و ثبت آن در 
نکاحنامه رسمى مربوطه میباشد. دفاتر رسمى ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح 
یادشــده پس از وقوع و درج شرایط پس از اشتراط آن میباشــد. رأى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از مضى این 
مدت ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
میباشد. م الف: 466 عقیلى رئیس شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر 

(3 حقوقى سابق) /3/623 
ابالغ راي

شماره پرونده: 615/95 ش 8 ح شــماره دادنامه: 867- 95/12/27 خواهان: مهدى 
کویک فرزند عباس به نشانى: شاهین شهر خ 6 شرقى عطار فرعى اول مجتمع آرین 
2 واحد 5 ، خوانده: کامران امینى فارسانى فرزند حیدرقلى به نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه مبلغ /1/9200/000 ریال به استناد 2 فقره چک به عهده بانک سپه 
به شــماره 963212 و 963211 و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى و تاخیر و تادیه. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا 
ختم رسیدگی اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید. راي قاضى شورا: 
در خصوص دادخواســت مهدى کویک به طرفیت کامران امینى فارسانى به خواسته 
مطالبه مبلغ ریال به استناد دو فقره چک به عهده بانک ملت به شماره هاى 963212 

و 963211 و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى و تاخیر و تادیه، نظر به اینکه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در جلســه دادرســى حاضر نگردیده و دلیلى بر 
پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت. شــورا پس از بررسى پرونده 
و مستندات ارائه شــده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره 
(تاریخ) 95/4/27 با اســتصحاب بقاى دین اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته 
ثابت تشخیص داده و مستنداً 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 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه 
تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشــخیص مصلحت نظام درخصوص خسارت 
دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و دویست هزار ریال 
19/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و صد و چهل و پنج 
هزار ریال 1/145/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک مورخه 95/4/15 و 95/4/25 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد 
شد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 463  
اسالمیان قاضى شعبه هشتم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/3/624
ابالغ راي

شــماره پرونده: 608/95 ش 2 ح مرجع رسیدگى: شــعبه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شــهر، خواهان: محمد اسدى به نشــانى: شاهین شهر کوى مهدیه 
موتورخانه 3 پالك 5404، خواندگان: 1- مهدى احمدى 2- اعظم خسروى هر دو به 
نشانى: مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى. گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راي می نماید. راي قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى محمد اسدى به طرفیت 
خواندگان 1- آقاى مهدى احمدى 2- خانم اعظم خسروى به خواسته الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه رسمى و تنظیم سند یکدستگاه سمند نظر به اینکه خواندگان با 
ابالغ اخطار در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروحه و مستندات 
ابرازى خواهان هیچگونه ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده شــورا بــا توجه به محتویات 
پرونده و خواســته خواهان و قرارداد بیع مورخ 94/4/3 و توجه به پاســخ اســتعالم 
12100145261785- 94/8/30 پلیــس راهور و ثبت پالك خــودرو مورد دعوى 
بنام خواهان و پاسخ استعالم مورخ 96/2/3 شــعبه دوم دادگاههاى عمومى حقوقى 
شاهین شــهر در خصوص مالکیت خوانده ردیف دوم در مرحلــه تجدیدنظرخواهى و 
همچنین نقض دادنامه عدم اســتماع دعوى به شــماره 827- 95/9/30 ش 2 ح و 
رعایت تسلسل ایادى دعوى مســتنداً به مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسى مدنی 
و مواد 219 و220 قانون مدنى رأى به حضور خوانده ردیف دوم خانم اعظم خسروى 
به جهت مالکیت خودرو مورد دعوى در دفاتر اســناد رســمى و تنظیم ســند رسمى 
یکدستگاه خودرو سمند به شــماره انتظامى 684 ص 64- ایران 19 و خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ /1/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگى در حق خواهان محکوم 
مى نماید و در خصوص الباقى خواسته خواهان نیز به دلیل عدم وجود مدارك مثبته به 
استناد ماده 2 قانون آیین دادرسى مدنى رد مى  گردد و اعالم مى دارد راي صادره غیابى 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف همان مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى شاهین شهر است. م الف: 460 فتحى 
قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/3/625
دعوت به افراز 

شــماره: 103/96/711/26- 96/3/2 احترامــًا نظر به اینکه خواهان شــهردارى 
شاهین شهر دادخواســتى مبنى بر افراز مقدار 30/03 سهم مشــاع از دو هزار سهم 
ششــدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت اصفهــان قطعات 535 و 543 و 
544 و 546 و 547 و فضاهاى ســبز به آدرس پشت بند حافظ شــمالى نموده که از 
ســوى هیات امنا حافظ شــمالى براى نامبرده گان قطعاتى منظور نموده که به علت 
معلوم نمودن اقامتگاه سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است، لذا 
باســتناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع بشرح لیست ذیل اعالم 
میدارد: خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، 
محمدعلى گرسیوز جزى، حســین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، 
على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانــى، ابراهیم آقاجانى جزى، 
عباسعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، 
جهانبخش احمد ســمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، 
على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محســن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، 
علیرضا بشیرى خوزستانى، 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 ا... حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان 
جزى، اسدا... حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب ا... حکیمیان جزى، نیما 
حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امرا... حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، 
عزت ا... حکیمیان جزى، عزیزا... حکیمیان جــزى، قدرت ا... حکیمیان جزى، عزت 
حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت 
پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت بور، غالمحسین طایقه قشقایى، محبوبه، حسینى 
خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکســار، رحمان خاکســار، حسین خلیلى جزى، 
حسین آقاجانى، محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، 
نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حسین رسولى، رضا قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان 
جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، 
اله داد سلیمانى فارســانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شــریفیان جزى، آرارات 
مغیاســکانیان میالگرى، بهنام مهران، خسرو مهران، اسداله موسویان جزى، فاطمه 
مولویان، سهیال موســوى، ملک السادات نژاد حسینى ســورانى، زهرا نکوئیان، لیال 
نصراصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، 
بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جــزى، معصومه یزدان پناه جزى، 
زهرا یزدانى، صدیقه یزدانــى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانــى، منصور یزدانى، 
شرکت گاز استات اصفهان، شــهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف 
متقى زاده، امراله متقى زاده، رســول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى 
فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى 
سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مســیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى 
جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى 
جزى، ســعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شاهرخ على جانى 
على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حســین على ملکى، عباسعلى غفارى، 
عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله غفاریان 
جزى، محمد غفاریــان جزى، رضا غالمى گل ســفیدى، نادعلــى غالمیان جزى، 
محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شــریفیان جزى، 
رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شــیرجزى جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى 
شیرجزى، حسن شــیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرســیوز، مرتضى شیرجزى، 
صدیقه صادقى پور جزى، حســین صادقیان، همایون صادقیــان، امیر صالح، جواهر 
صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح 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 جــزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم 
جهان عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان 
جزى، نصرت عرفانى- محمدجعفر مصطفوى- نادعلى مســیبى- ســعید تقیان- و 
همچنین افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ارائه ننموده اند و در پالك مزبور 
ذینفع هستند اعالم میدارد که افراز ســهم خواهان از ششدانگ پالك 301/43 واقع 
در پشت بند حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 96/3/28 راس ساعت 9 
صبح صورت مى پذیرد لذا در محل حضور بهم رسانید و متذکر مى گردد برابر نظریه 
مشــورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شــماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم 
میدارد عدم حضور شــرکاء و مالکین مشــاعى مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد 
بود، این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اســناد رســمى 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 شــماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشور 
مراتب مزبور، توسط نمایندگان به واحد ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى 
بر رد افراز به شایستگى محل وقوع ملک صادر شــود این آگهى صرفًا در یک نوبت 
منتشــر مى گردد. م الف: 412 صیادى صومعــه رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شاهین شهر/3/617
ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه در پرونده کالســه 96/131 شعبه دوم شــوراى حل اختالف دهاقان 
خواهان هاجر قلندرى فرزند یزدانبخش به طرفیت خواندگان جلیل صالحیان فرزند 
قنبرعلى و تاج محمد سخائیان فرزند گل محمد دادخواستى مبنى بر انتقال سند یک 
دستگاه خودروى وانت به شماره 46 ص 244 ایران 73 در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
به احتساب خسارات قانونى تنظیم نموده است و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم 
گردیده که ابالغ میگردد در تاریخ 1396/04/13 راس ســاعت 5 عصر در شعبه دوم 
شوراى حل اختالف دهاقان (پشــت بانک ملى) حاضر گردند در صورت عدم حضور، 
احضاریه ابالغ شده تلقى مى گردد و شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

96/74 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان/3/746



بزرگ است خداوندى که تمام موجودات آسمان و زمین، خواه و ناخواه 
او را سجده مى کنندو رشته اطاعت او را در تندرستى و ناتوانى به گردن 
مى نهند و از روى تــرس و بیم، زمام اختیــار خود را به او مى ســپارند. 
پرندگان رام فرمان اویند و از تعداد پرها و نفس هاى پرندگان آگاه است، 
برخى را پرنده آبى و گروهى را پرنده خشکى آفرید، و روزى آنها را 
مقدر فرمود و اقسام گوناگون آنها را مى داند؛ این کالغ است و آن عقاب، 

موال على (ع)این شترمرغ است و آن کبوتر.

شهردارى ایمانشهر به استناد مصوبه شماره 349/ش- 95/5/16 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 9 پالك زمین از پالك هاى شهردارى 
واقع در محله اشترجان به شرح زیر با قیمت پایه کارشناس رسمى دادگسترى از طریق مزایده عمومى با رعایت شرایط زیر اقدام نماید: 

پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت دریافت آگهى مزایده و نقشه زمین و فرم پیشنهاد قیمت پالك ها تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه 96/3/16 به امور 
مالى شهردارى ایمانشهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده 

شماره 
پالك 

کاربرىوضعیت ملک آدرسمساحت پالك (مترمربع)
قیمت هر مترمربع (ریال)

عرصهاعیان اعیانعرصه 
1/200/0008/000/000تجارىاسکلت در حد سقف و ستون محله اشترجان- میدان صنعت 11576/9153/8

1/200/0008/000/000تجارىاسکلت در حد سقف و ستون محله اشترجان- میدان صنعت 1164182
07/200/000تجارى زمین بایرمحله اشترجان- میدان صنعت 52400
07/200/000تجارى زمین بایر محله اشترجان- میدان صنعت 54400
07/200/000تجارى زمین بایرمحله اشترجان- میدان صنعت 61400
محله اشترجان- ضلع شمالى امامزاده 371900

01/400/000مسکونى زمین بایر رابعه خاتون 

محله اشترجان- ضلع شمالى امامزاده 381900
01/400/000مسکونى زمین بایر رابعه خاتون 

محله اشترجان- ضلع شمالى امامزاده 291900
01/400/000مسکونى زمین بایررابعه خاتون 

محله اشترجان- ضلع شمالى امامزاده 31800
01/550/000مسکونى زمین بایر رابعه خاتون 

شهرام شاه مرادى- شهردار ایمانشهر 

نوبت دوم

     آگهى مزایده اجاره ارگ تاریخى
 محمدآباد  (نوبت دوم)

مهدى نصر اصفهانى- شهردار محمدآباد

چاپ دوم

شهردارى محمد آباد در نظر دارد با استناد مصوبه شماره 23 مورخ 95/10/12 شوراى اسالمى شهر نسبت به اجاره ساختمان ارگ 
تاریخى محمدآباد با شرایط ذیل اقدام نماید.

متقاضیان و شرکت هاى فعال در رشته گردشگرى با سابقه حداقل 3 سال مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت 
مدارك شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 96/03/30 به واحد ادارى، 

مالى شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند. (شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار مى باشد.) 
تلفن تماس: 46652541- 031  و 46652465- 031 

تاریخ تحویل پیشنهادات: 96/03/31
تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: 96/04/01

مدت اجاره قیمت پایه کارشناسى مورد اجاره 
96/04/15 لغایت 15/000/00096/12/29 ریال بصورت ماهانه ارگ تاریخى

مشخصات ملک 
خانه تاریخى مرمت شده که بعنوان موزه مردم شناسى فعال است به مساحت 1000 مترمربع، ساختمان 

تاالر مرمت شده با مساحت عرصه حدود 230 متر و اعیانى حدود 876 مترمربع، ساختمان ارگ تاریخى 
مرمت شده در قالب سه سوئیت سنتى جهت اقامت مسافران متقاضى و مجموعه اقامتى انتهاى ارگ با 11 

اتاق در دست مرمت.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/3/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/3/28

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

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

شماره 
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهمناقصه

عملیات لوله گذارى فاضالب مبارکه 96-1-73
(با ارزیابى کیفى)

جارى از محل اعتبارات 
39/120/636/6541/960/000/000فوالد 

عملیات لوله گذارى فاضالب 74- 1- 96
کرکوند (با ارزیابى کیفى)

جارى از محل اعتبارات 
20/490/704/4141/035/000/000فوالد 

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

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1396/03/13  

اى روح پر کشیده به بهشت!
در سالگرد عروج ملکوتى ات، باز هم غم، چنگ بر 

دل هایمان مى زند. سوگ ارتحال تو، ایران را به 
ماتم نشاند و چشمه هاى اشک را از دیدگان 

خون باِر اّمت عاشقت، جارى ساخت.
آنچه رفت، پیکــر پاك و  مطهــرت بود.

آنچه ماند، فکر ناب و اندیشه روشن و خط 
ماندگارت بود.

 روابط عمومى 
شهردارى
 و شوراى اسالمى  
سفیدشهر فرا رسیدن سالگرد ارتحال جانسوز فرا رسیدن سالگرد ارتحال جانسوز 

حضرت امام خمینى(ره) را به آزادگان حضرت امام خمینى(ره) را به آزادگان 
سراسرجهان تسلیت مى گوییم.سراسرجهان تسلیت مى گوییم.

 روابط عمومى 
شهردارى
 و شوراى اسالمى  
شهرخور فرا رسیدنفرا رسیدن سالروز رحلت جانگداز معمار کبیر انقالب اسالمى حضرت  سالروز رحلت جانگداز معمار کبیر انقالب اسالمى حضرت 

امام خمینىامام خمینى(ره) را به همه ملت هاى آزاده جهان باالخص مردم غیور (ره) را به همه ملت هاى آزاده جهان باالخص مردم غیور 
ایران تسلیت عرض مى نماییم.ایران تسلیت عرض مى نماییم.

 روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى  
شهرعلویجه فرا رسیدن چهاردهم خرداد سالروز عروج ملکوتى رهبر فرا رسیدن چهاردهم خرداد سالروز عروج ملکوتى رهبر 

آزادگان جهان آزادگان جهان حضرت امام خمینى(ره) را به عموم مردم حضرت امام خمینى(ره) را به عموم مردم 
ایران تسلیت عرض مى نماییم.ایران تسلیت عرض مى نماییم.

امام خمینى (ره) حماسه اى فراموش نشدنى در قلب تاریخ امام خمینى (ره) حماسه اى فراموش نشدنى در قلب تاریخ 
بشریت است. او مردى بود به استوارى کوه و به مهربانى بشریت است. او مردى بود به استوارى کوه و به مهربانى 

آفتاب. مردى جاودان در قلب ها.آفتاب. مردى جاودان در قلب ها.
 امام آمد تا شب تیره را به صبح روشن تبدیل کند. آمد تا دل  امام آمد تا شب تیره را به صبح روشن تبدیل کند. آمد تا دل 
مستضعفان را به نـور امید روشن سازد. او نداى مظلومان و مستضعفان را به نـور امید روشن سازد. او نداى مظلومان و 

مستضعفان را به گوش جهان رساند.مستضعفان را به گوش جهان رساند.

 روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى  
شهردستگرد فرا رسیدن سالروز عروج ملکوتى رهبر مستضعفانفرا رسیدن سالروز عروج ملکوتى رهبر مستضعفان

 وستمدیدگان جهان، معمار کبیر انقالب اسالمى  حضرت امام خمینى(ره)  وستمدیدگان جهان، معمار کبیر انقالب اسالمى  حضرت امام خمینى(ره) 
را به عموم ملت شریف ایران تسلیت مى گوییم.را به عموم ملت شریف ایران تسلیت مى گوییم.

امام رفت و بار غم براى همیشه بر دلمان نهاده امام رفت و بار غم براى همیشه بر دلمان نهاده 
شد اما راهش ادامه یافت. امام خمینى زنده است تا شد اما راهش ادامه یافت. امام خمینى زنده است تا 

اسالم ناب محمدى زنده است و او زنده است تا اسالم ناب محمدى زنده است و او زنده است تا 
پرچم عظمت اسالم و وحدت مسلمین و نفرت پرچم عظمت اسالم و وحدت مسلمین و نفرت 

از ظالمین برافراشته است. از ظالمین برافراشته است. 

 روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى  
شهرطرق رود

فرا رسیدن سالروز عروج ملکوتى بنیانگذار کبیر جمهورى  اسالمى حضرت امام فرا رسیدن سالروز عروج ملکوتى بنیانگذار کبیر جمهورى  اسالمى حضرت امام 
خمینى(ره) را به عموم دوستداران  آن امام بزرگ تسلیت مى گوییم.خمینى(ره) را به عموم دوستداران  آن امام بزرگ تسلیت مى گوییم.

هیچ روزى چون چهاردهم خرداد نبود که مردم هیچ روزى چون چهاردهم خرداد نبود که مردم 
را آن طور در غم و اندوه فرو برد. ایران را آن طور در غم و اندوه فرو برد. ایران 

یکدل شد و آن دل در حسرتى گدازنده یکدل شد و آن دل در حسرتى گدازنده 
سوخت و یک چشم شد و آن چشم در مصیبتى عظیم سوخت و یک چشم شد و آن چشم در مصیبتى عظیم 

گریست. در آن روز، خورشیدى غروب کرد که گریست. در آن روز، خورشیدى غروب کرد که 
با طلوعش هزار چشمه نور در زندگى ملت ایران با طلوعش هزار چشمه نور در زندگى ملت ایران 

جوشیده بود. روحى عروج کرد که با نََفس الهى اش جوشیده بود. روحى عروج کرد که با نََفس الهى اش 
پیکر ملت را جان بخشیده بود. پیکر ملت را جان بخشیده بود. 

 روابط عمومى 
شهردارى
 و شوراى اسالمى  
زیبا شهر فرا رسیدن سالگرد ارتحال جانسوز

 بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران  
حضرت امام خمینى(ره) را به عموم ملت غیور 

ایران تسلیت عرض مى نماییم .

امام خمینى (ره) یک حقیقت همیشه زنده است. نام امام خمینى (ره) یک حقیقت همیشه زنده است. نام 
او پرچم انقالب، راه او راه انقالب و اهداف او اهداف او پرچم انقالب، راه او راه انقالب و اهداف او اهداف 

انقالب است. او رهبرى است که یادش و نامش تا انقالب است. او رهبرى است که یادش و نامش تا 
ابد جاودانه و ماندنى است. ابد جاودانه و ماندنى است. 

 روابط عمومى 
شهردارى
 و شوراى اسالمى  
شهرمیمه

فرا رسیدن سالروز ارتحال جانکاه معمار کبیر انقالب اسالمى حضرت امام خمینى(ره) را به 
عموم مردم عزادار ایران تسلیت عرض مى نماییم. 

سال هاست در سوگ از دست دادن مقتدا و پیشواي سال هاست در سوگ از دست دادن مقتدا و پیشواي 
خویش سوگواریم و امسال نیز چون هر سال نیمه خرداد خویش سوگواریم و امسال نیز چون هر سال نیمه خرداد 

یادآور درد و رنجی عظیم براي ملت ماست؛ رنج یادآور درد و رنجی عظیم براي ملت ماست؛ رنج 
فقدان پدري مهربان و دلسوز و رهبري فداکار و فقدان پدري مهربان و دلسوز و رهبري فداکار و 

فرزانه.فرزانه.
او به سوي حضرت دوست و وصال معشوق او به سوي حضرت دوست و وصال معشوق 

شتافت تا در جوار حضرت حق آرام گیرد و ایران شتافت تا در جوار حضرت حق آرام گیرد و ایران 
را عمري در سوگ خود نشاند. باشد که پیرو را عمري در سوگ خود نشاند. باشد که پیرو 

راستین انقالبش باشیم.راستین انقالبش باشیم.

شهردارى زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره 4/314/ش مورخ 95/7/27 شوراى اسالمى 
شهر نسبت به فروش تعدادى پالك تجارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
جهت تهیه اسناد مزایده تا تاریخ 96/3/20 به شــهردارى واقع در میدان امام حسین (ع) مراجعه

 نمایند. 

آگهى مزایده نوبت اول

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان:
الِم،  عاِم، َواِْفشــآَء السَّ ْیتاِم، َواِْطعاَم الطَّ اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه َرْحَمَۀ اْالَ

َوُصْحَبَۀ الِْکراِم، بَِطْولَِک یا َمْلَجاَ اْالِملیَن.
خدایا روزیم گردان در این ماه مهرورزى نسبت به یتیمان و خوراندن 
طعام و به آشکار کردن سالم و هم نشینى با کریمان به فضل و کرمت 

اى پناه آرزومندان.

دوباره خرداد آمد و اشک بر گونه هایمان جارى شد. دوباره خرداد آمد و اشک بر گونه هایمان جارى شد. 
اشکى که هیچگاه پاك شدنى نیست.اشکى که هیچگاه پاك شدنى نیست.

اى امام، اى نگینِ افتاده از انگشتر امت، اى جانِ رفته ازاى امام، اى نگینِ افتاده از انگشتر امت، اى جانِ رفته از
 پیکر ایران، اى گوهِر در خاك نهفته، اى پدر فرزندان  پیکر ایران، اى گوهِر در خاك نهفته، اى پدر فرزندان 

شهدا،  اکنون گرچه صداى تو خاموش است اما شهدا،  اکنون گرچه صداى تو خاموش است اما 
دل هاى ما محشرى پر غوغا از کالمدل هاى ما محشرى پر غوغا از کالم

 عطرآگین توست وگوش تاریخ از پیام هاى  تو  عطرآگین توست وگوش تاریخ از پیام هاى  تو 
سرشار است.سرشار است.
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بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب 
و پیشــه و تجارت و ســرقفلى محل هاى اســتیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر 
مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صورت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط 
تملیک) به فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، 
دریافت اســناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم پیشــنهادات خود تا ساعت 
12 روز  شــنبه  مورخ   96/03/27    بــه محل ایــن اداره امور واقــع در اصفهان-میدان 

امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.

توضیحات : 
1-بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2-پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط 
مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.

4- سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید 
طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان 

به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
5- کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 8صبح روز یکشنبه مورخ   
96/03/28 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام 
حسین (ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد 

شده با ارائه کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.
6-امــالك داراى متصرف بصــورت وکالت بالعزل و تقبــل کلیه هزینه هــاى مربوط به اخذ 
استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار مى گردد.

( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)
7-براى کلیه امالك ، بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك 

متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است.
8-هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك 

سرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.
9-امالکى که بصورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط 

تملیک مى باشد.
10- هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه 

را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.
11-متقاضیان خرید میبایســت مبلغ دویســت هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید 
اســناد مزایده پرداخت نمایند و رســید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه شــرایط شرکت در 

مزایده تحویل دهند.
12- در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط 

نقدى است.
13- نحوه فروش امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف 
مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتًا به صورت مکتوب در برگه شــرایط شــرکت در مزایده 

اعالم نماید.

آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان
بان
و پی
مبن
تمل
در

12
اما

توض
-1
-2

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

نحوه فروش با 
شرایط 

نقد و اقساط
شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( براى کلیه کاربرى ها به 1
استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مى رسد.2

نحوه فروش با 
شرایط نقد

م الف: 47446

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس  ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه مسجد امام حسین ( 38) 1
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه2692122/4164مسکونىیک باب خانهکوچه شهید بهرامى بن بست قائم پالك 61

2,237,760,000موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى خ زمزم کوى زمزم 2
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه270177/72187/5797مسکونىیک باب خانه6 پالك 303

4,457,600,000موجود

داران روستاى نهر خلج کوى مسجد امام حسین (ع ) 3
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع متصرف دار14/176-510/80زراعىیک درب باغمقابل حسینیه

298,922,400موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج کوچه حجت 4
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع متصرف دار28319614/142مسکونىیک باب خانهاله صادقى

574,000,000موجود

968,800,000ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجودمتصرف دار463195387/814مسکونىیک باب خانهمبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان پالك 520

دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهنطنز شهرك صنعتى شجاع آباد خیابان گلها 6
4,299,372,000ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجودتخلیهشهرکها 42 

مسکونىیک باب خانهبادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز 7
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه106/3545159/7214و تجارى

997,920,000فروش با وضع موجود

1,300,320,000ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجودتخلیه267/5223159/4277مسکونىیک باب خانهبادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهاى بن بست دوم 8

خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان روبروى دبستان 9
درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,419,200,000موجود

993,636,000ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجودمتصرف دار3202171/2994مسکونىیک باب خانهسمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 10

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/35صنعتى یک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر سپید11
1,977,067,512فروش با وضع موجود

2,038,757,112ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجودتخلیه1874/17612144/29صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر گلدیس12

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/32صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر زمرد13
2,231,013,680فروش با وضع موجود

2,188,360,272ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجودتخلیه1874/17612144/36صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر نسترن14
2,133,769,568ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجودتخلیه1874/17612144/37صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر محال15
2,168,041,568ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجودتخلیه1874/17612144/33صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر کوثر16
2,168,041,568ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجودتخلیه1874/17612144/31صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شکوفه17
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/30صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر خرداد18

2,189,032,272فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه1874/17612144/38صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر الله19
2,133,769,568موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه1874/17612144/28صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شقایق20
2,216,022,368موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/34صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر بنفشه21
2,133,769,568فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/68صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر صباح22
2,133,769,568فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى حد 23
فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع متصرف دار161/61962/3634--مسکونىآپارتمان

6,204,800,000موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى حد 24
فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع متصرف دار143/851962/3635--مسکونىآپارتمان

5,107,200,000موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى حد 25
فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع متصرف دار93/051962/3636--مسکونىآپارتمان

4,312,000,000موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى شهردارى و بخشدارى 26
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه943130349مسکونىیک باب خانهپالك 20

1,256,824,800موجود

مسکونى و یک باب خانهخیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  نبش کوچه محمد 27
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه206/5527813390تجارى

8,265,600,000موجود

8,676,259,200مشاع سه دانگ فروش با وضع موجودمتصرف دار44092023/235/1161مسکونىیک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوى 28

کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه شهید سید 29
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه12/9و 26948912/10مسکونىیک باب خانهمهدى جان نثار

9,184,000,000موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار روبروى کوچه 30
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه3404734183/4مسکونىیک باب خانهفردوس 9

5,824,000,000موجود

یک باب خاقانى کوچه چهار سوق بن بست هما پالك 3138
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

8,736,000,000موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت اسبق میسان 32
تجارت

کارخانه و 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه400064042/4451صنعتىماشین آالت

5,935,104,000موجود

خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم پالك 108 33
مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه15528و 108/6215535--مسکونىآپارتمان

5,292,000,000موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع متصرف دار2364324650مسکونىیک باب خانهکاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید بزرگى34
3,976,000,000موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى گلشن بن بست 35
میخک پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,268,000,000موجود

یک باب کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان یاس 364
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه412513672139صنعتىکارخانه

9,352,000,000موجود

اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه شرکت نفت 37
مجتمع پردیس طبقه پنجم واحد 505

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,128,000,000موجود

اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو کوچه میرزا کریم 38
پالك 11 طبقه دو

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع تخلیه1432328/6--مسکونىآپارتمان

4,592,000,000موجود

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

افزایش 
فالوور 

شگرد جدید 
مجرمان 
سایبرى

کدام شبکه اجتماعى
 بدترین تأثیر روانى را دارد؟

مسعود فراستى دیگر منتقد «هفت» نیست

10

قد «هفتتتتتتتت» نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ازه ترین 
ه «بمب» ت

سیامک صفرى ب

ى پیوست
یمان معاد

ساخته پ
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جواد عزتى عکس جدیدى از خود منتشر 
کرد.

با عینک 

على اوجى با انتشار این عکس در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: «با حمید رضا جاِن 
آذرنگ که کلى باهاش خوش مى گذره و 
درجه یک و دوست داشتنیه عکس مربوط 

به سریال "آرماندو".»

رضا صادقى از همه مردم در ماه رمضان 
خواست که با حیوانات مهربان تر باشند.

نادر سلیمانى، عکسى یادگارى از عوامل 
«ساعت خوش» را به اشتراك گذاشت.

این بازیگر در توضیح عکس نوشت: «یه 
عکس دیده نشده از "ساعت خوش".»

آرماندو

حمایت از حیوانات

ساعت خوش

بعد از «قیصر» نقش هاى بهروز وثوقى را من مى گفتم  

پوران درخشنده که از چند روز دیگر با فیلم «زیرسقف دودى» میهمان سینماها 
مى شود در پیامى با مثبت قلمداد کردن رویه «ماه عسل» یکى از موضوعات 

هفته گذشته این برنامه را بسیار جذاب دانست. 
در این پیام خطاب به احسان علیخانى آمده اســت: «برنامه اى بسیار عالى و 
تأثیر گذار و باور پذیر و بسیار واقعى را از شما دیدم. من به شما آقاى علیخانى 
عزیز تبریک مى گویم که اینقدر با وسواس و حساسیت و سختى بسیار دنبال 
سوژه ها و مواردى در جامعه هستید که مبتال به دارد و بحث روز است. این کار 
بسیار خسته کننده اســت چراکه من مى دانم پیدا کردن معضالت ، پژوهش 
درباره آنها و رســیدن به یک ریشه یابى درباره آنها بســیار کار سختى است. 
واقعیتى که شما آن را انتخاب مى کنید و تحت قالب یک تاك شو روى آن کار 
مى کنید خیلى زحمت مى خواهد و من مى بینیم که شما بعد از این همه سال 
که کار کردید دغدغه مند بودید و واقعًا کارنامه درخشانى دارید. امسال هم که 
دیگر فوق العاده است و من از تماشاى "ماه عسل" لذت مى برم. این مسئله اى
که شما در این چند شب به آن پرداختید درواقع هسته اصلى داستان فیلم جدید 
من اســت که از چند روز دیگر روى پرده مى رود چون "زیرسقف دودى" هم 
به طالق عاطفى مى پردازد. شاید این جور واقعگرایى ها در تلویزیون و سینما 
بتواند کمى ما را از این مشکالت نجات بدهد و من امیدوارم همان اندازه که 
از قاب تلویزیون و "ماه عسل" این مشکالت دارد دیده مى شود این فیلم در 

سینما هم دیده شود.»
او در بخش دیگرى عنوان کرد: «در این دو شــب که "ماه عسل" را جدى تر 
مى دیدم فهمیدم که خانواده چقدر جایگاه مهمى دارد و چقدر مى تواند باعث 
شود که آسیب هاى جدى به سمت فرزندانمان بیاید! قصه طالق در این دوشب 
مرا خیلى به فکر وادار کرد فهمیدم شکوه ها، گالیه ها و دعواها چقدر مى تواند 
یک فرزند را بسازد و آینده اش را ترسیم کند یا تأثیرات مخربى بر روانش داشته 
باشد. امیدوارم در ادامه این مسیر هم موفق باشید و نقطه هاى تاریک اجتماع 

را بازهم با ذکاوت و دقت روى صحنه این برنامه ببرید.»
 

مدیران صداوسیما وعده داده اند که برنامه سینمایى «هفت» قرار است با تیم و ساختار جدید بعد از 
ماه رمضان روى آنتن برود. اصغر پورمحمدى از تحوالت بسیار جدى در ساختار و محتواى سرى 
جدید برنامه تلویزیونى «هفت» خبر داد. مدیر شبکه 3 ســیما، در حاشیه بازدید از پشت صحنه 
مجموعه تلویزیونى «پنچرى» درباره سرى جدید این برنامه سینمایى اینطور توضیح داد: «این 
برنامه قطعًا پس از ماه رمضان به روى آنتن خواهد رفت و در سرى جدید با تغییرات بسیارى در 
ساختار و محتوا روبه رو خواهیم بود.» او در ادامه درباره مجرى جدید این برنامه نیز خبر جالبى داد 
و گفت: «در سرى جدید برنامه سه بخش دارد و اجراى هر بخش هم بر عهده یک مجرى خواهد 
بود و مى توان گفت که در مجموع برنامه با سه مجرى به روى آنتن خواهد رفت که هنوز مشخص 
نشده است.» با رفتن بهروز افخمى، مسعود فراســتى هم دیگر نقش خود به عنوان منتقد ثابت 
را در این برنامه از دست داده اســت، پورمحمدى در این باره نیز گفت: «منتقد برنامه دیگر آقاى 
فراستى نخواهد بود و ایشان جاى خود را به حسن حسینى خواهد داد. آقاى حسینى قبًال هم در 

برنامه بوده اند و به عنوان منتقد حضور داشته اند.»

مسعود فراستى دیگر منتقد «هفت» نیست

وقتى یک بازیگر جوان فعالیــت هنرى خود را با فیلمى از یک کارگردان با شــهرت بین المللى 
مجیدى آغاز مى کند، توقع دارید همه چیز به آرامى جلو برود. اما  «ایشــان کاتار» ســر صحنه 
«آنســوى ابرها» آنقــدر کج خلقى کرده که ایــن کارگردان برجســته را هم به ســتوه آورده

 است.
با اینکه مجیدى بسیار تحت تأثیر توانایى هاى بازیگرى کاتار جوان قرار گرفته است، اما برخورد 
متکبرانه  این بازیگر در چند مرحله تا جایى پیش رفت که کار به مشاجره لفظى کشید و نزدیک بود 
همکارى این دو خاتمه پیدا کند. از آنجا که مجیدى به زبان انگلیسى تسلط پایینى دارد، از طریق 

مترجم نارضایتى خود را به این نوجوان انتقال مى داد.
همچنین طبق اطالعات یک منبع آگاه، سازندگان فیلم استراتژى منحصر به فردى براى انتشار 
پوسترهاى فیلم دارند. قرار است مجموعه اى از پوسترها با تمرکز بر شخصیت هاى فیلم منتشر 
شود که هرکدام بخشــى از جزئیات و ویژگى هاى کاراکترها را منعکس مى کنند. پس از پوستر 

زیباى نخست و این پوستر جدید، باید منتظر چند انتشار جدید در ماه هاى آینده نیز باشیم.

درگیرى مجید مجیدى با بازیگر هندى 

سیامک صفرى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص فعالیت هاى خود در سال 96 گفت: 
به تازگى بازى در فیلم سینمایى «بمب» ساخته پیمان معادى را پذیرفته ام و به زودى براى ایفاى 

نقش جلوى دوربین خواهم رفت.
وى درباره سایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى افزود: امسال هم به امید خدا مى خواهم مثل 

سال گذشته حضور پررنگى را در سینما و جشنواره فیلم فجر داشته باشم.
بازیگر «کارگر ساده نیازمندیم» از آماده سازى یک نمایش خبر داد و اذعان کرد: به تازگى مراحل 
تولید نمایشى به کارگردانى خودم را شروع کرده ام و قرار است آن را در تماشاخانه شهرزاد روى 
صحنه ببرم. این نمایش دو پرسوناژ بوده و یکى از این شخصیت ها را خودم بازى مى کنم.در مورد 

نفر دوم این نمایش در حال مذاکره هستم و به زودى نام وى را خبرى خواهم کرد.
صفرى درباره مضمــون این نمایش خاطرنشــان کرد: متــن این نمایش را خودم نوشــتم و 
کارگردانى اش  را بر عهده دارم. این اثر به موضوعات روز و مســائل و مشــکالت اجتماعى و از 

جنس مردم مى پردازد.

سیامک صفرى به «بمب» 
تازه ترین ساخته پیمان معادى پیوست

پیام پوران درخشنده به 
احسان علیخانى

درســت اســت که مــن در فیلم هاى 
تجــارى زیادى بــازى کــردم، اما با 
بازى در آن فیلم ها توانســتم گیشه و 
مخاطب داشته باشــم که وقتى در 
فیلم«سفرســنگ» به کارگردانى 
آقاى مسعود کیمیایى ایفاى نقش 
کــردم، فیلم فروش قابــل قبولى 
کرد. اما خب، گیشــه ومحبوبیت 
نمى توانســت از فیلم هــاى موج 
نو وخوش فکــرى چون«صبح 
روز چهــارم» بــه کارگردانــى 
آقــاى کامــران شــیردل و 
فیلم هاى«مســلخ»، و«کافر»، 

«خداحافظ رفیــق»، «تنگنا» و...
نصیب من شــود. مجبور بودم در 
فیلم هاى تجارى بازى کنم. چیزى 
که همین حاال هم براى خیلى از 

بازیگران ما اتفاق مى افتد.

در فیلم «مسافران» از آقاى بیضایى خواســتم همه چیز را به من واگذار 
کند و ایشان هم این اعتماد را کرد و نتیجه اش را دیدیم. اما در صداگذارى 
بعضى وقت ها در بعضى از پلن ها با اینکه مریض بودند و کمرشان را عمل 
کرده بودند، به گونه اى بودند که من در آنجا تازه فهمیدم صداگذارى کار 
صرفًا تکنیکى نیست. در همین فیلم «مســافران» سکانسى داشتیم در 
خانه ماهرخ که تا مى رفتیم وارد حیات مى شدیم، گنجشک مى دیدیم ودر 

حین صداگذارى آقاى بیضایى گفت این صدایى که گذاشتید 
مطلوب من نیست. گفت این یک حجم گنجشک است 

من مى خواهم یک گنجشک بیاید سه بار جیک 
جیک کند و پر بزند و برود. یعنى گنجشــک 

ما شــخصیت داشــته باشــد و این یعنى 
درست زمانى بیاید که باید؛ یعنى دقیقًا 

همان جاى خالى. ایــن روند به حس 
بازیگر کمک مى کــرد. اگر در فیلم 
«مسافران» صداگذارى مى بینید، 
صداگذارى توسط بهرام بیضایى 
انجام شد و من صرفًا یک اپراتور 
بودم. ایشان براى ثانیه به ثانیه 

فیلمش فکر مى کند. 

همه موفقیــت فیلم«قیصــر» را پاى کیمیایــى بگذارید. 
کارى را که از من خواســتند انجام دادم و هیچ وقت چیزى 
را به کســى تحمیل نکــردم و چنین ادعایى نــدارم. از من 

ید خواســته مى شــد که مثًال این لحن  با
اینطورى باشــد من سعى مى کردم 

لحن را گیر بیاورم، حاال اگر موفق 
خودم شدم آن بخش توفیق حرفه اى 

یى بوده است ولى متن، متن  کیمیا
بوده است.بوده و فیلم هم کار او 

«قیصــر»  کاراکترها در 
مهم بودند 
و من جاى وثوقى 
و مشــایخى صحبت 
کردم و براى نقش فرمون 
صداى خــود ملک مطیعى در آن 
زمان با ما هماهنگ نبود با 

اینکه آن زمان از دوبله دور نبود و خیلى فیلم ها را دوبله کرده 
بود و زمینه دوبله دستش بود و پیشکسوت این کار محسوب 
مى شد ولى آن زمان اینطور خواسته شــده بود و براى نقش 
ایشان بین دو نفر مانده بودم یا باید از چنگیز جلیلوند استفاده 
مى کردم یا ناظریان که هر دو جــاى ناصر ملک مطیعى در 
فیلم هاى مختلف صحبت کرده بودند. خود من هم صحبت 
کرده بودم، ولى اینجا جا نداشــت و در نهایت چنگیز جلیلوند 
انتخاب شــد.جاى خان دایى هم قرار نبود صحبت کنم و از 
مرحوم ناظریان دعوت کردیم که آقاى مشایخى ممانعت کرد 
و گفت : «اگر مى شود خودت این کار را انجام بده.» براى بهمن 
مفید هم خودش آمد. آقاى کیمیایى گفت: «چون متن را حفظ 
است، خودش بگوید» و آمد چند بار فیلم را دید و جاى خودش 

حرف زد. اعظم را هم که ژاله کاظمى گفت.
بعد از «قیصر» نقش هاى بهروز وثوقى را من مى گفتم تا فیلم 
«گوزن ها»؛ که شیطنت چند روزنامه نگار باعث شد خود وثوقى 
جاى خودش صحبت کند. از قول من در روزنامه ها نوشتند که 

فالنى مدعى اســت که موقعیت وثوقى مرهون صداى من 
است. من نمى توانستم به دلیل اینکه این فیلم ساخته شده و 
قرار است من جاى کسى صحبت کنم یا دوبله کنم راه بیافتم، 
بروم به مجالت بگویم:«به خدا من نگفتــم» به هرحال از 
این فیلم کنار کشــیدم و نرفتم و سرپرستى دوبله را به آقاى 
کســمایى دادند. از صحبت هایى که مطرح شده بود رنجیده 
بودم. به هر حال گوزن ها به آن شــکل دوبله شــد، ولى بعد 
زمان «سوته دالن» على حاتمى نگذاشت چنین اتفاقى بیافتد 

گذاشــت و معلوم شد که من این و جلسه اى 
حرف را نزدم. ما کارى که 
بخواهند انجام مى دهیم، 
نخواهند هم اصرارى به 
انجــام آن نداریم، براى 
همین تا پــاى ضبط هم 
پیش رفتند و على حاتمى 

نپذیرفت.

ن در فیلم هاى 
 کــردم، اما با 
ــتم گیشه و 
که وقتى در 
کارگردانى 
فاى نقش 
ـل قبولى 
محبوبیت 
ـاى موج
ن«صبح
ردانــى 
ردل و 
کافر»، 

نگنا» و...
بودم در  ور
نم. چیزى 
 خیلى از 

.

د منهم صحبت 
ت چنگیز جلیلوند 
د صحبت کنم و از 
یخى ممانعت کرد 
 بده.» براى بهمن 
«چون متن را حفظ 
دید و جاى خودش 

ن مى گفتم تا فیلم 
عث شد خود وثوقى

زنامه ها نوشتند که 

کســمایى دادند. از صحبت هایى که مطرح شده بود رنجیده 
بودم. به هر حال گوزن ها به آن شــکل دوبله شــد، ولى بعد 
زمان «سوته دالن» على حاتمى نگذاشت چنین اتفاقى بیافتد 

گذاشــت و معلوم شد که من این و جلسه اى
را نزدم. ما کارى که  حرف
بخواهند انجام مى دهیم، 
نخواهند هم اصرارى به 
انجــام آن نداریم، براى 
همین تا پــاى ضبط هم 
پیش رفتند و على حاتمى 

نپذیرفت.

منوچهر 
اسماعیلى 
درباره 
دوبله 
«قیصر»

همه موفقیــت فیلم«قیصــر» را پاى کیمیایــى بگذارید.
کارى را که از من خواســتند انجام دادم و هیچ وقت چیزى
را به کســى تحمیل نکــردم و چنین ادعایى نــدارم. از من

ید خواســته مى شــد که مثًال این لحن  با
اینطورى باشــد منسعىمى کردم

لحن را گیر بیاورم، حاال اگر موفق 
خودمشدم آن بخش توفیق حرفه اى 

یىبوده است ولى متن، متن  کیمیا
بوده است.بوده و فیلم هم کار او 

«قیصــر»  کاراکترهادر 
مهم بودند

ا

منوچهر 
اسماعیلى 
درباره 
دوبله 
«قیصر»

سعید راد 
درباره 

فیلم هاى 
تجارى اش

محمود 
سماك باشى 

درباره 
همکارى 
با بهرام 
بیضایى

 فیلم «مسافران» از آقاى بیضایى خواســتم همه چیز را به من واگذار 
د و ایشان هم این اعتماد را کرد و نتیجه اش را دیدیم. اما در صداگذارى 
عمل ضى وقت ها در بعضى از پلن ها با اینکه مریض بودند و کمرشان را

ده بودند، به گونه اى بودند که من در آنجا تازه فهمیدم صداگذارى کار 
رفًا تکنیکى نیست. در همین فیلم «مســافران» سکانسى داشتیم در 
نه ماهرخ که تا مى رفتیم وارد حیاتمى شدیم، گنجشک مى دیدیم ودر 

ن صداگذارى آقاى بیضایى گفت این صدایى که گذاشتید 
طلوب من نیست. گفت این یک حجم گنجشک است 

ن مى خواهم یک گنجشک بیاید سه بار جیک 
ک کند و پر بزند و برود. یعنى گنجشــک 

شــخصیت داشــته باشــد و این یعنى 
ست زمانى بیاید که باید؛ یعنى دقیقًا 

مان جاى خالى. ایــن روند به حس 
یگر کمک مى کــرد. اگر در فیلم 
سافران» صداگذارى مى بینید، 
داگذارى توسط بهرام بیضایى 
جام شد و من صرفًا یک اپراتور 
براى ثانیه به ثانیه  م. ایشان

مشفکرمى کند. 

است،
حرف

» از بعد
«گوزن
جاى خ

و من جاى وثوقى
و مشــایخى صحبت
کردم و براى نقش فرمون
صداى خــود ملک مطیعى در آن
زمان با ما هماهنگ نبود با

سعید
دربار
فیلم ه
تجارى

3 شخصیت، 3 روایت
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دکتر زهرا عبداللهى، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به موضوع تغذیه در ماه مبارك رمضان اشاره کرد و افزود: مطالعات متعدد نقش مؤثر 
روزه دارى را در بهبود بیمارى هاى مختلف نشان داده اند. در اغلــب بیمارى هایى که عادات غلط غذایى، چاقى و افزایش وزن در بروز آنها دخالت دارند روزه 

دارى مفید است.
وى با اشاره به اینکه مطالعات نشان داده است روزه گرفتن براى مبتالیان به چربى خون باال بسیار مفید است و میزان چربى هاى نامطلوب موجود در خون را تنظیم 
مى کند و موجب افزایش میزان چربى هاى مفید خون مى شود، افزود:خیلى ها فکر مى کنند هنگام سحر باید غذاهاى پرچربى وپرکالرى بخورند که در طول روز احساس 

گرسنگى نکنند در حالى که باید توجه داشت مصرف موادغذایى پرچرب به خصوص در هواى گرم موجب تشنگى شدید و کم آبى بدن مى شود.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت توصیه کرد: در وعده سحرى از مواد غذایى پرفیبرمثل میوه ها وسبزى هااستفاده کنید که منبع سرشارى از فیبر هستند. موادغذایى پرفیبر 
آب زیادى درخود جذب مى کنند وبدن مى تواند آن را به آهستگى جذب کند واحساس تشنگى دیرتر سراغمان آید. همچنین مصرف آب به مقدارزیاد دروعده سحرى ومخصوصاً بین 

غذا توصیه نمى شود چون موجب رقیق شدن شیره معده وآنزیم هاى گوارشى شده وروند هضم غذا مختل مى شود.
وى ادامه داد: از نوشیدن بیش از اندازه چاى در وعده سحرى اجتناب کنید چون چاى باعث افزایش دفع ادرار و از دست رفتن نمک هاى معدنى که بدن شما 

در طول روز به آن احتیاج دارد مى شود. برخالف تصور برخى افراد، روزه بدون سحرى نه تنها موجب کاهش وزن نمى شود بلکه به دلیل افت شدید قند 
خون در طى روز موجب مى شود تا شخص روزه دار در زمان افطار تمایل بیشترى براى خوردن غذاهاى شیرین وچرب پیدا کند وهمین موضوع 

در نهایت منجر به اضافه وزن و چاقى مى شود.
عبداللهى خاطر نشان کرد: مصرف مواد غذایى شــیرین در وعده سحرى توصیه نمى شود. مصرف مواد غذایى شیرین با تحریک 

انسولین موجب ورود قند خون به داخل سلول ها و در نتیجه کاهش قند خون مى شوند. به این ترتیب مصرف مـــواد غـــذایى 
شیرین و حاوى قندهاى ساده در وعده سحرى موجب مى شود شخص زودتر گرسنه شود. ازآنجا که میوه ها نیز حاوى قندهاى 
ساده هستند توصیه مى شود در وعده سحرى کمتر مصرف شوند. انواع میوه را که حاوى ویتامین ها وامالح معدنى هستند و 

براى سالمت بدن بسیار مفید مى باشند بهتر است در وعده افطار و یا در فاصله افطار تا سحر مصرف کرد.

نقش روزه در بهبود بیمارى ها
         «شکالت» در مقابله    تأثیر مصرف 

                      با تپش قلب

رگ تربچه
فواید ب

ـدار فراوانى 
ـه تربچه داراى مقـ

برگ و ریشـ

ویتامین C است.

ى این ســبزى، نسبت به 
C موجود در برگ ها

دار ویتامین 
مق

رابر بیشتر است.
یشه آن پنج ب

ر

ادیر فراوانى 
همچنین داراى مق

قرمز این سبزى 
ریشه کروى و 

یم، اسید فولیک و مس است.
پتاس

طان دارد و مدت مدیدى است که از 
تربچه خاصیت ضد سر

ى استفاده مى شود.
رمان اختالالت کبد

این سبزى براى د

ى استفاده مى شود و 
از تربچه براى دفع سنگ هاى کلیو

یسم مفید است.
ى درمان نقرس و رومات

برا

ورده شود کمک 
مراه با غذا خ

اگر برگ آن ه

 هضم غذا است. آب برگ 
خوبى براى

چشــم مفید 
تربچه براى تقویت 

است.

ــم تربچه، 
خــوردن تخ

ِر مادر را زیاد 
ترشح شی
مى کند.

رگ تربچه
وایدبرگتی ب

ف
ـدار فراوانى

ـه تربچه داراى مقـ
برگ و ریشـ

CویتامینC است.

ى این ســبزى، نسبت به 
C موجود در برگ ها

قدار ویتامین
م

C

رابر بیشتر است.
یشه آن پنج ب

ر

قادیر فراوانى
همچنین داراى م

قرمز این سبزى 
ریشه کروى و 

یم، اسید فولیک و مس است.
پتاس

طان دارد و مدت مدیدى است که از 
تربچه خاصیت ضد سر

ى استفاده مى شود.
رمان اختالالت کبد

این سبزى براى د

ى استفاده مى شود و
از تربچه براى دفع سنگ هاى کلیو

یسم مفید است.
ى درمان نقرس و رومات

برا

ورده شود کمک 
مراه با غذا خ

اگر برگ آن ه

 هضم غذا است. آب برگ 
خوبى براى

چشــم مفید 
تربچه براى تقویت 

است.

خــم تربچه
خــوردن ت
ترشح شی
مى کند
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 فزود: مطالعات متعدد نقش مؤثر
ش وزن در بروز آنهها دخالت دارند روزه 

 هاى نامطلوب موجود در خون را تنظیم 
پرکالرى بخورندد که در طول روز احساس 

ن مى شود.
 سرشارى از فیبر هستند. موادغذایى پرفیبر 
قدارزیاد دروعده سحرى ومخصوصاً بین 

 هاى معدنى که بدن شما 
به دلیل افت شدید قند 

 وهمین موضوعع 

 تحریک 
ــذایى
دهاى 
تند و 

ههه هاارىىرىارىارىى ها
          «شکالت» در مقابله    تأثیر مصرف 

                    با تپش قلب

سر نخ 
هترین 

ناخن ها، ب

 بیمارى
ى تشخیص

سسر نخ برا

رى
از مواقع پزشکان قادر هستند یک متخصص پوست گفت: در بسیارى 
آنها تشخیص دهند.بیمارى هاى افــراد را از روى ناخن هاى 

ناخن هــا به راحتى از ســوى پریســا داورزنى افزود: تشخیص مشکالت 
و پــس از آن، بیمــاران باید به متخصصان پوســت قابل شناسایى است 

پزشکان متخصص معرفى شوند.
قابل تشــخیص در ناخن ها این متخصص پوســت با اشاره به نشانه هاى 

سفید شده و یا تمام ناخن زرد اظهارداشت: گاه دیده مى شود که روى ناخن افراد 
در کمترین زمان ممکن به آنها مى شود. اینها همه دالیل بیمارى محسوب شده و باید 

رسیدگى شود.
مشــکالت کبدى و یا قلبى باشــد تصریح کرد: وى با بیان اینکه ســفیدى ناخن مى تواند عالیم بیمــارى هایى نظیر 

کند، زیرا این عامل مى تواند دلیلى بر بیمارى هاى قلبى، وقتى فردى بر روى ناخن خود سفیدى هایى را مشاهده کرد باید به پزشک مراجعه 
کبدى و ریوى باشد.

داورزنى در خصوص چرایى زرد شدن ناخن ها خاطرنشان کرد: افرادى که بیش از اندازه از الك استفاده مى کنند و یا به روى ناخن هاى خود، ناخن مصنوعى قرار مى دهند دچار 
عفونت هاى قارچى شده و ناخنشان زرد مى شود اما گاهى نیز دیده شده که این زردى ناخن به دلیل دیابت، مشکالت تیروئید و یا مشکالت ریوى بوده است.
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تخم مرغ یکى از مواد غذایى پر مصرف در نقاط مختلف 
جهان محسوب مى شــود. اگر تخم مرغ ها هرگز در 
یخچال قرار نگرفته باشند مى توانید آنها را در مکانى 

خنک براى حدود یک هفته نگهدارى کنید.
اما زمانى که تخم مرغ ها را در یخچال قرار مى دهید 
دیگر نمى توانید آنها را بیرون از یخچال ذخیره کنید. 
اگر با چگونگى نگهدارى درست تخم مرغ آشنا باشید، 
تخم مرغ هایى که در یخچال قــرار مى گیرند را مى 
توان چهار تا پنج هفته پس از تاریخ درج شــده روى 
بسته بندى نیز نگهدارى کرد. اما تخم مرغ هایى که در 
یخچال نگهدارى شده اند تا چه مدت خارج از یخچال 
دوام مى آورند؟ پیش از آنکه کم کم نگران شوید، شما 
مى توانید تخم مرغ ها را به مدت دو ساعت در دماى 
 32 اتاق یا یک ساعت در ماى 90 درجه فارنهایت (2
درجه ســانتیگراد) یا گرم تر نگهدارى کنید. پس از دو 
ساعت بهتر است که تخم مرغ ها را دور بریزید و از تخم 
مرغ هاى جدید اســتفاده کنید، به جاى اینکه شانس 
خود را درباره سالم بودن آنها امتحان کنید. چرا؟ زیرا 
تغییر دما مى تواند رشــد باکترى ها را تسهیل کند و

 تخم مرغ ها به طور ویژه مستعد آلودگى با یک باکترى 
بدنام به نام سالمونال هستند. نشانه هاى سالمونال به 
هیچ عنوان خوشایند نیستند و از 12 ساعت تا 72 ساعت 
پس از عفونت پدیدار مى شوند که از آن جمله مى توان 
به اســهال، تب، گرفتگى عضالت شکم، و استفراغ 
اشــاره کرد. در برخى افراد اسهال ممکن است چنان 
شدید باشد که کار به بسترى شدن در بیمارستان بکشد.

بنابر برآورد سازمان غذا و داروى آمریکا، هر ساله حدود 
79 هزار مورد بیمارى و 30 مورد مرگ به واسطه تخم 
مرغ هاى آلوده به سالمونال وجود دارند. در نتیجه، اگر 
تخم مرغ هایى که پیش تر در یخچال بوده اند به مدت 
یک شب روى پیشخوان آشــپزخانه باقى مانده اند، 

ارزش استفاده و به خطر انداختن سالمت را ندارند.
خوشبختانه رسیدگى و پخت تخم مرغ به روش درست 
بسیار آسان است. اطمینان حاصل کنید تخم مرغ ها در 
4 درجه سانتیگراد)  دماى کمتر از 40 درجه فارنهایت (4
در یخچال نگهدارى مى شــوند، هر گونه تخم مرغ 
داراى ترك را دور بریزید و دســت ها و ظروفى که با 

تخم مرغ هاى خام در تماس بوده اند را خوب بشویید.

تخم مرغ چه مدت بیرون تخم مرغ چه مدت بیرون 
از یخچال فاسد از یخچال فاسد 
نمى شود؟نمى شود؟

 هزار فرد بزرگسال  را به طورمیانگین به مدت 55//88سال تحت سال تحت 
محققان وضعیت حدود محققان وضعیت حدود 1616 هزار فرد بزرگسال  را به طورمیانگین به مدت 

نظر داشتند. هیچیک از افراد در شــروع مطالعه چاق نبودند. در طول مطالعه، تقریبًا 900900 شرکت  شرکت 

کننده چاق شدند.کننده چاق شدند.نظر داشتند. هیچیک از افراد در شــروع مطالعه چاق نبودند. در طول مطالعه، تقریبًا 
محققان مؤسسه تحقیقات بیومدیسن اسپانیا دریافتند نوشیدن یک لیوان آب به جاى نوشابه شیرین 

در روز ریسک چاقى را تا در روز ریسک چاقى را تا 1515 درصد کاهش مى دهد. درصد کاهش مى دهد.محققان مؤسسه تحقیقات بیومدیسن اسپانیا دریافتند نوشیدن یک لیوان آب به جاى نوشابه شیرین 

همچنین افرادى که آب را جایگزین نوشــابه هاى قنــدى کرده بودند، در طول چهار ســال به 

 گرم وزن کم کرده بودند.همچنین افرادى که آب را جایگزین نوشــابه هاى قنــدى کرده بودند، در طول چهار ســال به 
طورمیانگین به اندازه طورمیانگین به اندازه 320320 گرم وزن کم کرده بودند.

محققان همچنین دریافتند جایگزینى آب به جاى نوشــیدنى هاى دیگر نظیر شیر چرب، شیرکم 

محققان همچنین دریافتند جایگزینى آب به جاى نوشــیدنى هاى دیگر نظیر شیر چرب، شیرکم 

چرب، نوشــابه هاى رژیمى، قهوه، آب پرتقال و ســایر آبمیوه ها تأثیرى در کاهش ریسک چاقى 

چرب، نوشــابه هاى رژیمى، قهوه، آب پرتقال و ســایر آبمیوه ها تأثیرى در کاهش ریسک چاقى 
نداشت.نداشت.

یافته هاى یک نظرسنجى در انگلیس نشان مى دهد که اینستاگرام در مقایسه با دیگر 
شبکه هاى اجتماعى بدترین تأثیر را بر سالمت روانى جوانان دارد.

در نظرسنجى که انجمن سلطنتى بهداشت عمومى انگلیس انجام داد، 1479 کاربر 
شبکه هاى اجتماعى 14 تا 24 ساله شرکت داشتند.

نتایج این نظرسنجى نشان مى دهد که اینســتاگرام بدترین تأثیر را بر سالمت روانى 
جوانان داشته است.

از کابــران جوان خواســته شــده بــود بگویند 
شــبکه هاى اجتماعى چه تأثیــرى بر اضطراب، 
افسردگى، تنهایى، آزار، تمســخر و تصور آنها از 

بدن خود دارد.
طبق این گزارش، این شــبکه اجتماعى  به این 
دلیل که امکان اشتراك عکس و ویدئو را مى دهد 
روى تصویرى که کاربران از بدن خود دارند، تأثیر 

منفى مى گذارد.
90 درصــد از شــرکت کنندگان زن در ایــن 
نظرسنجى گفته اند که از بدن خود راضى نیستند.

اینستاگرام اثر مخربى بر خواب کاربران جوان نیز 
دارد؛  عالوه بر این کاربران اینســتاگرام، همواره 

ترس دارند از اتفاقات بى خبر بمانند، باید مدام در تماس باشــند تا مبادا اتفاقى بدون 
حضور و آگاهى آنها رخ  دهد.

حدود 90 در صد جوانان از شبکه هاى اجتماعى استفاده مى کنند و در مقابل آن آسیب 
پذیر هستند.

اینستاگرام مى گوید که حفظ این شبکه اجتماعى به عنوان مکانى امن و حامى جوانان 
از اولویت هایش است.

در عین حال ســازمان هاى خیریه سالمت روان از اینســتاگرام خواسته اند تا ایمنى 
کاربران خود را افزایش دهد.

به گفته انجمن ســلطنتى بهداشــت عمومى انگلیس، شــبکه هاى اجتماعى باید 
بــه کاربرانى که از این شــبکه ها زیاد اســتفاده 
مى کننــد، هشــدار بدهــد و کســانى را کــه 
دچــار مشــکالت روانى هســتند، شناســایى 

کند.
در گزارش انجمن سلطنتى بهداشت عمومى آمده 
که شبکه  هاى اجتماعى ممکن است به «بحران 
سالمت روان در میان کاربران جوان دامن بزند».

در ایــن گــزارش آمــده کــه شــکبه هاى 
اجتماعــى مى تواننــد تأثیــر مثبت هم داشــته 
باشــند. به طــور مثــال اینســتاگرام مى تواند 
در مــواردى ماننــد بیــان احساســات فردى 
و شــناخت فــرد از خود نقــش مثبت داشــته 

باشد.
طراحان و مدیریت اینستاگرام مدعى هســتند که ابزارها و اصالحات را براى نحوه 
مقابله با زورگویى فراهم کرده و به کاربرانش پیش از نمایش محتواى خاص هشدار 

مى دهد.

کدام شبکه اجتماعى بدترین تأثیر روانى را دارد؟

محققان در مطالعه بیش از 55 هزار نفر دریافتند افرادى که بســیار عالقه مند به مصرف شکالت بودند با ریسک کمتر ابتال به بیمارى فیبریالسیون دهلیزى مواجه بودند. 
فیبریالسیون دهلیزى، تپش نامنظم قلب است که ریسک سکته را افزایش مى دهد.

محققان در این مطالعه سالمت افراد را به مدت بیش از 13 ســال تحت نظر داشتند و در طول این مدت، بیش از سه هزار و300 
مورد ابتال به فیبریالسیون دهلیزى گزارش شد.

محققان دریافتند خطر بروز فیبریالسیون دهلیزى در بین کسانى که یک تا ســه وعده در ماه 30 گرم شکالت مى خوردند در 
مقایسه با کسانى که فقط یک وعده در ماه این مقدار شــکالت را مصرف مى کردند 10 درصد کمتر بود. همچنین براى کسانى 
که یک وعده در هفته مى خوردند 17 درصد و براى افرادى که دو تا شــش وعده در هفته شــکالت مــى خوردند 20 درصد کمتر

 بود.
اما محققان دریافتند کســانى که یک یا چند بار در روز حدود 30 گرم شــکالت مصــرف مى کردند با 16 درصد خطــر کمتر ابتال به 

فیبریالسیون دهلیزى مواجه بودند.
با این حال محققان تأکید دارند سالمت قلب و عروق تنها به مصرف شکالت وابسته نیست و عواملى نظیر ورزش هوازى منظم 

و سایر رفتارهاى سالم به مراتب مؤثرتر هستند.
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اتفاقات دیدار مهم سپاهان- الســد در قطر را به خاطر 
مى آورید؟ ســپاهان بــازى رفت در اصفهــان را برد. 
بعد از آن مشــخص شــد که رحمان احمدى محروم 
بوده و به طور غیــر قانونى در ترکیــب زردها در این 
دیدار قرار گرفته، و سپاهان 3 بر صفر بازنده شد. زمان 
دیدار برگشت فرارسید و اگر ســپاهان سه گل مى زد 
بازى به تساوى کشــیده مى شــد. این اتفاق در حال 
رخ دادن بود. ســپاهان رؤیایى آغاز کــرد، دو گل زیبا 
در نیمــه اول زد و براى گل هاى بیشــتر در نیمه دوم 
آماده بــود که به ناگهان کولرهاى ورزشــگاه  الســد 
قطر خاموش شــد و شــرایط در نیمــه دوم متفاوت 
شــد. ســپاهان آن دیدار را بــرد  اما بخاطــر حکم 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در نهایــت نتیجــه 
الزم را بــراى صعود پیــدا نکرد. حاال گــزارش هایى 
رسیده که این دسیسه قطرى ها در دیدار پرسپولیس- 
لخویا هم رخ داده است. یکى از این گزارش ها را با هم 

مى خوانیم:
پرسپولیس در حالى توانست برابر لخویا به برترى دست 
یابد که در روز بــازى اقدامــات ناجوانمردانه اى علیه 
نماینده ایران صورت دادند. پرسپولیس با تساوى بدون 
گل در اســتادیوم آزادى راهى دوحه شده بود و امیدوار 
بود بتواند از مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان عبور کند. 
سرخپوشان که اردوى خود در دوحه را چهار روز پیش 
از این جدال برپــا کرده بودند با مشــکالت عدیده اى 
مواجه شدند که البته تیم تدارکات و مسئوالن باشگاه 
با حضور و اقدام به موقع برخى از آنها را پوشــش دادند 

و برطرف کردند.
با توجه به شروع ماه مبارك رمضان، اولین چالش براى 
این تیم به تغذیه بازمى گشت. مسئله اى که با توجه به 

مســافر بودن و انجام فعالیت ورزش حرفه اى از سوى 
مسئوالن هتل کنتینانتال با دردسر براى این تیم همراه 
بود و زمانبندى مناسبى براى صرف غذا از سوى آنها به 
بهانه ماه مبارك رمضان در نظر گرفته نمى شــد و این 
مسئله خصوصًا در روز پایانى و انجام بازى باعث شد تا 
مسئوالن باشگاه از خارج از هتل به تهیه غذا بپردازند و 

در سالن هتل سرو کنند.
مســئوالن باشــگاه که همزمان با ورود تیم به دوحه 
راهى این کشور شده بودند تا اقدامات الزم لجستیگ 
و تشــریفات تیم را به خوبى انجام دهند تا بازیکنان با 
دردسرى از این نظر همراه نشــوند، در اقدامى سریع و 
طبق نظر کادرفنى و برانکو مسائل مربوط به تغذیه و ... 
سرخپوشــان را زیر نظر گرفتند تا از این حیث مشکلى 

براى آنها شکل نگیرد.
اما این پایان کار نبود؛ سرخپوشــان در حالى در دماى 
36 درجه و رطوبت باالى اســتادیوم بایــد به مصاف 
لخویا مى رفتند که طبق اعالم مســئوالن اســتادیوم 
جاسم بن حمد باید سیســتم تهویه و هواى مطبوع را 
براى این جدال فراهــم مى آوردند. مســئله اى که با 
توجه به میزبانى این کشــور در جام جهانى از ســوى

 آنها براى متعــادل کردن هــواى داخل اســتادیوم 
نســبت به بیرون در زمان برگزارى بــازى ها به طور 
جدى شــکل گرفته و در این زمینه هزینه بسیارى نیز 
متحمل شده اند. با این حال آنها بعد از حضور بازیکنان 
دو تیم در زمین براى گرم کردن سیستم ایرکاشن هاى 

ورزشگاه را روشن کردند تا شــرایط مناسب شود. این 
سیســتم باعث مى شــود تا هواى داخل استادیوم در 
زمان بازى حدود 10 درجه نسبت به بیرون تغییر داشته 
باشد و مسلمًا بازى در دماى 26 درجه به سود شاگردان 

«برانکو ایوانکوویچ» نیز بود.
با این حال از دقیقــه 50 و 40 دقیقه مانــده به پایان 
بــازى و در حالــى که شــاگردان برانکو بــا تک گل 
«چیکو فلورس» که بــه اشــتباه وارد دروازه خودى 
کرده بود، پیش بودند با خاموش شــدن سیستم تهویه

 و ایرکاشــن اقدام ناجوانمردانه اى علیه پرســپولیس 
صورت دادند که البته علیرغم صعود این تیم به مرحله 
بعدى، از سوى مسئوالن باشــگاه مورد اعتراض قرار 

گرفته است.
ایــن اقــدام ناجوانمردانــه مســئوالن اســتادیوم 
جاسم بن حمد که پیش از این نیز از سوى آنها در دیدار 
دو تیم سپاهان و الســد نیز شاهد بودیم یکى از اتفاقات 
عجیبى بود که مســلمًا تنها در فوتبال آسیا رقم خواهد 
خورد. این در حالى است که چندى پیش مسئوالن العین 
در زمان دیدار برابر استقالل در تهران بابت مشکالت 
xfdud  از سوى میزبان به کنفدراسیون آسیا شکایت 
برده بودند و اکنون در ســمت مقابــل لخویا به عنوان 
یکى از متمــول ترین تیم هاى این مرحلــه در اقدامى 
ناجوانمردانه به دنبال پشت سر گذاشتن حریف ایرانى 
خود بود که البته با اقدامات تاکتیکى برانکو در زمین و 

تالش قابل ستایش بازیکنان این تیم ناکام ماند. نصف جهان  ســتاره شــماره 7 اســتقالل 
خوزستان با هواداران این تیم خداحافظى 
کرد تا با جدایى از آبى هاى اهواز ســراغ 
سرنوشــتى تازه برود. حسن بیت سعید 
که از ســتاره هاى پورموسوى در لیگ 
شــانزدهم و لیگ قهرمانان آسیا بوده، 
فصل قبل با حضور عبدا... ویســى به 
استقالل خوزســتان آمده بود و در کنار 
زهیــوى، نامى براى خود دســت و پا کرده 
بود. بازى هــا و گل هاى او نقش مهمــى در قهرمانى 
تاریخى اهوازى ها در لیگ پانزدهم داشت. شاید بتوان 
مهمترین دلیل جدایى او را هم مثل زهیوى مشکالت 
مالى دانســت. و البته حضور در ســطح باالتر براى 
افزایش شانس حضور در تیم ملى. از استقالل تهران و 
سپاهان اصفهان به عنوان خریداران اصلى این بازیکن 
نام برده مى شود. منصوریان به بیت سعید عالقه زیادى 
دارد و باید دید موفق به جذب او خواهد شد، یا شماره 7 
استقالل خوزستان از اصفهان و اردوگاه یاران کرانچار 

سر در خواهد آورد. 

ظاهراً مدیران و دست اندرکاران سپاهان در کمیته امور نقل و انتقاالت این باشگاه، 
به درخواست هاى واسطه هایى که خواهان حضور فرشید باقرى در سپاهان بودند 

پاسخ منفى داده اند.
مصدومیت تک هافبک دفاعى استقالل در بازى با العین تیر خالصى به پیکر این 
تیم و هوادارانش بود. با مصدومیت امید ابراهیمى و حضور امید نورافکن در اردوى 
تیم جوانان، فرشید باقرى به عنوان تک هافبک دفاعى تخصصى استقالل موفق 
شد در بازى رفت 90 دقیقه دروازه استقالل را بسته نگه دارد و البته اجازه نداد ستاره 
العین کار خاصى از پیش برود. منصوریان در بازى برگشت هم با اعتماد کاملى که 
به باقرى داشت به امید ابراهیمى استراحت داد و البته با وجود حضور امید نورافکن 

در لیست 18 نفره به بازى گرفته نشد.
اوضاع در 25 دقیقه ابتدایى براى اســتقالل خوب پیش رفت چراکه العین در این 
دقایق از بازى به جز شــوت از راه دور چندان نتوانست خطرى روى دروازه آبى ها 
ایجاد کند اما در این دقیقه اتفاقى که نباید مى افتاد، رخ داد تا آبى ها به طور کامل 

خلع سالح شوند.
فرشید باقرى در دقیقه 25 به دلیل 

مصدومیت رباط جانبى از زمین 
بــازى تعویض شــد و تنها دو 
دقیقه بعد «کایو لوکاس» گل 
اول را وارد دروازه استقالل کرد 
و بعد از این تلخ ترین شکســت 

تاریخ باشگاه استقالل رقم خورد. 
فرشید بعد از این بازى در 

مصاحبــه اى عنوان 
کرد که دو هفته 
زمان مى برد تا 
میتش  و مصد
شــود  خوب 

و ایــن روزها 
دکتر  مشترى 
نوروزى است 
آســیب  تــا 
دیدگــى اش 
برطرف شود. 

اما بحث دیگرى 
که در مــورد این 

بازیکــن باقى مى ماند 
ماجراى جدایــى او از 

استقالل اســت. فرشید 
قصد داشت به تیم دیگرى برود، 
این در حالى اســت که یکسال 

دیگر با استقالل قرارداد دارد و در 
چنین وضعیتى ریش و قیچى دست 

باشگاه استقالل است.
خصوصًا اینکه اگر باقرى در فکر رفتن 

به پرسپولیس باشــد حتمًا استقاللى ها 
رضایتنامــه او را صــادر نمى کنند. اگر 

فرشید در استقالل بماند بدون شک براى 
حضور در ترکیب اصلى راه ســختى را خواهد 

داشت چرا که روزبه چشــمى هم از فصل آتى 
بازیکن استقالل خواهد بود و همین مسئله باعث 

رقابت هافبک هاى دفاعى اســتقالل مى شود. البته 
امید نورافکن و امید ابراهیمــى قراردادى براى فصل 

بعد با اســتقالل ندارند و اگر قرار باشــد بمانند باشگاه 
اســتقالل موظف به جلب رضایت آنهاست. شنیده شده

 تالش هاى فرشید و دوســتانش براى پیوستن به تیمى 
قدرتمند غیر از پرسپولیس که مورد حساسیت آبى ها قرار 
دارد، شدت گرفته است. واسطه هاى فرشید موضوع عالقه او 
براى حضور در سپاهان را به اطالع مدیران این باشگاه اصفهانى
 رســانده اند که با توجه به خریدهایى که تاکنون زردپوشــان

 داشته اند پاسخشان به این درخواست و اصرارها منفى بوده است.

زشزش

به خاطر اتفاقات دیدار مهم سپاهان- الســد در قطر را
را برد. مى آورید؟ ســپاهان بــازى رفت در اصفهــان
بعد از آن مشــخص شــد که رحمان احمدى محروم

بوده و به طور غیــر قانونى در ترکیــب زردها در این 
ا ا ف 3 ا ا ف گ ا ق از3ا فها زش ت ال ف ا ان د ااف د ش نا ط ا ش تا دند ک ش ا زشگا
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فقط 
با پول نجومى مى ماند

نصف جهان همانگونه که پیش تر هم در گزارشى اشاره 
کردیم فقط یک قــرارداد مالى  نجومــى و فوق العاده

 مى تواند امید ابراهیمى را در اردوگاه آبى نگه دارد.
 باشگاه استقالل کار تمدید قرارداد با بازیکنانش را   رسمًا 
استارت زده و گفته مى شود امید ابراهیمى قرار است با 

حضور در باشگاه استقالل مذاکرات خود را آغاز کند. 
امیــد ابراهیمى فصل قبــل آخرین بازیکنــى بود که 
قراردادش را با اســتقالل تمدید کرد چراکه دوســت 
داشت فوتبالش را در لیگ قطر ادامه دهد اما بعد از اینکه 
پیشنهاد قابل توجهى به دست نیاورد براى یک فصل 

دیگر در این تیم ماندگار شد. 
اما حاال گفته مى شــود امید ابراهیمى تنها در صورتى 
که شرایط مالى اش برآورده شود، مشکلى براى تمدید 
قرارداد با استقالل نخواهد داشت و در این شرایط باید 
دید باشگاه چه اقدامى براى راضى کردن او مى کند. فقط 
یک قرارداد مالى خوب و نجومى مى تواند مانع خروج 
ابراهیمى شود. قراردادى که شاید به او لقب گران ترین 

بازیکن استقالل تهران را بدهد.

 به کجا 
مى رود؟ 
سپاهان؟

«رونالدینیــو»، اســطوره بارســلونا و 
فوتبال برزیل براى بازى خیریه به ایران 
ســفر خواهد کرد. رونالدینیو که پس از 
بازنشســتگى از فوتبال به عنوان سفیر 
بارسلونا به نقاط مختلف دنیا سفر مى کند 
قرار است که شهریور ماه براى بازدید از 
مراکز خیریه و بازى فوتبــال نمادین با 

کودکان کار به ایران سفر کند.
در ســال هاى اخیر شــایعاتى در مورد 
پیوستن رونالدینیو به تیم هاى لیگ ایران 
مطرح شده بود اما در نهایت پاى اسطوره 
فوق تکنیکى فوتبال جهــان به فوتبال 
ایران باز نشــد. حاال رونالدینیو قرار است 
که براى اقدامى خیریه به ایران سفر کند 

که مسلمًا حضور وى براى فوتبالدوستان 
جذابیت هاى ویژه اى خواهد داشت و با 
استقبال گرمى از سوى هواداران فوتبال 

همراه خواهد شد.
در این ســفر به احتمال زیــاد «گایزکا 
مندیتا»، بازیکن اسبق بارسلونا و تیم ملى 
اســپانیا هم به ایران سفر مى کند. مندیتا 
قبل از ایــن در قالب تیم اســطوره هاى 
جهان به ایران سفر کرده بود. رونالدینیو 
و اســطوره هاى دیگر فوتبال دنیا نظیر 
«هیگوئیتا»، «بوبــان» و «کانیگیا» در 
همین هفته در بازى وداع با «ویســنته 
کالدرون» به مصاف تیم اســطوره هاى 

اتلتیکو مادرید رفتند. 

با وجود شکست تحقیرآمیز استقالل مقابل العین هنوز مدیرعامل استقالل 
حتى یک عذرخواهى ساده از هواداران میلیونى تیمش انجام نداده است! او البته 
پنج شنبه مصاحبه مفصلى هم انجام داد اما خبرى ازعذرخواهى در حرف  هایش 
نبود. حتى به نظر مى رســد افتخارى قصد دارد با وجود تمام مشــکالت در 
اســتقالل بماند و به کارش ادامه دهد که البته باید دید موفق مى شود یا نه؟ 
چندى قبل داورزنى، معاون وزارت ورزش، خبر از ایجاد تغییرات مدیریتى در 

پرسپولیس و استقالل داده بود.

مدیرعامل استقالل مى گوید در صورت عالقه منصوریان، آبى ها براى مذاکره با رامین رضاییان وارد عمل 
مى شوند.

رضاییان یکى از سوژه هاى جذاب فصل نقل و انتقاالت است که البته هنوز سرنوشت او مشخص نشده است. 
شایعه حضور رامین رضاییان بعد از جدایى از پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت در استقالل موضوعى است 

که بارها شنیده مى شود و برخى از حضور او در لیست منصوریان خبر مى دهند.
 رضا افتخارى مدیرعامل اســتقالل در این بــاره مى گوید: «وضعیت رامین رضاییان50-50 اســت، به 
منصوریان گفتم اگر تصمیمت براى حضور این بازیکن قطعى باشد، از نظر باشگاه مانعى ندارد و او را جذب 

خواهیم کرد.»
چراغ سبز مدیرعامل اســتقالل به منصوریان براى مذاکره با رضاییان مى تواند گام بلندى براى یکى از 
جنجالى ترین نقل و انتقاالت فوتبال ایران در لیگ هفدهم باشد. علیرضا منصوریان هنوز لیست قطعى و 
نهایى خود را به افتخارى ارائه نکرده است اما حضور رضاییان در لیست او مى تواند آغاز یک جنجال بزرگ 

باشد.

چراغ سبز براى مذاکره با رضاییان

رونالدینیو در ایران

افتخارى عذرخواهى نکرد

تکرار اتفاقات دیدار تکرار اتفاقات دیدار 
سپاهان- السدسپاهان- السد

محسن کدخدایى

خشایار بیدمشکى

پرسپولیس 
در حالى توانست برابر 

لخویا به برترى دست یابد 
که در روز بازى اقدامات 

ناجوانمردانه اى علیه نماینده 
یرایران صورت دادند
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نصف جه
خوزس
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شـ
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استق
زهیــو
بود. بازى هــا و گ
تاریخى اهوازى ه
مهمترین دلیل ج
مالى دانســت. و

افزایش شانس حض
سپاهان اصفهان
مى شود. نام برده
دارد و باید دید مو

استقالل خوزستان
سر در خواهد آورد

خلع سالح شوند.
5رشید باقرى در دقیقه 25 به دلیل 

مصدومیت رباط جانبى از زمین 
ــازى تعویض شــد و تنها دو 
قیقه بعد «کایو لوکاس» گل 
ول را وارد دروازه استقالل کرد 
 بعد از این تلخ ترین شکســت 
باشگاه استقالل رقم خورد. اریخ

رشید بعد از این بازى در 
مصاحبــه اى عنوان 

کرد که دو هفته 
مان مى برد تا
میتش و مصد
شــود خوب 

 ایــن روزها 
دکتر مشترى 
وروزى است
آســیب  ــا 
یدگــى اش
رطرف شود.
ما بحث دیگرى

که در مــورد این 
زیکــن باقى مى ماند 
ماجراى جدایــى او از

ستقالل اســت. فرشید 
دیگرى برود، صد داشت به تیم

ین در حالى اســت که یکسال 
با استقالل قرارداد دارد و در یگر

چنین وضعیتى ریش و قیچى دست 
شگاه استقالل است.

خصوصًا اینکه اگر باقرى در فکر رفتن 
ه پرسپولیس باشــد حتمًا استقاللى ها 

ضایتنامــه او را صــادر نمى کنند. اگر 
رشید در استقالل بماند بدون شک براى 

حضور در ترکیب اصلى راه ســختى را خواهد 
آتى فصل اشت چرا که روزبه چشــمى هم از

زیکن استقالل خواهد بود و همین مسئله باعث 
قابت هافبک هاى دفاعى اســتقالل مى شود. البته 

مید نورافکن و امید ابراهیمــى قراردادى براى فصل 
عد با اســتقالل ندارند و اگر قرار باشــد بمانند باشگاه 
ســتقالل موظف به جلب رضایت آنهاست. شنیده شده

تالش هاى فرشید و دوســتانشبراى پیوستن به تیمى 
درتمند غیر از پرسپولیس که مورد حساسیت آبى ها قرار 
گارد، شدتگرفته است. واسطه هاى فرشید موضوععالقه او
راى حضور در سپاهان را به اطالع مدیران این باشگاه اصفهانى
رســانده اند که با توجه به خریدهایىکه تاکنون زردپوشــان

اداشته اند پاسخشان به این درخواست و اصرارها منفى بوده است.
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نصف جهانذوب آهن هیچ برنامه اى براى جلوگیرى از 
خروج ستاره ها و بازیکنان تأثیرگذارش ندارد و همچنان 

نظاره گر خداحافظى آنها با اصفهان و این تیم است. 
پــس از مهرداد قنبــرى و حجت حــق وردى، «جرى 
بنگستون» سومین بازیکن ذوب آهن لقب گرفت که در 

نقل و انتقاالت از تیم اصفهانى جدا مى شود.
پس از آنکه جرى بنگســتون خاك ایران را ترك کرد 

شایعاتى مطرح شد مبنى بر اینکه این مهاجم هندوراسى 
بخاطر برخى مالحظات خانوادگى تمایلى براى بازگشت 
به لیگ برتر ندارد. این شایعات سرانجام پنج شنبه رنگ 
واقعیت به خود گرفت و خبر پیوستن این بازیکن به تیمى 

از لیگ کاستاریکا منتشر شد.
بنگســتون ضمن بازنشر ُپستى که باشــگاه دپورتیوو 
ساپریســا درباره انتقال او به این باشگاه کاستاریکایى 
منتشر کرده بود پیوستن به این تیم را یک ماجراجویى 

جدید براى خود توصیف کرد.
وى در گفتگویــى در مورد جدایى 

اش از ذوب آهــن گفتــه 
است: «مهمترین دلیل 
جدایى مــن از لیگ 
ایران خانواده ام بودند، 
آنها از من خواســته 

بودنــد به هنــدوراس 
نزدیک شوم و با توجه به این 

موضوع و اینکه همسرم باردار است تصمیم 
گرفتم در کنار آنها حضور پیدا کنم.الزم مى دانم از همه 
کسانى که در ایران به من کمک کردند و از همه دوستانم 
در باشگاه هاى پرسپولیس و ذوب آهن نهایت تشکر را 
داشته باشم.  اینکه کاستاریکا همسایه هندوراس است 
در انتخاب من بسیار تأثیرگذار بود، این انتخاب و حضور 
در کاستاریکا به من کمک زیادى خواهد کرد چرا که 
به خانواده ام نزدیک خواهم بود و این موضوع 
براى من اهمیت زیادى دارد. نزدیک 
شــدن به خانواده ام باعث 
مى شــود تا با خیال 
راحت به درخشش 
فکر کنم، من یک 
مهاجم هســتم و 

به تیم جدیدم آمده ام و براى گلزنى 
آماده ام با همه بازیکنان رقابت کنم.»

او درباره تیم جدید و شرایط خود در 

این تیم گفت: «سابریسا تیمى بزرگ در آمریکاى مرکزى 
اســت و من خیلى خوشحالم که این شــانس را دارم و 
مى توانم براى این تیم به میدان بروم، حضور در سابریسا 
فرصت تازه اى براى من است تا بتوانم یک بار دیگر خود 
را به اثبات برســانم، امیدوارم همه چیز به نفع من پیش 

برود و بتوانم لیاقت خود را نشان دهم.»

مهدى رحمتى، کاپیتان با تجربه اســتقالل روزهاى 
تلخى  را پشت سر مى گذارد. از مصاحبه هاى   سپاهانى 
ها و احتمــاًال تیم هاى دیگــر در مورد اینکــه او در
 لیســت شــان قرار ندارد تــا دریافت شــش گل از

 العین امارات. 
تردیدى نیست که در شکست سنگین استقالل مقابل 
العین تمام بازیکنان این تیم مقصر هستند اما در عین 
حال واقعیت هایى درباره برخى بازیکنان استقالل در 

این دیدار به خوبى مشخص شد. 
مهدى رحمتى در 35 ســالگى قدرت گذشته را ندارد. 
او ُکند شده و ســرعت روزهاى خوب جوانى را ندارد. 
مشــکلى که فقط مربوط بــه رحمتى 
نمى شــود. تمام گلرهاى دنیا 
زمانــى که 35 

ســالگى را رد مــى کنند با 
افت محسوس در حرکت هاى خود مواجه 

مى شــوند.مهمترین نمونه «ایگر کاسیاس» دروازه 
بان سرشناس اسپانیایى اســت که در روزهاى پایانى 
حضورش در تیم ملى اسپانیا این تیم را در جام جهانى 
به دردسر انداخت و مقابل هلند پنج گل دریافت کرد. 
کاسیاس با افت شدید مواجه شده بود همانطور که دیگر 

گلرهاى دنیا نیز در این سن و سال افت مى کنند.
در مورد او مطلبى  در یکى از روزنامه ها خواندم که به 

نظرم او باید به این موضوع توجه و آن را قبول کند:
بوفون دروازه بانى کــه اتفاقًا ســید مهدى رحمتى 
عالقه زیادى بــه او دارد موردى اســتثنا در فوتبال 

دنیا به حســاب مى آید هر چند به اعتقاد برخى
 چهره هاى فوتبال ایتالیا اگر در دیدار مقابل 

آلمان در یــورو 2016 در زمان ضربات 
پنالتى گلر جوان ترى درون دروازه ایتالیا 

قرار داشت این تیم راهى مرحله بعدى 
مى شد. بوفون به خوبى جهت توپ ها را تشخیص 

مى داد اما حرکتش به سمت دریافت پنالتى ها کند 
شده بود.

درســت مانند مهدى رحمتــى. او یــک دروازه بان 

با کیفیت اســت؛ مى داند به چه ســمتى باید شیرجه 
بزند و توپ را چگونه مهار کنــد. اما برخى موارد دیگر 
دست او نیست و به سن و سال و آمادگى بدنى مربوط 
مى شود و این حقیقتى است که رحمتى باید 
بپذیرد. او روزهاى تلخى را پشت سر 
مى گذراند و مدام در حال سرزنش 

شدن است.
 

امید نمازى، گزینه ذوب آهن؛ این خبرپنج شنبه از 
البه الى جلسات باشــگاه ذوب آهن براى انتخاب 
مربى جدید بیرون آمد. امید نمازى ســرمربى تیم 
18 ســال و مربى تیم 20 ســاله هاى آمریکاست. 
نمازى در جام جهانى جوانان کــه در کره جنوبى 
برگزار شد، دســتیار تیم آمریکا بود  . او البته پیش تر 
دستیار «کارلوس کى روش» در تیم ملى ایران بود و 
سابقه نشستن روى نیمکت استیل آذین را هم دارد. 
اینکه باشگاه ذوب آهن گرایش پیدا کرده که بعد از 
مجتبى حسینى، یک مربى با استایل امید نمازى را 
استخدام کند، شاید نشان از یک فلسفه تازه براى 
کار باشد و شاید نشانه هر دلیل دیگرى. اما هر چه 
هست، انتخابى  اســت خارج از دایره مربیان لیگ 
برتر ایران و حضــورش مى تواند جذاب و غیرقابل 
پیش بینى باشد. البته شاید تا امروز ذوبى ها تصمیم 

دیگرى گرفته باشند.

در همه جاى دنیا، قیمت یک بازیکن با تمامى ارقام 
اعشارش اعالم مى شــود و اگر چنین اتفاقى رخ 
ندهد، مایه تعجب است و البته سوژه اى داغ براى 
خبرنگاران و حتى پوست موزى زیر پاى مدیران. 
نمونه اش رقمى که بارســلونا و «ساندرو راسل» 
براى «نیمار» برزیلى پرداخت کردند که هنوز هم 
درست و دقیق اعالم نشده است و به همین دلیل، 

راسل را از صندلى ریاست بلوگرانو به زیر کشید.
در ایران اما قصه خیلى فرق دارد. تا چند سال قبل، 
کسى اصًال متوجه نمى شد براى جذب بازیکنان 
چه رقمى از ســوى باشــگاه پرداخت شده است. 
اعالم رسمى قیمت هم در یکى دو فصل اخیر روى 
سایت سازمان لیگ هم زیادى «صورى» بوده و 
همه مى دانند که مثًال استقالل به امید ابراهیمى 
یک میلیارد نداده و قرارداد طارمى هم آن عددى 

نیست که ثبت شده است.
در این میان اما سعید آذرى ظاهراً راه اینکه نشان 
دهد در عدم نگهداشتن بازیکن بى گناه است را در 
افشاگرى قیمت ها دانسته است که ظاهراً سیاست 
بدى هم نیســت... مدیرعامل ذوب آهن درباره 
مرتضى تبریزى و قبًال در ارتباط با جذب هاشــم 
بیک زاده ثابت کرده بود کــه اگر نتواند با بازیکن 
مدنظرش به توافق برسد، «مدیریت» ویژه اى دارد 
و قیمت بازیکن موردنظر را براى ترك یا نپیوستن 

به تیم او اعالم مى کند.
سایت باشگاه ذوب آهن در 13 تیر 1393 و بعد از 

به بن بست خوردن مذاکرات با هاشم بیک زاده، 
چنین نوشت:«از آنجایى که باشگاه ذوب آهن در 
فصل جدید نقل و انتقاالت در چارچوب مقررات 
تصریح شــده توســط وزیر ورزش و فدراسیون 
فوتبال براى جذب بازیکن حرکت مى کند و رقم 
پیشنهادى مدیربرنامه هاى این بازیکن بیش از 17 
میلیارد ریال بوده است، سعید آذرى با این پرداخت 
مخالفت کرد. نهایتــًا در تماس تلفنى مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن با شــخص بیک زاده، قرار شد 
او پس از بررسى مجدد مبلغ پیشنهادى باشگاه که 
براساس قوانین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و 
همچنین آیین نامه داخلى باشگاه ذوب آهن است، 
حداکثر تا عصر امروز نظر نهایى خود را اعالم کند. 
این درحالى است که طبق اعالم مدیربرنامه هاى 
هاشم بیک زاده، او از ســه باشگاه پیشنهادهایى 

بیش از 17 میلیارد ریال دارد .»
در روزهاى اخیر هم آذرى بعد از اینکه موفق نشد 
مرتضى تبریزى را براى ماندن در ذوب آهن متقاعد 
کند، درباره او افشــاگرى کرد:«باشگاه استقالل 
طى تماســى که با مرتضى تبریزى داشته است 
پیشــنهادى به مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون 
تومان به وى ارائه داده اســت. طبیعى است که ما 
نمى توانیم پیشنهادات وسوسه انگیز استقالل و 
پرســپولیس را به بازیکنان تیم مان بدهیم و بین 
مبلغ پیشنهادى استقالل و تیم ما اختالف فاحشى 

وجود دارد.»

حاال بنگستون

ذوب آهن! بسه دیگه

نقل و انتقاالت از تیم اصفهانى جدا مى شود.
كاك ایران را تركکرد پس از آنکه جرى بنگســتون خ

بنگســتون ضمن بازنشر پستى که باشــگاه دپورتیوو 
ساپریســا درباره انتقال او به این باشگاه کاستاریکایى

منتشر کرده بود پیوستن به این تیم را یک ماجراجویى 
جدید براى
وى در گفتگ
اش از ذوب
است: «مه
جدایى مــ
ایران خانواد
آنها از من
بودنــد به
نزدیک شو
موضوع و ای

گرفتم در کنار آنها حضور پیدا کنم.الزم مى دانم از همه 
کسانى که در ایران به من کمک کردند و از همه دوستانم 
در باشگاه هاى پرسپولیس و ذوب آهن نهایت تشکر را 
داشته باشم.  اینکه کاستاریکا همسایه هندوراس است 
در انتخاب من بسیار تأثیرگذار بود، این انتخاب و حضور 
در کاستاریکا به من کمک زیادى خواهد کرد چرا که 
به خانواده امنزدیک خواهمبودو این موضوع

براى من اهمیت زیادى دارد. نزدیک 
شــدن به خانواده ام باعث 
مى شــود تا با خیال 
راحت به درخشش 
فکر کنم، من یک 
مهاجم هســتم و 

به تیم جدیدم آمده ام و براى گلزنى 
آماده ام با همه بازیکنان رقابت کنم.»

او درباره تیم جدید و شرایط خود در 

برود و بتوانم لیاقت خود را نشان دهم.»

افشاگرى علیه پیشنهادات وحشتناك

گزینه 
غیر مترقبه ذوب آهن

روزهاى تلخ سید

در تازه  ترین رده بندى ســایت فدراســیون جهانى 
فوتبال، تیم ملى ایران با دو پله سقوط در رده سى ام 
جهان قرار گرفت هرچند در میان تیم هاى آسیایى 

همچنان تیم اول است. 
سایت فدراسیون جهانى فوتبال (FIFA) رده بندى 
تیم هاى ملى فوتبال دنیا را بر اساس عملکرد آنها 
در ماه ِمى منتشر کرد که در این رده بندى تیم ملى 
ایران با دو پله سقوط نســبت به دوره قبلى، با 829 
امتیاز در رده ســى ام برترین تیم هاى ملى فوتبال 
جهان قرار گرفت. مردان کــى روش در رده بندى 
تیم هاى آســیایى اما همچنان رتبه نخست را در 

اختیار دارند.

رده بندى 5 تیم برتر آسیا
1- ایران 829 امتیاز (دو پله سقوط/ سى ام دنیا)

2- کره جنوبى 703 امتیاز (بــدون تغییر جایگاه/ 
چهل و سوم دنیا)

3- ژاپن 689 امتیــاز (یک پله ســقوط/ چهل و 
پنجم دنیا)

4- استرالیا 681 امتیاز (دو پله صعود/ چهل و هشتم 
دنیا)

5- عربستان سعودى 636 امتیاز (یک پله سقوط/ 
پنجاه و سوم جهان) 

مسئوالن تیم صنعت نفت آبادان براى پست مهاجم نوك 
با رحیم زهیوى و «لوسیانو پریرا» وارد مذاکره شدند.

نفت آبادان با هدایت فراز کمالوند براى لیگ هفدهم قصد 
دارد تیم قدرتمندى را روانه مسابقات کند. بر این اساس 
سرمربى جوان و باتجربه نفتى ها بازیکنان نامدارى مانند 
فرید کریمى، کرار جاســم و مرتضى اسدى را تاکنون 
جذب کرده است. نفتى ها البته قصد دارند در ادامه نقل و 
انتقاالت نیز چند بازیکن خوب را به خدمت بگیرند تا تیم 

خود را کامل کنند.
یکى از پســت هایى که در تیم نفت آبادان نیاز به جذب 
بازیکن دارد، مهاجم نوك اســت. بر اساس اعالم فراز 
کمالوند باشــگاه نفت با رحیم زهیوى و لوســیانو پریرا 
براى این پســت وارد مذاکره شده و منتظر پاسخ این دو 

بازیکن است.
فراز کمالوند، سرمربى نفت آبادان در این خصوص اظهار 
داشت: «ما به دنبال جذب یک مهاجم نوك خوب هستیم 
که لوسیانوپریرا و رحیم زهیوى را زیر نظر گرفته ایم. با 
توجه به اینکه زهیوى بچه خوزستان است دوست دارم به 
نفت آبادان بیاید و اگر نه با شیمبا وارد مذاکره مى شویم. 
دوســت داریم یکى از این بازیکنان را جذب کنیم و باید 

ببینیم مى توانیم نظر آنها را جلب کنیم یا خیر.» 
این در حالى است که رحیم زهیوى مورد نظر دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس قرار گرفته اســت و بعید به نظر 
مى رســد به نفت آبادان بپیوندد. هرچند که خوزستانى 
بودن این بازیکن شــاید اورا مجاب به حضور در آبادان

 کند. 

شرکت KPMG، باشگاه منچســتریونایتد را با 
ارزش ترین باشگاه جهان معرفى کرد.

طبق ادعاى این شرکت، باشگاه منچستریونایتد سه 
میلیارد یورو ارزش دارد و شاگردان مورینیو، پس از 
کسب قهرمانى در لیگ اروپا توانستند باالتر از رئال 
مادرید، عنوان ارزشمندترین را از آن خود کنند. این در 
حالى است که بارسلونا، بایرن مونیخ و منچسترسیتى 

در رتبه هاى بعدى قرار گرفته اند. 
مالك امتیازدهى KPMG تنها ارزش مالى باشگاه 
نیست بلکه آنها مواردى مثل سودآورى، محبوبیت، 
پتانسیل ورزشى، حق پخش و مالکیت استادیوم را 
در این بررسى مد نظر قرار داده اند. ترکیب این موارد 
باعث شــده تا یونایتد به عنوان با ارزش ترین تیم 
انتخاب شود. حق پخش در ارزیابى KPMG نقش 
مهمى ایفا مى کند و با توجه به اینکه تیم هاى لیگ 
برترى در مجموع 9/5میلیارد یورو براى حق پخش 
از شــبکه هاى تلویزیونى دریافت مى کنند، در این 

فهرست در رده هاى باال قرار گرفته اند.

نفت آبادان به دنبال ستاره هاى بیشتر

مردان کى روش 
همچنان بهترین هاى  آسیا

ارزشمندترین باشگاه جهان

 خود توصیف کرد.
ىایى گویــى در مورد جد

هــه ب آهــن گفت
للیل همترین د
لیگ ـن از
ده ام بودند، 
 خواســته 
 هنــدوراس

م و با توجه به این 
ینکه همسرم باردار است تصمیم

کنار آنها حضور پیدا کنم.الزم مى دانم از همه 

ها و احتمــاال تیم هاى دیگــر در مورد اینکــه او در
 لیســت شــان قرار ندارد تــا دریافت شــش گل از

 العین امارات. 
تردیدى نیست که در شکست سنگین استقالل مقابل 
العین تمام بازیکنان این تیم مقصر هستند اما در عین 
حال واقعیت هایى درباره برخى بازیکنان استقالل در 

این دیدار به خوبى مشخص شد. 
5مهدى رحمتى در 35 ســالگى قدرت گذشته را ندارد. 
او ُکند شده و ســرعت روزهاى خوب جوانى را ندارد. 
مشــکلى که فقط مربوط بــه رحمتى 
گلرهاى دنیا نمىشــود. تمام
5زمانــى که 35

کنند با  ســالگى را رد مــى
افت محسوس در حرکت هاى خود مواجه 

مى شــوند.مهمترین نمونه «ایگر کاسیاس» دروازه 
بان سرشناس اسپانیایى اســت که در روزهاى پایانى 
حضورش در تیم ملىاسپانیا اینتیم را در جام جهانى

به دردسر انداخت و مقابل هلند پنج گل دریافت کرد. 
کاسیاس با افت شدید مواجه شده بود همانطور که دیگر 

گلرهاى دنیا نیز در این سن و سال افت مى کنند.
روزنامه ها خواندم که به او مطلبى  در یکى از در مورد

دنیا به حســاب مى آید هر چند به اعتقاد برخى
 چهره هاى فوتبال ایتالیا اگر در دیدار مقابل 

6آلمان در یــورو 2016 در زمان ضربات 
پنالتى گلر جوان ترى درون دروازه ایتالیا 

قرار داشت این تیم راهى مرحله بعدى 
مى شد. بوفون به خوبى جهت توپ ها را تشخیص 

مى داد اما حرکتشبه سمت دریافت پنالتى ها کند 
شده بود.

درســت مانند مهدى رحمتــى. او یــک دروازه بان 

مى شود و این حقیقتى است که رحمتى باید
بپذیرد. او روزهاى تلخى را پشت سر
مى گذراند و مدام در حال سرزنش

شدن است.

قاسم دهنوى را در این ســال ها با حرکات عجیبش در 
فصل نقل و انتقاالت مى شناسند. بازیکنى که با چندین و 
تیم همزمان مذاکره مى کرد و با چندتاى آنها هم قرارداد 
داخلى امضا مى کرد. اما سرانجام در روز آخر به یک تیم 
دیگر مى رفت. حاال که مدتى است از بورس خارج شده 
یک بازیکن دیگر پیدا شــده که رقیب جدى دهنوى در 
فصل نقل و انتقاالت شده و کارى کرده که حتى دهنوى 

هم نمى کرد!
سید محمد حسینى، دروازه بان سپیدرود رشت با حضور 
در باشگاه دسته اولى بادران با این تیم به توافق رسید و 

قرارداد هم امضا کرد. حتى سایت باشگاه بادران هم خبر 
این انتقال را با عکس منتشر کرد.

اما ساعتى بعد سایت باشگاه سپیدرود رشت از توافق با 
دروازه بان فصل گذشته اش خبر داد و نوشت: «حسینى 
که سال گذشته قراردادش را به مدت دو سال با باشگاه 
ســپیدرود تمدید کرده بود  با حضور در دفتر باشــگاه 
سپیدرود بر سر مبلغ سال دوم خود با باشگاه سپیدرود به 

توافق رسید و قراردادش را تمدید کرد.»
حاال مشخص نیست پایان این داستان چیست و حسینى 

در نهایت به کدام تیم خواهد رفت! 

رقیب جدید دهنوى !

 افسانه حقیقى

بنگستون ضمن 
بازنشر ُپستى که 
باشگاه دپورتیوو 
ساپریسا درباره 
انتقال او به این 

باشگاه کاستاریکایى 
منتشر کرده بود 

پیوستن به این تیم 
را یک ماجراجویى
 جدید براى خود 
توصیف کرد
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 نیمه شب سوم خرداد ســال جارى در مشهد ،خیابان حر 
13 جوانى به نام «حسین» سوار بر یک دستگاه پژو 405 
و در حالى که دو تن از دوســتانش سرنشین آن بودند وارد 
کوچه اى باریک معروف به کوچه حمام شد اما در همین 
هنگام سرنشینان یک دســتگاه پراید و یک دستگاه پژوى 
دیگر نیز از سوى دیگر وارد کوچه شدند و شاخ به شاخ مقابل 
یکدیگر قرار گرفتند. در این لحظه هر کدام از رانندگان با اصرار 
و لجبازى قصد داشتند دیگرى را وادار کنند تا به صورت دنده 

عقب حرکت کرده و مسیر کوچه را براى عبور آنان باز کند.
در این میان گروهى که سرنشین یک دستگاه پژو بودند به 
سرنشینان پژوى دیگر حمله کردند و راننده را با وارد آوردن 
چند ضربه، بر زمین انداختند. سرنشینان پراید با دیدن این 
صحنه از محل گریختند و عامالن نزاع نیز با خارج کردن 
خودرو از معرکه به مکان نامعلومى فرار کردند. مجروح این 
حادثه  که به مرکز درمانى انتقــال یافته بود چهار روز بعد 
به دلیل شدت جراحات و خونریزى شــدید جان سپرد و 
بدین ترتیب پرونده جنایى دیگرى روى میز قاضى  کاظم 
میرزایى گشوده شد. از سوى دیگر دوستان مقتول با شنیدن 
خبر مرگ وى، به محل ســکونت متهمان رفتند و آنها را 

تهدید کردند.
در همین حال قاضى شعبه 211 دادسراى عمومى و انقالب، 

براى بررسى هاى میدانى عازم محل درگیرى شد و با حضور 
کارآگاهان اداره جنایى پلیس آگاهى خراســان رضوى به 
تحقیق در این باره پرداخت. مأموران کالنترى شهید رجایى 
نیز که پس از وقوع نزاع خونین تالش گسترده اى را براى 
شناسایى عوامل نزاع آغاز کرده بودند با ردیابى شماره پالك 
یک دستگاه پراید، چهار مظنون را در این باره دستگیر کردند 
اما بررســى هاى دقیق بیانگر آن بود که مظنونان مذکور 
در نزاع نقشى نداشــته اند بنابراین پس از انجام یکسرى 
فعالیت هاى اطالعاتى که با نظارت مســتقیم سرهنگ 
رزمخواه، رئیــس پلیس آگاهى خراســان رضوى همراه 
بود، کارآگاهان اداره جنایى به سرپرســتى سرگرد مهدى 
سلطانیان رئیس دایره قتل موفق شدند شش تن دیگر از 
عوامل مرتبط با نزاع منجر به قتل را دســتگیر و به پلیس 
آگاهى منتقل کنند.پــس از انجام تحقیقــات مقدماتى 
مشخص شد دو نفر از افراد دســتگیر شده نقشى در نزاع 
نداشته اند و به محض شروع درگیرى از محل گریخته اند. 
اما چهار جوان پژوسوار که خنجرهایشان را بیرون کشیده 
و ضرباتى را بر بدن راننده 30 ســاله وارد کرده بودند مورد 

بازجویى هاى تخصصى قرار گرفتند.
چهار متهم مذکور که «غالم»، «امیــن»، «ابراهیم» و 
«محمد» نام دارند و از اتباع کشــور افغانستان هستند در 

بازجویى ها به نزاع خونین منجر به قتل اعتراف کردند که 
در نهایت مشخص شد امین ضربه کشنده را به مقتول وارد 

کرده است. 
این متهمان در اعترافات خود اظهار داشتند که وقتى با راننده 
ایرانى روبه رو شدیم از او خواستیم تا عقب برود و راه را براى 
عبور ما باز کند ولى او مى گفت شما باید عقب بروید تا راه 
باز شود. در این هنگام راننده پژو خنجرش را بیرون کشید و 
دو ضربه روى کاپوت زد و ناسزا گفت. ما هم ناراحت شدیم 
و از خودرو بیرون آمدیم و در حالى که چهار نفر از ما چاقو 
داشتیم، در تاریکى شب چاقوهایمان را بیرون آوردیم ولى 
دوستمان که چاقویى نداشت به همراه سرنشینان پرایدى 
که کنار ما بود از محل فرار کردند. ما هم به سوى راننده حمله 
کردیم و هر کدام ضربه اى بر بدنش فرود آوردیم. وقتى او 
گیج شد و تلوتلو مى خورد از صحنه گریختیم که بعد از آن 

توسط دوستان مقتول تهدید شدیم.
«امین-م» متهم اصلى پرونده نیز گفت: «من ضربه اى با 
چاقو به زیر بغل سمت چپ راننده زدم. در حالى که در این 
درگیرى محمد و غالم هم با ضربات چاقوى طرف مقابل 

مجروح شدند.»
تحقیقات بیشتر در این باره با صدور دستورات ویژه اى از 

سوى قاضى کاظم میرزایى همچنان ادامه دارد.

چهل تکه

تفاوت پالك جلو با عقب خودروى سنگین، راز دو جوان را در پارکینگ عمومى 
فاش کرد.

رئیس کالنترى 169 مشیریه با اعالم این خبر گفت: در پى دریافت خبرى از 
وجود خودروهاى مسروقه در یکى از پارکینگ هاى عمومى منطقه، تیمى از 
مأموران انتظامى به محل اعزام شدند که مشاهده کردند یک خودروى سنگین 
با پالك مخدوش در پارکینگ پارك اســت. سرگرد فرهاد واقعى افزود: در 
تحقیقات پلیسى مشخص شد، اخیراً سه نفر جوان خودورهاى مختلفى را به 
پارکینگ انتقال داده اند. وى گفت: پالك هاى خودرو را از مرکز پلیس، استعالم 
و مشخص شد که متعلق به خودروى دیگرى است و کامیون موصوف سابقه 
ثبت سرقت دارد.  یک وانت بار دیگر نیز که پالك هاى آن جعلى و دست نویس 

بود  وتوسط همین سارقان به پارکینگ انتقال داده شده بود، کشف شد.

دزد مغازه عتیقه فروشــى در تهران با عملیات تعقیب و گریز پلیســى 
دستگیر شد.

رئیس کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس در تشریح این خبر گفت: یکى از 
شهروندان با تماس تلفنى، گفت از مغازه عتیقه فروشى او، تا کنون دوبار 
سرقت شده است، که تیمى از عوامل کالنترى براى انجام تحقیقات و 

شناسایى متهم یا متهمان به  این مغازه اعزام شد. 
سرهنگ محمد قربان منصورى خاطرنشان کرد: در تحقیقات صورت 
گرفته، مشخص شد که سارق هر دو سرقت یک نفر بوده و جمعًا حدود 
20 میلیون تومان از اجناس مغازه را ربوده است. وى در ادامه اذعان کرد: 
با تحقیقات میدانى که از محل وقوع سرقت ها انجام شد، چهره متهم 
شناسایى و مأموران موفق شدند در یک عملیات پلیسى، پس از تعقیب و 

گریز، وى را دستگیر کنند و به کالنترى انتقال دهند.

پلیس اسکاتلندیارد جستجوهاى خود را براى دستگیرى زندانى 
فرارى از بیمارستانى در «سالیسبورى» آغاز کرد.

متهم «مایکل کیزیر» 30 ساله به بهانه درمان زخم سرش به 
بیمارستان منتقل شده بود که توانسته پس از دزدیدن تیغ یک 

ریش تراش از بیمارستان فرار کند.
بنا بر اطالعات پلیس این زندانى خالکوبى روى بدنش داشته و 

مأموران مى توانند به زودى وى را دستگیر کنند.
«مارتین سوویت» بازرس پلیس گفت:« سگ هاى جستجوگر، 
هلى کوپتر و مأموران ما جستجوهاى خود را براى دستگیرى 
متهم آغاز کردند. با انتشار تصویر متهم از مردم خواسته ایم تا 

در صورت رؤیت متهم بالفاصله با اداره پلیس تماس بگیرند.»

راز رفت و آمد 2 جوان
 در پارکینگ عمومى 

دستگیرى 
دزد مغازه عتیقه فروشى 

جزئیات فرار زندانى 
از بیمارستان 030201

شامگاه بیست وسوم مرداد 94 صداى شلیک چندین تیر 
در کوچه ارژنگ در خیابان خواجه عبدا... پیچید و پســر
 26ساله اى به نام «على» که راننده یک دستگاه پژو بود 

داخل خودرو در خون غلتید.
در بررسى ها روشن شد قربانى تحت تعقیب پلیس بود که 
سوار بر ماشین وارد کوچه ارژنگ شد و رئیس کالنترى که 

در تعقیب وى بود به سوى او شلیک کرد.
در حالى که گفته مى شد قربانى چندین فقره سابقه سرقت 
و جیب برى در پرونده اش دارد رئیس کالنترى با سپردن 
وثیقه آزادشد و روز چهارشــنبه 10 خرداد در شعبه هشتم 

دادگاه کیفرى یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستاد.
در جلسه رسیدگى به این پرونده پدر و مادر قربانى در حالى 
که اشک مى ریختند براى قاتل پسرشان حکم قصاص 

خواستند.سپس وکیل آنها به دفاع پرداخت و گفت: «على 
هیچ سابقه دزدى و جیب برى نداشت و بعد از این ماجرا 
سعى شد تا او یک مجرم ســابقه دار معرفى شود. موکلم 
در حال بررســى یک پژو 206 بود که مأمور پلیس به وى 
مظنون شــد و او را تعقیب کرد. على اما چون آشنایى به 
منطقه نداشــت براى فرار به کوچه بن بســت رفت. در 
حالى که مأموران پلیس طرح مهار را براى دســتگیرى 
وى اجرا کرده و ســر کوچه را با ماشین پلیس بسته بودند 
رئیس کالنترى خودش وارد کوچه شد و به سمت قربانى 
شلیک کرد. زاویه شــلیک گلوله ها نشان مى دهد که از 
کنار به خودروى مقتول شلیک شــده و به نظر مى رسد 
فرضیه اینکه على قصد داشته با ماشین، رئیس کالنترى 
را زیربگیرد منتفى است.»سپس متهم 47 ساله به دفاع 

پرداخت و منکر قتل عمدى شد. وى گفت: «من در حال 
گشــتزنى بودم که على و دوســتش را در حالى که قصد 
داشتند در یک پژو 206 را باز کنند دیدم. مى خواستم آنها 
را بازداشت کنم که همدست وى با پاى پیاده گریخت و 
على سوار بر پژوى خودش شد تا فرار کند. من او را تعقیب 
کردم تا اینکه به کوچه بن بست رفت. او مظنون به سرقت 
بود که به او ایست دادم اما با ماشینش به سمت من حرکت 
کرد. او مى خواست مرا با ماشین زیر بگیرد که تیرهوایى 
شلیک کردم و به ناچار ماشــین او را نشانه رفتم که یکى 
از تیرها به پهلوى او اصابت کرد. من قصد کشــتن او را 
نداشتم و حاال تقاضا دارم از اتهام قتل عمد تبرئه شوم.»

در پایان این جلســه هیئت قضایى وارد شور شد تا رأى 
صادر کند.

پسر جوانى که چهار سال قبل در شب چهارشــنبه سورى با پرتاب نارنجک مأمور 
پلیس را به شهادت رسانده بود، براى دومین بار محاکمه و به مرگ محکوم شد.جلسه 
رسیدگى به پرونده در شعبه چهارم دادگاه کیفرى یک اســتان تهران برگزار شد. 

ابتداى جلسه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در شرح 
کیفرخواست گفت: «متهم 18 ســاله "آرش" نام دارد. او به 
اتهام قتل ستوان دوم "هادى جوان دالور" در تاریخ بیست و 
هفتم اسفندماه سال 92 بازداشت شد و به جرمش اقرار کرد.»

آرش در بازجویى ها گفته است شب چهارشنبه سورى بود که 
با دوستانم براى تفریح و آتش بازى به خیابان نواب رفته بودیم 
که با دیدن مأموران پا به فرار گذاشــتیم. در حال فرار، تلفن 
همراهم دست یکى از مأموران افتاد و نتوانستم آن  را بگیرم. 
به همین دلیل عصبانى شدم و نارنجکى به سمت آنها پرتاب 
کردم که به سر یکى از مأمورها برخورد کرد. بعد از ارتکاب 

جرم به سمت قهوه خانه  گریختم که دستگیر شدم.
نماینده دادســتان در ادامه گفت: «پرونده براى اولین بار در 
شعبه دهم دادگاه کیفرى استان تهران رسیدگى شد و در آن 

جلسه بعد از درخواست قصاص از سوى اولیاى دم، آرش بر خالف اظهاراتش جرمش 
را انکار کرد و گفت در جریان حادثه حضور نداشته است.» هیئت قضائى بعد از شور، 
قتل را شبه  عمد تشخیص داد و متهم را به پرداخت دیه محکوم کرد. رأى دادگاه با 

اعتراض اولیاى دم به دیوان عالى کشور فرستاده شد، اما قضات دیوان بعد از بررسى، 
رأى نقض و پرونده را براى رسیدگى دوباره به این شعبه ارجاع دادند.

آرش سال 94 در این شعبه محاکمه و به قصاص محکوم شد. حکم بعد از ارسال به 
دیوان به دلیل عدم حضور نماینده دادستان نقض و بار دیگر 
براى رسیدگى مجدد ارجاع داده شد. نماینده دادستان متهم 
را گناهکار دانست و براى متهم درخواست صدور مجازات 

قانونى کرد. 
در ادامه جلسه، وکیل اولیاى دم درخواست قصاص کرد، سپس 
متهم به درخواســت قاضى در جایگاه قرار گرفت و با انکار 
جرمش گفت: «آن شب براى تفریح به خیابان نواب رفته بودم 
که ناگهان صداى انفجار آمد. بعد از آن بود که شاگرد قهوه خانه 
از من خواست به داخل مغازه بروم. نمى دانم چرا شهادت دروغ 
داده اند، چون به آنها گفته بودم نارنجک را از بلندى، روى سر 
مأمور پرتاب کرده اند.» او در پاسخ به سئوال هیئت قضائى در 
خصوص اینکه چرا به گفته شاهدان بعد از انفجار صورتت را 
پوشانده بودى، گفت: «من این کار را نکردم. همه اظهاراتم 
تحت فشار بازجویى بوده است و حاال مى گویم بى گناهم.» در پایان هیئت قضائى 
بعد از شنیدن آخرین دفاع متهم با توجه به اظهارات و شواهد موجود در پرونده، وى 

را به قصاص محکوم کرد. 

آدم کشى براى عبور از کوچه حمام

 راننده پژو 
خنجرش را بیرون 
کشید و دو ضربه 
روى کاپوت زد و 
ناسزا گفت

ما هم به سوى راننده 
حمله کردیم و هر 
کدام ضربه اى بر 

بدنش فرود آوردیم. 
وقتى او گیج شد و 
تلوتلو مى خورد از 
صحنه گریختیم

رئیس کل دادگسترى استان کرمان از صدور حکم قصاص عامل حادثه  تلخ روستاى جهان آباد فهرج 
خبر داد و گفت: متهم بابت ارتکاب قتل عمد، به ده بار قصاص نفس محکوم شده است.

یدا... موحد  اظهار داشت: به زودى حکم به محکوم علیه ابالغ مى شود و قابل اعتراض در دیوان عالى 
کشور است و پس از قطعیت در دیوان عالى کشور حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد.

نماینده عالى قوه قضائیه در استان کرمان در خصوص نحوه اجراى حکم نیز گفت: قاعدتًا در زمان 
اجراى حکم و بنا به شــرایط زمانى و مکانى، تصمیم در خصوص اجراى حکم چه در مألعام و یا در 

محل زندان  باجلب نظر دادگاه گرفته خواهد شد.
وى در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: محتویات پرونده حکایت از آن دارد که در تاریخ 2 دى 
ماه سال گذشته مقارن ساعت 18و 30 دقیقه فردى مسلح به سالح جنگى کالشینکف به خانه فردى 
واقع در روستاى جهان آباد از توابع شهرستان فهرج یورش مى برد و با تیراندازى به سمت افراد حاضر 
در خانه اقدام به قتل جمعًا ده نفر (هشــت زن و دو مرد) و ایراد جرح عمدى چهار نفر دیگر (سه زن 

ویک مرد) مى کند.
یدا... موحد با اشاره به اینکه بالفاصله اقدامات الزم براى دستگیرى قاتل صادر شد، افزود: پس از این 
حادثه مأمورین در صحنه حاضر مى شوند و ضمن انعکاس مشاهدات خود و تأیید آثار خون زیاد در 
محل یک خشاب خالى و تعدادى پوکه جمع آورى مى کنند ودر تحقیقات اولیه داماد خانواده به نام 

«ش. ن» به عنوان ضارب معرفى مورد تعقیب قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: در تاریخ 5 دى ماه 95 متهم در شهرستان ایرانشهر شناسایى مى شود و با به کارگیرى 
شگردهاى پلیســى و در حالى که مقاومت مى کرده دستگیر و به دادسراى حوزه قضائى محل وقوع 

جرم اعزام مى شود.
نماینده عالى قوه قضائیه در استان کرمان گفت: در ادامه با درخواست احاله و موافقت دیوان عالى کشور 
رسیدگى به موضوع به مراجع قضائى شهرستان کرمان محول وباصدور کیفرخواست در دادسراى 

عمومى وانقالب کرمان پرونده جهت رسیدگى به شعبه اول کیفرى یک کرمان ارجاع شد.
یدا... موحد با بیان اینکه علت وانگیزه اصلى این حادثه اختالفات خانوادگى بوده است، عنوان کرد: 
طبق نظریه پزشکى قانونى در خصوص وضعیت روحى و روانى متهم در حین ارتکاب جرم، وى فاقد 

اختالل روانى تشخیص داده شده است.
وى گفت:دادگاه مستنداً به مواد قانونى، رأى بر محکومیت متهم موصوف بابت ارتکاب قتل عمدبه 

ده فقره قصاص نفس کرده است.
رئیس کل دادگسترى استان کرمان ادامه داد: بابت جنبه عمومى بزه جرح عمدى نیز متهم به تحمل 
پنج سال حبس تعزیرى درجه 5 وبابت بزه خرید و نگهدارى غیرمجاز سالح ومهمات جنگى عالوه بر 

ضبط سالح ومهمات مکشوفه به تحمل پنج سال حبس تعزیرى درجه 5 محکوم شده است.

م فهرج کرمان
عامل قتل عا

 به 10 بار قصاص محکوم شد 

محاکمه رئیس 
کالنترى تهران 
به اتهام قتل 
یک مظنون 

قاتل «شهید دالور» به قصاص محکوم شد
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 اگر شما هم عضو شبکه  هاى اجتماعى باشید، به تبلیغات و 
حتى اپلیکیشن هاى با مضمون افزایش تعداد فالوور برخورد 

کرده اید!
تعداد پسندها(الیک ها)، درج کامنت و افزایش تعداد دنبال 
کننده ها (فالــوور) یکى از بزرگ ترین دغدغه هاى نســل 
جوان امروزى و کاربران فعال در شبکه هاى اجتماعى است. 
به نحوى که برخى از کاربران فضاى مجازى و به خصوص 
شبکه هاى اجتماعى از هر روشى براى افزایش بازدید کننده 

و الیک ها استفاده مى کنند.
انتشار و به اشــتراك گذارى مطالب اگر با تعداد الیک هاى 
بیشترى همراه باشد، عالوه بر افزایش اعتماد به نفس این 
کاربران در فضاى مجازى گاهى غــرور و خود برتربینى را 
نیز براى آنها به همراه دارد. کاربرانى که بى محابا به دنبال 
جذب مخاطب هستند و از تهدیدات و عواقب این جذب هیچ 

اطالعى ندارند.
مدتى است در فضاى مجازى باب شــده و افراد سودجو با 
استفاده از تبلیغات جذاب سعى دارند کاربران را با خود همراه 

کرده و اهداف مجرمانه خود را عملى کنند.
ســرقت اطالعات به عنــوان یکى از مهمتریــن اهداف 
مجرمانه سودجویان سایبرى اســت؛ یکى از مواردى که 
حریم خصوصى کاربران در فضاى مجازى را تهدید مى کند، 
اطالعاتى اســت که در پیج ها و اکانت هاى خود منتشــر 
کرده اند. اطالعاتى که ممکن است با استفاده از ترفندهاى 
مختلف و مهندسى اجتماعى به دست افراد سودجو بیافتد. 
جداى از واقعى یا غیر واقعى بودن اعضا(فیک ممبرها) باید 

نسبت به راه هاى افزایش این اعضا و فالوورها دقت بیشترى 
به خرج داد.

همچنین تبلیغات جذاب یکى از مهمترین راه هاى موجود 
براى ترغیب کاربران به انجام خواسته هاى مجرمان است؛ 
با همین تبلیغات جذاب و رنگارنگ است که کاربران فریب 
آنها را مى خورند و اقدام به انتشــار اطالعات مهم، نصب

 نرم افزارهاى پیشنهادى و...  مى کنند.
به گفته کارشناسان در حال حاضر برخى از اپلیکیشن ها براى 
افزایش فالوور کاربران طراحى شده است به نحوى که بعد 
از نصب توسط کاربران و عضویت در کانال ها و گروه هاى 
مختلف، تعــداد فالورهاى آنان افزایش چشــمگیرى پیدا 
خواهد کرد. در واقع این افراد کســانى هستند که از همین 

نرم افزار استفاده کرده اند.
اما درباره ســرقت نام کاربــرى و رمز عبــور برخى از این 
اپلیکیشن ها باید گفت که روال عادى کار با این اپلیکیشن ها 
به این صورت اســت که بعد از نصب باید شــماره تلفن و 
یا ایمیل خــود را به همراه رمز عبــور صفحات و پیج هاى 
خود ثبت کرد و از طریــق عضویت در دیگر کانال ها، تعداد 
فالوورهاى خود را افزایش داد. اما به تازگى مشــاهده شده 
برخى از این نرم افزارها بعد از دریافت نام کاربرى و رمز عبور، 

کاربر را به صفحه اى جعلى لینک مى دهد.
بر اساس اطالعات سایت پلیس فتا، از این روش به عنوان 
فیشینگ نام برده شده و افراد سودجو با طراحى صفحاتى 
جعلى به دنبال سرقت اطالعات کاربران مى باشند. دراین 
روش هم افراد ســودجو با طراحى نــرم افزارهاى جعلى 
به دنبال دســتیابى به نام کاربرى و رمز عبــور کاربران در 

شبکه هاى اجتماعى هستند.

در این زمینه ســرگرد حمید کیانى، رئیس اداره تشخیص 
جرائم سایبرى پلیس فتا در توصیه به کاربران تأکید کرده 
است: هموطنان باید دقت داشته باشند هدف اصلى تبلیغات، 
ترغیب کاربران براى بازدید از ســایت، کانال یا گروه خود 
است. بنابراین باید نسبت به تبلیغاتى که اغوا کننده مى باشند 

کمى حساس تر بود.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن در خصوص عــدم به
 اشتراك گذارى اطالعات مهم و خصوصى در شبکه هاى 
اجتماعى گفته است: در صورت دسترسى افراد سودجو به نام 
کاربرى و رمز عبور شما، این امکان وجود دارد که به تمامى 
اطالعاتى که شما در صفحات خود منتشر کرده اید دسترسى 
داشته باشند. لذا از انتشــار و به اشتراك گذارى و همچنین 
نگهدارى اطالعات مهم و خصوصى در شبکه هاى اجتماعى 

خوددارى نمایید.
از ســوى دیگر عالوه بر دسترســى به اطالعات قربانى، 
دسترسى به اطالعات اعضا و دنبال کنندگان شبکه اجتماعى 
وى نیز امکانپذیر است که این افراد اصوًال دوستان و آشنایان 
قربانى هستند. لذا هر گونه فعالیت مجرمانه تحت اکانت شما 
در این شبکه از سوى مجرم براى دوستان و آشنایان شما به 

نام شما ثبت مى گردد و باعث رنجش از شما مى شود.
فعالیت در شبکه هاى اجتماعى بسیار حساس است لذا حفظ 
اطالعات شخصى و خصوصى در این فضا به مراتب مهمتر 
و جدى اســت و کاربران باید در این خصوص دقت الزم را 
داشته باشند و در صورت مواجهه با موارد مشکوك آن را از 
 « Cyberpolice.ir »  طریق سایت پلیس فتا به آدرس
بخش مرکز امداد و فوریت هاى سایبرى لینک ثبت گزارش 

مردمى اطالع دهند.

افزایش فالوور 
شگرد جدید مجرمان سایبرى
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طبق تازه ترین گزارش هاى به دســت آمده، ظاهراً 
شــرکت اپل در آیفون 8 از فناورى اسکنر انگشت 
اپتیکال جدیدى اســتفاده مى کنــد و به موجب آن 
اسکنر دستگاه در زیر نمایشــگر آن تعبیه مى شود. 
پس احتماًال اپل اسکنر آیفون 8 را مانند محصوالت 

اندرویدى به پنل پشتى منتقل نخواهد کرد. 
این روزها تجهیز اســمارتفون ها به صفحه نمایش 
بزرگ کامــًال رواج یافتــه و این مورد اســتقبال 
کاربــران قــرار گرفته اســت. در ســمت مقابل 
بدنه بزرگ گوشــى هاى هوشــمند چنــدان براى 
کاربــران جالــب بــه نظــر نمى رســد، بنابراین 
شــرکت هاى طراحــى و تولیدکننده اســمارتفون 
بــه این فکــر افتاده انــد کــه صفحه نمایش هاى 
بزرگ را در بدنــه کوچک ترى جــاى دهند! براى 
پیاده سازى این ســبک نیاز اســت تا حاشیه هاى 
پنل جلویى دستگاه حذف شــود یا به حداقل مقدار 

ممکن کاهش یابد.
پیاده ســازى این ســبک طراحى منجر مى شود تا 
بخش عظیمى از پنل جلویى اســمارتفون ها توسط 
نمایشگرشــان احاطه شــود. هم اکنون این سبک 
طراحى در اســمارتفون هایى نظیــر ال جى جى 6 
(LG G6) و گلکسى اس 8 (Galaxy S8) به کاررفته 
است. اما در این بین اســکنر انگشت اسمارتفون ها 
که عمومًا در بخش زیرین نمایشــگر تعبیه مى شد،

 یک مزاحم است! شــرکت هایى نظیر سامسونگ 
و ال جى براى حل این مشــکل، اســکنر انگشت 
دستگاه را به پنل پشتى آن منتقل کرده اند، اما ظاهراً 
اپل براى حل این مســئله راه حــل بهترى را یافته

 است!

طبق گزارش هاى به دســت آمده، اپــل قصد دارد 
که در آیفون 8 از فناورى اســکنر انگشت اپتیکال 
جدیدى استفاده  کند و به موجب آن اسکنر دستگاه 
در زیر نمایشگر جاسازى مى شود! البته پیش از این 
هم خبرهاى مشابه از ســوى منابع مختلف منتشر 
شده بود، اما ظاهراً این بخش نسبت به سایر خبرها 

موثق تر به نظر مى رسد! 
 9to5mac  بنا به این گزارش که از ســوى سایت
منتشر شده، نمایشــگر OLED آیفون 8 اپل به 
گونه اى طراحى مى شــود که در زیر بخش تحتانى 
آن اسکنر انگشت منحصر به فرد اپل تعبیه مى شود 
و کاربران با قرار دادن انگشــت خــود بر روى این 
بخش از نمایشگر، قادر به استفاده از اسکنر انگشت 

دستگاه مى شوند.
از دیگــر ویژگى هــاى جالبى که به آیفــون 8 اپل 
اختصاص داده شــده اســت، مى توانیم به مواردى 
همچون نســبت تصویر 18,5 بــه 9، بهره مندى 
دســتگاه از سنســور مادون قرمز و ارتقاى کیفیت

 دوربین اشاره کنیم.
منبع مذکور اشاره داشته که آیفون 8 از نظر طراحى 
و امکانات با آنچه در آیفون 7 مى بینیم تفاوت هاى 
اساســى دارد! مطمئنــًا تجهیز ایــن محصول به 
اسکنر انگشتى که در زیر نمایشــگر دستگاه تعبیه 
شــود، مى تواند از اصلى تریــن تفاوت هاى آن در 
مقایســه با آیفون 7 و تمام پرچمــداران اندرویدى 
فعلى موجود در بازار به شــمار آید. بــه بیان دیگر 
ایــن ویژگــى در آیفــون 8 مى توانــد بــه نوعى

شرکت اپل را به جایگاه همیشــگى خود در زمینه 
نوآورى باز گرداند.

 Beauty and the Beast بازى جدید 
و سرگرم کننده در ســبک بازى هاى پازل 
و تطبیق ســاز براى تبلت ها و گوشى هاى 
اندروید اســت. با نصب این بازى زیبا، یک 
بازى پازلى جالب در سبک تطبیق ساز و یا 
همان Match-3 با تم کارتون محبوب 
دیو و دلبر را در دســتگاه اندرویدى تان به 
ارمغان بیاورید! قــدم در قصر دیو بگذارید، 
با ســاکنان عجیب و غریب ولى بامزه قلعه 
همراه شوید، پازل هاى مختلف را حل کنید 
و حتى قلعه دیو را تزیئیــن کنید و یکى از 
قشــنگ ترین بازى هاى پــازل را تجربه 
کنید! این قصه اى بــه درازاى خود زمان 
 Beauty and the Beast است! بازى
داراى قوانینى شــبیه به بازى هاى پازلى 
دیگر در ســبک تطبیق ساز است که در آن 
مثل همیشه باید سه یا تعداد بیشترى مهره 
همشکل را کنار هم قرار دهید و بدین ترتیب 
آنها را از بین ببرید و امتیاز بیاورید و مراحل 

را یکى پس از دیگرى پشت سر بگذارید! 
از ویژگــى هــاى کلــى بازى مــى توان 
به امــکان تزیین قلعــه دیو با اســتفاده از 
بیــش از 150 آیتم تزیینــى همچون میز 
و صندلى، تابلــو، جاشــمعى و...؛ حضور 
تمــام کاراکترهــاى کارتون دیــو و دلبر 
در بــازى ؛ امــکان اســتفاده از آیتم هاى 
کمکــى و جادویى بــراى از بیــن بردن 
مهره ها به صورت زنجیــره اى و طراحى 

فوق العاده اش اشاره کرد! 

Screenshot Assistant   یک اپلیکیشن رایگان نه تنها براى تهیه راحت اسکرین شات 
اســت بلکه ابزارهاى مفید دیگرى همچون برش و به اشتراك گذارى آنها را نیز در اختیارتان 

مى گذارد.
اول از هر چیزى برنامه Screenshot Assistant را از یک مارکت معتبر همچون گوگل 
پلى دریافت کنید و روى اسمارتفون خود نصب نمایید. در اولین اجرا از شما خواسته مى شود که 
این برنامه را به جاى دستیار گوگل به عنوان دستیار پیش فرض اندروید خود تنظیم کنید. بدین 
  Assist app preferences  منظور در آخرین صفحه خوش آمدگویى برنامه روى دکمه

ضربه بزنید تا به قسمت تنظیمات ارجاع داده شوید.
هم اکنون در صفحه اى که باز مى شــود روى قســمت Assist app ضربه بزنید و گزینه 
Screenshot Assistant  موجود در منو را انتخاب نمایید. این کار به شما اجازه مى دهد 
از این پس با فشار دادن دکمه هوم به دســتیار اسکرین شات دسترسى پیدا کنید. توجه داشته 
باشید که روى دکمه تنظیمات (شکل چرخ دنده) در کنار گزینه Assist app ضربه نزنید زیرا 

 آن شامل گزینه هاى دیگرى مى شود که ما نیازى نداریم.
 بعد از اعمال تنظیمات باال همه چیز آماده شده اســت براى کار با نرم افزار و گرفتن سریع و
 راحت تر اسکرین شات! از این پس مى توانید با ضربه زدن و نگه داشتن دکمه هوم گوشى خود، 

از صفحه عکس بگیرید. 

رقیب چینى توییتــر Weibo با ثبت 
رکوردى تازه توانســت تعداد کاربران 

بیشترى را به خود اختصاص دهد.
در کشــور چین Weibo  محبوبیت 
زیادى کســب کرده و میلیون ها نفر از 
کاربران اینترنت در این کشور ترجیح 
مى دهند به جاى استفاده از توییتر در 
Weibo افکار و ایده هاى خود را به 

اشتراك بگذارند.
بررسى ها نشــان مى دهد بیش از 30 
درصد از کاربران اینترنــت در چین از 
Weibo اســتفاده مى کننــد و این 
ســایت محبوب ترین ســایت میکرو 

وبالگ نویسى این کشور است.
بر اســاس آمار موجود تعداد کاربران 
ماهانه Weibo به حدود 340 میلیون 
نفر مى رســد که نسبت به سال 2016 
حدود 30 درصد افزایش یافته اســت. 
حداکثر تعداد کاربــران ماهانه توییتر 

328 میلیون نفر است.

کامپیوترهاى بدون کیس (ALL IN ONE) برخالف لپ تاپ ها هم اکنون داراى بازار رو به رشد در ایران است. مشتریان این محصول 
سازمان ها، شرکت ها و بانک ها هستند و مصرف کننده نهایى و خانگى این محصول را خریدارى نمى کند.
در حال حاضر بازار کامپیوترهاى بدون کیس در ایران در اختیار 3 شرکت ایسوس، MSI و لنوو است.

 کمپانى تایوانى MSI اخیراً تازه ترین محصول ALL IN ONE خود را عرضه کرده است. 
لنوو در محصول جدید خود 40 درصد بدنه باریک تر، صرفه جویى در مصرف انرژى، افزایش راندمان پردازنده، استفاده از حافظه ذخیره 

سازى و افزایش زاویه دید صفحه نمایش را لحاظ کرده است.
ALO M700Z صفحه مانیتور 20 اینچى از نوع TFT با ماکزیمم رزولوشن HD و بدون رفلکس نور دارد که براى استفاده طوالنى 

مدت طراحى شده است.
این محصول از پردازنده هاى نسل ششم اینتل با 150 درصد توانمندى بیشتر نسبت به نسل قبل، موتور خنک کننده هوشمند ICE براى 
استفاده در محیط هاى گرم، حافظه ذخیره سازى 512 گیگابایتى SSD، رم 16 گیگابایتى و حافظه قابل ارتقا تا 32 گیگابایت برخوردار است.

ALL IN ONE   جدید لنوو از پورت سریال، وایرلس، اترنت، کارت دیدر، USB و بلوتوث پشتیبانى مى کند.
سازنده در این محصول با طراحى 3 نوع پایه، ایراد ارتفاع کوتاه مانیتور را رفع کرده و استندى براى تغییر زاویه و جهت مانتیور و قرارگرفتن 

در دید کاربر قرار داده است.

 رقیب چینى
 توییتر 

رکورد شکنى کرد

اپل، فناورى اسکنر انگشت اپتیکال 
جدیدى را پیاده سازى مى کند

و ع ن و م چ
 راحت تر اسکرین شات! از این پس مى توانید با ضربه زدن و نگه داشتن دکمه هوم گوشى خود، 

از صفحه عکس بگیرید. 

کامپیوترهاى بدون
سازمان ها، شرکت
ب در حال حاضر

 کمپانى تایوانى
لنوو در محصو

سازى و افزایش
OM700Z
مدت طراحى ش
این محصول از پ
استفاده در محیط ها
ALLINONE
سازنده در این مح
د در دید کاربر قرار

کامپیوترهاى 
بدون کیس 
مخصوص 
محیط هاى 
گرم

شــرکت آمریکایى Weeview دوربین کوچکى به نام SIDD ســاخته 
که با اســتفاده از دو لنز «واید انگل» مى تواند به طور سه بعدى فیلمبردارى

 کند.
هــدف از طراحى ایــن دوربین تولیــد ویدئو، اســتفاده در اپلیکیشــن ها و 
هدست هاى واقعیت مجازى است. همچنین SID مى تواند جلوه هاى ویژه 

واقعیت افزوده را به ویدئوها اضافه کند.
هرچند بیشتر دوربین هاى ســه بعدى اصوًال بزرگ هستند اما SID در ابعاد 
80 در 40 در 20 میلیمتر ساخته شده است. البته این دوربین در حال حاضر ضد 
آب نیست اما گروه سازنده آن مشغول بررســى راه هایى براى ساخت قابى با 

این ویژگى هستند.
جلوى دوربین دو لنز وایــد انگل F2,4 قرار دارد که به طور اســتریوکوپیک 

(برجسته) فیلمبردارى مى کنند.
همراه این لنزها یک حســگر تصویر 1.3 اینچى نیز وجود دارد که دوربین به 

کمک آن با وضوح 32 مگا پیکسل و  3K فیلمبردارى مى کند.
 عالوه برآن SID قابلیت فیلمبردارى 30 فریم در هر ثانیه را دارد.ثبت تصاویر 
سه بعدى کنار هم سبب شده ویدئوهاى این دوربین با یوتیوب و فیسبوك نیز 

همخوانى داشته باشد.
با توجه به اینکه پشــت دوربین هیچ صفحه نمایشــى وجود نــدارد، همراه 
آن اپلیکیشــى بــراى اندرویــد و iOS عرضه مى شــود. این اپلیکیشــن 
به کاربر اجازه مى دهد تا دوربین خود را کنترل کند و ویدئوهاى ثبت شــده را 
تماشا کند و به طور آنالین منتشر کند. عالوه بر آن کاربر مى تواند جلوه هاى 

ویژه واقعیت افزوده به آن بیا فزاید. 

دوربینى براى فیلمبردارى 
سه بعدى

دور
بازى پازل سه

«دیو و دلبــر»
 اندروید 

B
e
a
u
ty

B
e
a
u
ty

  a
n
d

a
n
d

  t
h
e

th
e

  B
e
a
st

B
e
a
st

گرفتن
 اسکرین شات
 در اندروید 



1616ویژهویژه 2954 سال چهاردهمشنبه  13 خرداد ماه   1396

 روابط عمومى 
دهیارى و 
شوراى اسالمى 
على آباد 
مال على  

فرا رسیدن سالگرد ارتحال زعیم بزرگ انقالب اسالمى، فرا رسیدن سالگرد ارتحال زعیم بزرگ انقالب اسالمى، 
بنیانگذار جمهورى اسالمى حضرت امام خمینى(ره) بر همه بنیانگذار جمهورى اسالمى حضرت امام خمینى(ره) بر همه 

عاشقان آن انسان بى همتا تسلیت باد.                   عاشقان آن انسان بى همتا تسلیت باد.                   

 روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى  
شهرسمیرم

فرا رسیدن سالروز رحلت جانسوز حضرت امام خمینى(ره) را به عموم مردم 
عزادار ایران تسلیت عرض مى کنیم. 

 روابط عمومى 
شهردارى و 
شوراى اسالمى  
شهرگزبرخوار

فرا رسیدن سالروز  ارتحال ملکوتىفرا رسیدن سالروز  ارتحال ملکوتى
 حضرت امام خمینى(ره) را تسلیت عرض مى کنیم.  حضرت امام خمینى(ره) را تسلیت عرض مى کنیم. 

 روابط عمومى 
شهردارى و 
شوراى اسالمى  
شهرقهدریجان

ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرفراز حماسه  شهیدان سرفراز حماسه 1515خرداد که پایه گذار انقالبخرداد که پایه گذار انقالب
 شکوهمند  شکوهمند اسالمى ما شدند، فرا رسیدن چهاردهم خرداد سالروز ارتحال بنیانگذار اسالمى ما شدند، فرا رسیدن چهاردهم خرداد سالروز ارتحال بنیانگذار 

نظام مقدس جمهورى اسالمى، امام شهیدان حضرت روح ا...(ره) نظام مقدس جمهورى اسالمى، امام شهیدان حضرت روح ا...(ره) را به  ملت بزرگ ایرانرا به  ملت بزرگ ایران
 تسلیت عرض مى نماییم. تسلیت عرض مى نماییم.

 روابط عمومى 
شهردارى و 
شوراى اسالمى  
شهرنایین

ضمن گرامیداشت یاد و نام شهداى پانزدهم خرداد، فرا رسیدن سالروز عروج ملکوتىضمن گرامیداشت یاد و نام شهداى پانزدهم خرداد، فرا رسیدن سالروز عروج ملکوتى
 بنیانگذار جمهورى اسالمى حضرت امام خمینى(ره) را به عموم دوستداران و رهروان آن انسان یگانه بنیانگذار جمهورى اسالمى حضرت امام خمینى(ره) را به عموم دوستداران و رهروان آن انسان یگانه

 تسلیت و ت عزیت عرض مى نماییم. تسلیت و ت عزیت عرض مى نماییم.

شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد تعدادى محدود از زمینهاى 
مســکونى و تجارى- خدماتى- کارگاهى و انبار خود واقع در شهر بهارستان را از 
طریق فراخوان عمومى به صورت نقد و اقساط به فروش برساند: متقاضیان محترم 
مى توانند براى کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ 96/03/16 تا تاریخ 96/03/26 به 
شرکت عمران شهر بهارستان واقع در شهر بهارستان- خیابان الفت شرقى- انتهاى 
خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شماره تلفن 96- 36861090 داخلى 213 دفتر فروش 

تماس حاصل نمائید. 
 WWW.BNT.ir پایگاه اینترنتى

آگهى فراخوان عمومى فروش شماره 96/11

شرکت عمران شهر بهارستان 

نوبت اول

م الف: 47435  

 گروه ارتباطى شبکیه

جشنواره هفته به هفته اینترنت 
ADSL پرسرعت

10 مگابیت سرعت 
18 ماه زمان اشتراك

5 گیگ+ مودم وایرلس 
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اى روح خدا، اگرچه از این جهان سفر کردى و به عالم اى روح خدا، اگرچه از این جهان سفر کردى و به عالم 
باال رفتى اما  َعَلم مهر تو هنوز هم بر پاست.باال رفتى اما  َعَلم مهر تو هنوز هم بر پاست.
گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز  گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز  

  بلبل به هواى گل چه شیداست هنوز  بلبل به هواى گل چه شیداست هنوز
افسوس که رفتى و در فراقت براى ما اندوه افسوس که رفتى و در فراقت براى ما اندوه 
باقى گذاشتى. افسوس که با رفتنت، نو بهار باقى گذاشتى. افسوس که با رفتنت، نو بهار 

آخر گردید.آخر گردید.

امامامام(ره) از دروازه بزرگ تاریخ گذشت و به بشریت (ره) از دروازه بزرگ تاریخ گذشت و به بشریت تولدى دیگر را تولدى دیگر را 
نوید داد. او دیوارهاى کشیده شده بیننوید داد. او دیوارهاى کشیده شده بین مردم را از بین برد و فضایى  مردم را از بین برد و فضایى 
وسیع با دلوسیع با دل هاى آشنا بوجود آورد. امام ما دفتر ناگشوده اى از هاى آشنا بوجود آورد. امام ما دفتر ناگشوده اى از ایثار  ایثار 
و جوانمردى و شکوه است که واژه ها درو جوانمردى و شکوه است که واژه ها در برابر عظمتش سرتعظیم  برابر عظمتش سرتعظیم 
خم کرده اند.  امام خمینى(ره) خم کرده اند.  امام خمینى(ره) اگرچه امروز نیست اما تا ابد بر دل ها اگرچه امروز نیست اما تا ابد بر دل ها 

حکومت حکومت مى کند.مى کند.

امام خمینى(ره) سرچشمه زالل حقیقت امام خمینى(ره) سرچشمه زالل حقیقت 
است. امام خمینى(ره) گوهرى یکتاست است. امام خمینى(ره) گوهرى یکتاست 

که صدفش در دریاى معرفت الهى که صدفش در دریاى معرفت الهى 
پنهان است. او عزت را به ملت پنهان است. او عزت را به ملت 

بازگرداند و روح تازه اى در کالبد بازگرداند و روح تازه اى در کالبد 
ایرانیان دمید.ایرانیان دمید.

سال هاست جماران حال و هواى غریبى دارد. جاى سال هاست جماران حال و هواى غریبى دارد. جاى 
خالى امام بر جاى جاى جماران خودنمایى مى کند؛ مثل خالى امام بر جاى جاى جماران خودنمایى مى کند؛ مثل 
سکوت غریب حاکم بر فضایش. سال هاست باید جاى سکوت غریب حاکم بر فضایش. سال هاست باید جاى 
خالى او را نظاره کرد؛ جاى خالى او و آن صندلى سپید خالى او را نظاره کرد؛ جاى خالى او و آن صندلى سپید 

پشت شیشه ها را...پشت شیشه ها را...
دریغ از پرچم پر سخاوت دستانش که دیگر از دریغ از پرچم پر سخاوت دستانش که دیگر از 

فراز جایگاهش در جماران، بر سرمان در اهتزاز فراز جایگاهش در جماران، بر سرمان در اهتزاز 
نیست.نیست.

امام خمینى(ره) دفتر ناگشوده اى از ایثار و امام خمینى(ره) دفتر ناگشوده اى از ایثار و 
جوانمردى و شکوه است که واژه ها در برابر جوانمردى و شکوه است که واژه ها در برابر 

عظمتش سرتعظیم خم کرده اند. امام خمینى(ره) عظمتش سرتعظیم خم کرده اند. امام خمینى(ره) 
شبنم پاکى است که پاکى اش همیشه به یاد شبنم پاکى است که پاکى اش همیشه به یاد 

گلبرگ ها خواهد ماند. امام خمینى(ره) گلبرگ ها خواهد ماند. امام خمینى(ره) 
خورشیدى است که با طلوعش هزار چشمه خورشیدى است که با طلوعش هزار چشمه 

نور در زندگى ملت ایران جوشید.نور در زندگى ملت ایران جوشید.


