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تب کنگو در استان اصفهان کنترل شد

رضایت کرانچار از مذاکرات سپاهانکش و قوس قیمت زولبیا و بامیه  علت عرضه سرم هاى هندى در داروخانه هادیگر نمى شود؛ هرکسى آماده است باید بیاید خطرات گسترش رحم اجاره اى در ایران ورزشاستاناجتماع اجتماع
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دام «خرچنگ هاى سیاه» 
براى زنان در باغچه مشهد 

برخورد جدى با 
گران فروشى در نصف جهان

مدرسه رفتن 
با طناب

 از روى رودخانه!

آگهی مزایده عمومی
 اموال غیر منقول 

عوارض مصرف قرص 
دگزامتازون 
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انتخاب طبیعى مادران اصفهانى
 با «سزارین»

روزانه روزانه 280280 هزار مسافر اتوبوس در اصفهان کارت نمى زنند هزار مسافر اتوبوس در اصفهان کارت نمى زنند
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان مى گوید این رقم نزدیک به نیمى از کل مسافران هر روز اتوبوس ها را شامل مى  شودمدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان مى گوید این رقم نزدیک به نیمى از کل مسافران هر روز اتوبوس ها را شامل مى  شود
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زندگى زنان در حال «پزشکى شدن» است

جهان نما

«مأموریت 
مهم» ناطق

  در نبود 
هاشمى

2

از وقتى آیت ا... هاشمى بدرود حیات 
گفت خیلى ها نگاهشان به على اکبر 
ناطق نورى دوخته شد. او دقیقاً همان 

فردى بود که مشخصه هاى زیادى 
داشت براى اینکه آلترناتیوى 

باشد براى دوران
 پسا هاشمى. 

ناطق نورى سال 
هاى پرفراز و 

نشیبى را طى ...

دیروز و پس از ارائه گزارش رحمانى 
فضلى وزیر کشور به مجلس در 

خصوص روند برگزارى انتخابات، 
على الریجانى رئیس مجلس شوراى 

اسالمى در این خصوص گفت: باید 
اصالحاتى در روش کار  
انتخابات صورت گیرد. 

2

روش کار 
انتخابات 
باید 
اصالح شود

مهرداد پوالدى همچنان مایل 
نیست به ایران بیاید و تکلیف 
خدمت سربازى خود را 
مشخص کند. او به راحتى 
مى توانست با دو فصل 
حضور در یک تیم نظامى  
همچنان به عنوان بازیکن 
محبوب «کارلوس کى روش» در 
تیم ملى جوالن دهد و پس از دوران خدمت و 
به واسطه ملى پوش بودن ، مشتریان خارجى 
بهترى را پیش روي خود ببیند.
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از چند هفته اخیر تا کنون 10 مورد مبتال در کل استان شناسایى شد که حال هیچ کدام وخیم نیست

سازمان عمران زاینده  رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره نسبت به فروش دو دستگاه ساختمان واقع در شهر چادگان هر یک 
بصورت یکجا و از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى مورخ 96/3/25 به 
دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه نمایند. بازگشایى پاکات پیشنهادات مورخ 96/3/27 در محل سازمان 
خواهد بود. متقاضى باید حداقل پنج درصد قیمت پیشنهادى را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب 0202738365008 بانک ملى 
کد 3059 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکى در وجه این سازمان صادر گردد. کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى، نقل و 

انتقاالت دفاتر اسناد رس مى بعهده برنده مزایده خواهد بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایده (مرحله دوم) 

روابط عمومى سازمان عمران زاینده رود 

دوم نوبت 

    

پروانه سندتعداد واحدموضوع
حدود حدود عرصهمبلغ پایه یکجاساخت

اعیان

6/180/000/000 دارددارد- بصورت کلىششساختمان چهار طبقه
668 متر332 مترریال

دارد- هر واحد سهساختمان سه طبقه
4/100/000/000 داردمجزا

337 متر330 مترریال

 www.sozi.ir :سایت سازمان
 info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010

گوگل مى خواهد
دستیارش همه جا باشد 

به بهانه پیوستن مهرداد به لیگ تایلند

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 شــریف 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 

دوم نوبت 

روزى که پوالدى 
سپاهانى شد
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دیروز و پس از ارائه گزارش رحمانى فضلى وزیر کشور 
به مجلس در خصوص روند برگــزارى انتخابات، على 
الریجانى رئیس مجلس شوراى اسالمى در این خصوص 
گفت: باید اصالحاتــى در روش کار  انتخابات صورت 
گیرد. صف هاى طوالنى کــه در روز رأى گیرى وجود 
داشت حاکى از این  امر است. وى تصریح کرد: چندین بار 
در قوانین گفته شده که انتخابات مکانیزه شود اما عمًال 

اجرا نشد. البته در بعضى حوزه ها انجام شد.
الریجانى از کمیسیون شــوراها خواست با کمک مرکز 
پژوهش ها و شــوراى نگهبان و وزارت کشور جلسات 
فشرده اى بگذارند تا این مسئله حل شود تا نرم افزارها 

مورد کنترل قرار گیــرد و انتخابات بعدى مکانیزه انجام 
شود.

رئیس مجلس افــزود: در روز انتخابات نیز تغییر فهمى 
نسبت به قانون وجود داشت که باید مشخصات سجلى 
ثبت شود که این امر وقتگیر بود، وزارت کشور تالش کرد 

تا این تفسیر اصالح شود.
وى خواســتار اصالح آیین نامه شــد و گفــت: با این 
اصالح با ثبت کدملى نیاز به ثبت مشــخصات سجلى 
نیســت. االن فرصــت خوبى اســت که کمیســیون 
سیاست داخلى اقداماتى براى حل مشکالت انتخابات 

داشته باشد.

«جان کرى» وزیر امور خارجه پیشین آمریکا گفت که 
اعمال تحریم هاى جدید علیه ایران ممکن است اوضاع 

را خطرناك کند و این کشور را به گوشه اى براند.
خبرگزارى «آسوشیتدپرس» نوشــت: کرى گفت که 
تحریم هاى جدید علیه افراد دخیل در برنامه موشکى 
بالستیک ایران به ایرانیان این پیام را ارسال مى کند که 

توافق هسته اى سال 2015 فایده اى ندارد.  
کمیته روابط خارجى ســناى آمریکا، مــاه پیش، با 18 
رأى موافق در برابر سه رأى مخالف به تصویب طرحى 
رأى داد که به رئیس جمهــورى آمریکا اجازه مى دهد 
تحریم هاى جدیدى علیه ایران وضع کند. کرى در ادامه 

سخنانش ابراز امیدوارى کرد ترامپ گوش شنوایى براى 
افراد خیرخواه داخل دولت خود داشته باشد.

به گزارش ایرنا، طرح تحریم هاى جدید ایران با ادعایى 
موســوم به «فعالیت هاى ثبات زداى ایــران» امروز 

چهارشنبه به صحن علنى سناى آمریکا مى رود.
گرچه حامیان طرح اعمال تحریم هــاى جدید بر ضد 
ایران به بهانه نقض حقوق بشر و فعالیت هاى تروریستى 
مدعى هســتند که این طرح خللى در اجــراى توافق
 هســته اى ایجاد نمى کند، برخــى تحلیلگران آن را

 زمینه ساز نقض برجام مى دانند و نسبت به پیامدهاى 
تصویب آن هشدار مى دهند.

روش کار انتخابات 
باید اصالح شود

تحریم هاى جدید علیه ایران 
اوضاع را خطرناك مى کند

شنبه هفته جارى، رئیس جمهور در جمع وزرا و مدیران خود لب 
به سخنانی گشود که باعث حیرت و البته خرسندي ناظران و 

حامیان دلسوز دولت شد. 
به گزارش انتخاب، این اظهارات بی ســابقه کــه حکایت از 
تنهایی و غربت روحانى در ایام انتخابات دارد، باز هم توســط 
دفتر وي سانسور شد و به گونه اي منتشر شد که گویی رئیس 
جمهور در حال تقدیر از «دولتمردان ســاکت» خود است اما 
واقعیت آن است که داستان، خالف آن چیزى است که توسط 
دفتر رئیس جمهور به رسانه ها قالب شده است؛ به طوري که 
متأسفانه اصل این اظهارات، نه در سایت رئیس جمهور قابل 
رؤیت است و نه حتی در متن ارســالی دفتر رئیس جمهور به

 رسانه ها وجود دارد!
در متن دفتر رئیس جمهور به نقل از روحانی چنین آمده است: 
«رئیس جمهور با بیان اینکه در چهار ســال دولت یازدهم به 
دالیل مختلف نســبت به مســئوالن و نمایندگان  دولت در

 اســتان ها ســختگیرى نکردیم، گفت: "همه افراد زحمات 
بسیارى کشیدند و هیچکس نیســت که  از دولت دفاع نکرده 
باشد اما در این بین، همه یکسان نبودند بلکه بعضى افراد با همه 
توان به میدان  آمده و زمانى که به دولت حمله مى شد با همه 
وجود دفاع مى کردند. " دکتر روحانى افــزود: "دفاع از دولت، 
دفاع از رأى مردم و اکثریت مردم است."  رئیس جمهور گفت: 
"ما بار سنگینى بر دوش داریم و هر کس آمادگى دارد این بار را 

بر دوش بکشد باید  داوطلب شود."»

رئیس جمهور چه گفت؟
روحانى روز شــنبه در ضیافــت افطار با وزرا، رؤســاى

 سازمان ها، مدیران و استانداران گفت: «ما در چهار 
سال دولت یازدهم، به دالیلى یک خرده 
ســختگیرى نکردیــم. االن وقت ندارم 
وگرنه توضیح مى دادم. همه افراد در دولت 

بدون استثناء زحمت کشیدند. کسى نیست که 
زحمت نکشیده باشد و از دولت دفاع نکرده 

باشد. اما همه هم یک جور نبودند، مختلف 
بودند. بعضى ها با همه توان آمدند. ما روستایى 
هســتیم، به قولى بعضى ها گیوه را بر کشیدند و 
به میدان آمدند، آستین ها را باال زدند و به میدان 

آمدند. اما بعضى ها پاشنه گیوه شان خوابیده بود و بر 

نکشیدند. لخ لخ کردند. یک عده وقتى به دولت حمله مى شد، 
با همه قدرت آمدند دفاع کردند، با همه وجودشان دفاع کردند. 
چون دفاع از دولت، دفاع از ملت است. اشتباه نشود، این بحث 
وکیل الدوله و... الطائالت است. دولت منتخب ملت است. ما 
چیزى نداریم جز رأى مردم. دولت و ملت نداریم، ملت اســت 
که دولت را انتخاب مى کند. همه چیز براى ملت است. کسى 
که از دولت دفاع مى کند، از رأى مردم دفاع مى کند، از اکثریت 
دفاع مى کند، از ملتش دفاع مى کند. بعضى ها سختشان بود 
دفاع کنند، خیلى نرم حرف مى زدند و آرام. اگر در تنگناى 30 
خبرنگار قرار مى گرفتند، در آن تنگنا یک کلمه اى مى فرمودند. 
حرف نمى زدند و سینه سپر نمى کردند. نمى شود؛ ما یک بار 
سنگینى بر دوش داریم. هر کســى که آماده است این بار را بر 
دوش بگیرد باید داوطلب باشد. باید با خدایمان عهد ببنیدیم. 

روشن بود. مى دانستم من کامًال برایم 
این  انتخابات ســخت چقــدر 
به دوستانمان هم خواهد بود و 
خدایم عهد کردم، گفته بودم. با 
یا!  خدا جانــم، حیثیتــم و گفتم 
معامله مــى کنم و به آبرویم را با تو 

مى آیم.» میــدان 

حجت االسالم والمسلمین حسین ابراهیمى عضو 
جامعه روحانیت مبارز از جمله کسانى است که به 
اصالح گفتمانى در جریان اصولگرا اعتقاد دارد اما 
مى گوید ورود به این مسئله کار بسیار سختى است 
چون هر حرفى را نمى توان زد. بخشى از گفتگوى 
نامه نیوز با عضو جامعه روحانیت را در ادامه بخوانید.

آیا همــه آراء آقاى رئیســى 
متعلق به او بود یــا فقط پایگاه 
رأى اجتماعــى اصولگرایان را 

نمایندگى کرد؟
هم شخصیت فردى و هم حمایت جریانى در رقم 
خوردن این نتیجه مؤثر بود. بــه عبارت دیگر اگر 
جریان اصولگرایى از آقاى رئیسى حمایت نمى کرد 
و نامزد مورد حمایت اصولگرایان شخص دیگرى 
بود میزان به این تعداد نمى رســید بنابراین هر دو 

عامل تأثیر داشت.
به نظر شــما اگر انتخاب نامزد 
درســت بود چه عاملى باعث 
نتیجه نگرفتن اصولگرایان شد؟

دو عامل مؤثر بود. عامل اول واقعیت دولت مستقر 

اســت چون امکاناتى دارد که نامزد رقیب فاقد آن 
است، پس رقابت با رئیس جمهور مستقر که در چهار 
ســال با مردم درباره موضوعات مختلف صحبت 
کرده، جامعه ابعاد مختلف دیدگاه هاى او را شناخته 
و بارها پروژه هاى مختلــف را کلنگ زده یا افتتاح 
کرده، مشکل است. عامل دوم جذب آراء خاکسترى 
و مردد بود چراکه این قشــر از جامعه روزهاى آخر 
تصمیم مى گیرند. به عبارت دیگر در پایگاه رأى 
اجتماعى داریم یکى اصولگــرا و دیگرى اصالح 
طلب. این میان پایگاه رأى متغیرى است که به هر 
یک از دو پایگاه اجتماعى اضافه شود پیروز انتخابات 
را مشخص مى کند. اصولگرایان باید بررسى کنند 
و ببینند چه شعارى بدهند تا آن پایگاه رأى متغیر را 

بتوانند جذب کنند.
یعنى معتقدید اصولگرایان باید 
در گفتمان سیاسى خود بازنگرى 

کنند؟
اصولگرایان اگر مى خواهنــد در انتخابات موفق 
شــوند باید آراء خاکســترى را راضى کنند. باید

 آسیب شناسى کنند که چه شعارى بدهند تا بتوانند 

رضایت قشر خاکسترى را جلب کنند. انجام این کار 
ظرافت هایى دارد که شاید اعتقادات اصولگرایان 
اجازه ندهد. اصولگرایان باید مسائل شرعى را بررسى 
کنند و بعد به این مسئله ورود کنند چون نمى توانند 
براى تغییر گفتمان هر حرفــى را بزنند. هر حرفى 

هزینه اى دارد بنابراین باید هزینه را در نظر گرفت.
اصولگرایان وارد تعامل با دولت 
روحانى مى شوند تا بخشى از 
دولت را در دست داشته باشند؟

اصولگرایان وارد تعامل با آقاى روحانى نخواهن د شد 
بلکه باز هم رقابت خواهند کرد.

  نامه نیوز| از وقتــى آیت ا... هاشــمى بدرود 
حیات گفت خیلى ها نگاهشان به على اکبر ناطق نورى 
دوخته شد. او دقیقًا همان فردى بود که مشخصه هاى 
زیادى داشت براى اینکه آلترناتیوى باشد براى دوران 

پسا هاشمى. 
ناطق نورى ســال هاى پرفراز و نشــیبى را طى کرده 
است. روزگارى در قامت شیخوخیت راستگرایان بود اما 
وقتى بى وفایى طیف چپ ایــن جناح را دید تصمیم به

 گوشــه نشــینى گرفت. با آمــدن محمــود احمدى 
نژاد، اگرچه ابتدا راســتگرایانى که ناطــق نورى را از 
جناح دور کرده بودنــد اعتقاد به پیروزى داشــتند اما 
زمان که گذشــت بــه درســتى حرف هــاى ناطق 
نــورى پــى بردنــد. حامیــان راســتگراى محمود 
احمــدى نــژاد راهــى نداشــتند جــز ســکوت اما

 ناطق نورى راه سیاست ورزى اش از آنها جدا بود. 
ناطق نورى مانند هاشمى معتقد بود که نباید فقط یک 
جناح در سیاســت ایران همه قدرت را در دست داشته 
باشد. آن دو بر آن شدند تا باالنسرى باشند براى توازن 
نیروهاى سیاســى در آن زمان. آنها اما هرگز چپ گرا 
نبودند که بخواهند به آن جناح کوچ سیاسى کنند. پس در 
میانه نشستند و به فکر دولت وحدت ملى افتادند. دولتى 
که از هر دو جناح استفاده کرده و دوران پسااحمدى نژاد 
را آغاز کنند. فشارها اما باز آغاز شد؛ دولت وحدت ملى 
را با همه امیدهایش ناکام گذاشــتند. راستگرایان هنوز 

میلشان به دل کندن از محمود احمدى نژاد نبود.
هاشمى و ناطق نورى باز به انتظار گذر زمان نشستند . 
چهار سال گذشت؛ راستگرایان دیگر رویى براى حمایت 
از احمدى نژاد و اقداماتش نداشــتند. آنها گزینه هایى 
آوردند براى جانشــینى احمدى نژاد. آن ســوتر دولت 
وحدت ملى باز دغدغه هاشمى و ناطق نورى شده بود. 

هاشــمى که در ابتدا بناى نامزدى نداشت به على اکبر 
ناطق نورى پیشــنهاد بازگشــت به سیاست در عرصه 
قدرت رسمى را داد. ناطق نورى اما تصمیمش را گرفته و 

با سیاست رسمى خداحافظى کرده بود.
شــاید درســت ترین تعبیر در مورد او این باشد که در 
تمام سال هایى که محمود احمدى نژاد صدارت داشته 
جریان چپ به علــى اکبر ناطق نورى بــه عنوان یک 
ناجى نگریســته و طیف عقلگراى جریان راست هم او 
را به عنوان یک پتانســیل و برگ برنده مى دانستند که 
مى تواند شــرایط را تغییر دهد. هر چه بود اما شیخ نور
 زیر بار اصرارهاى هاشــمى و دیگــر چهره هاى مهم 
گعده نشینى هاى ظهر شــنبه هاى مجمع تشخیص 

نرفت و ترجیــح داد ایفاى ایــن کاراکتــر را به رفیق 
سال هاى دورش، حسن روحانى بسپارد. مى گویند او از 
افراد مورد وثوق حسن روحانى در ابتداى تشکیل دولتش 
بوده برخى هم مى گویند هنوز هم شب نشینى هاى او و 

حسن روحانى در جماران ادامه دارد.
تا امروز که هیچ تالشــى براى بازگشــت ناطق نورى 
به عرصه سیاست ورزى رســمى منجر به نتیجه مثبت 
نشــده اســت. از وقتى جناح اصولگرا دچار آشفتگى و 
شکست هاى پى در پى شــده است حتى خیلى ها، هم 

از جناح اصولگرا و هم از میان اصالح طلبان پیشــنهاد 
بازگشت او به کسوت شیخوخیت جناح را داده اند.

نکته اما این اســت که شــرایط در روزهاى اخیر تغییر 
کرده است. او قبل از انتخابات از سمت خود استعفا کرد. 
برخى حتى نقل کرده اند که او به زادگاهش بازگشــته 
است. درست در شرایطى که برخى این مسئله را نوعى 
گوشه نشــینى سیاســى تعبیر مى کنند اما کسانى هم 
هســتند که مى گویند این شــرایط جدید و دورى او از 
پست رسمى اش موجب مى شود که معذوریت ها براى 

کار سیاسى او به شکل رســمى تر پایان یابد و حاال که 
زمان زیادى از درگذشت هاشمى رفسنجانى نمى گذرد 
مى توان امیدوار بود که ناطق نورى به سیاست رسمى 
کشور بازگشته است. در تازه ترین تحول، او در ضیافت 
افطارى حســن روحانى حضور یافتــه و برخى خبرها 
حکایت از صورت گرفتن رایزنــى هایى مهمى در این 
مهمانى سیاسى دارد. نشــانه ها مى گوید حضور ناطق 
نورى از این پس در سیاست ایران پررنگ تر خواهد  شد. 
او جناح میانه را در ایــران تقویت خواهد کرد؛ مأ موریت 

این سال هاى او همین خواهد بود.

وزارت خارجه عربستان ساعاتى پس از اعالم قطع روابط دیپلماتیک خود با دوحه، 
نوار ویدئویى منتشر و در آن تأکید کرد که «ما در حالى که با تروریسم در یمن مبارزه 
مى کنیم، مسئوالن قطرى با ایرانى ها ارتباط مى گیرند». به گزارش آفتاب نیوز، در 
بخش دیگرى از این نوار ویدئویى آمده است که «همکارى با گروه هاى تروریستى 
و طایفه اى متعدد مانند اخوان المســلمین و داعش امنیت منطقه را هدف قرار 
مى دهد». برخى رســانه هاى مصرى ماننــد روزنامه هاى «الیوم الســابع» و 
«الفجر» نیز با انتشــار اخبار بى پایه و اساس و با اســتناد به صفحات اجتماعى 
کاربران معارض دولت قطر مدعى شدند که هواپیماى اختصاى امیر قطر براى 
انتقال وى به ایران آماده پرواز شــده اســت!در همین حال سایت صهیونیستى 
«دبکا» ادعا کرد که راز قطع روابط کشــورهاى عربى با قطــر، جانبدارى این 
کشــور از ایران و تالش براى بر هم زدن توافق ریاض بود. به گزارش انتخاب، 
«دبکا» نوشــت: یکى از دالیل تنش در روابط کشــورهاى عرب حاشیه خلیج 
فارس با قطر، سفر «محمد بن عبدالرحمان آل ثانى» وزیر خارجه قطر به تهران، 
یک هفته پیش از ســفر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به عربســتان
 است. «دبکا» همچنین مدعى شــد که وزیر خارجه قطر، در این سفر، دیدارى 

محرمانه با ســردار قاسم ســلیمانى فرمانده ســپاه قدس در ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمى داشــت که در این دیدار محرمانه، نقشــه هایى کشیده شد 
که هدف از آنها از بین بــردن همه تالش هاى آمریکا براى تشــکیل ائتالفى

 منطقه اى جهت جنگ با ایران بود.در خبرى دیگر، روزنامه «فایننشیال تایمز» 
هم ادعا کرد که قطر حدود 700 میلیون دالر به ایران و گروه هاى منطقه اى شیعه 
که مورد حمایت تهران هستند، پرداخته است. به گزارش انتخاب، این نشریه در 
ادامه آورده است: دوحه یک میلیارد دالر براى آزادى 25 عضو خانواده سلطنتى 
قطر در عراق و همچنین 50 شبه نظامى شبعه ربوده شده توسط تروریست ها در 
سوریه پرداخت کرد. ماجرا از آنجا شــروع  شد که «کتائب الحق» که نزدیک به 
ایران است، تعدادى از خانواده سلطنتى قطر را در عراق بازداشت کرد و در عوض 
خواستار آزادى مبارزان شیعه ربوده شده توسط تروریست ها در سوریه شد. قطر با 
استفاده از این وضعیت، 200 تا 300 میلیون دالر به گروه هاى افراطى در سوریه و 
تحریر الشام پرداخت کرد تا در مقابل، مبارزان ربوده شده شیعه آزاد شوند. به نظر 
مى رسد مهمترین دلیل قطع رابطه اعراب و ســعودى با دوحه، پرداخت پول به 

ایران بوده است.

سفر حج
هدیه به نرگس کلباسى 

  میزان | با پخش برنامه «ماه عسـل» و آرزوى 
نرگس کلباسـى براى سـفر حـج، رهبر معظـم انقالب 
اسالمى یک سـفر حج به این بانوى اصفهانى نیکوکار 
که اخیـراً در هند دچار مشـکل شـده بود، هدیـه دادند. 
هزینـه وکالى وى در هنـد نیز از سـوى رهبـر انقالب 

تأمین شده بود.

گفتم بیا؛ نیامد!
  تابناك | آیت ا...موحـدى کرمانـى در برنامـه 
تلویزیونى «دستخط» در خصوص استعفاى ناطق نورى 
از جامعه روحانیت مبارز با رد اسـتعفاى ایشان گفت: «با 
ایشان خصوصى هم صحبت کردم. گفتم چرا نمى آیى 
جامعه؟ بیا تـو هم نظـر دارى، نظرات خوب هـم دارى؛ 
نظرات خودت را ارائه بده، نظرات خوبى دارى حیف است 

نیایى، ولى نمى آید.»

آسمان ایران
هواپیمایی قطر را نجات داد

   نود | با بسـته شـدن مرزهاي هوایـی، زمینی 
و دریایی همسایگان عربی قطر، آسـمان ایران میزبان 
هواپیمایی قطر شد تا پروازهاي این شرکت انجام شود. 
طبـق برآوردهاى صـورت گرفتـه در حال حاضـر تنها 
شـرکت هواپیمایى قطر ایرویز با داشـتن بیـش از 200 
هواپیماى فعال و سـفارش حدود 200 فروند هواپیماى 
جدید به عنوان یکـى از بزرگ ترین ایرالین هاى جهان 
فعالیت مى کند و بـه 150 مقصد بین المللى تـردد دارد. 
«قطـر ایرویـز» در حـال حاضـر حـدود 190 هواپیمـا 
در سرویسـش دارد؛تقریبـاً به انـدازه کل نـاوگان همه

 شـرکت هاى هواپیمایى فعال ایران. این شرکت حدود 
24هزار نفر نیروى کار دارد و درآمد آن در سـال 2016 با 
جابه جایى حدود 26 میلیون مسافر رو در دنیا حدود 9/7 

میلیارد دالر بوده است.

دغدغه غفارى
  تابناك | هادى غفارى عضو شوراى مرکزى 
مجمع نیروهاى خط امام(ره) درباره مهمترین دغدغه 
خود پس از شـنیدن خبـر فـوت بنیانگـذار جمهورى 
اسالمى ایران یادآور شد: من هیچ نگرانى از ناحیه حمله 
مجدد صدام یا منافقین نداشتم. چون مردم در آن روزها 
حاضر بودند حتى خودشان را درون ذوب آهن بیاندازند، 
چه رسد به اینکه جلوى گلوله بایستند. بنابراین حمله 
دوباره صـدام به ایـران پـس از رحلـت امـام(ره)، کار 
عاقالنه اى نبود و اتفاق هم نیافتاد. اما تنها دغدغه من 

نحوه اداره کشور بعد از امام(ره) بود.
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فاز جدید سیاست ورزى شیخ نور از «سعدآباد» کلید خورد

«مأموریت مهم» ناطق  در نبود هاشمى 

شاید درست ترین 
تعبیر در مورد او این 

باشد که در تمام 
سال هایى که محمود 
احمدى نژاد صدارت 
داشته جریان چپ به 

على اکبر
 ناطق نورى به عنوان 
یک ناجى نگریسته و 
طیف عقلگراى جریان 
راست هم او را به 

عنوان یک پتانسیل و 
برگ برنده 
مى دانستند

سخنان تند روحانى که توسط دفتر رئیس جمهور سانسور شد: 

دیگر نمى شود؛ هرکسى آماده است باید بیاید

حانی چنین آمده است: 
ــال دولت یازدهم به 
و نمایندگان  دولت در

"ت: "همه افراد زحمات 
دولت دفاع نکرده که  از

لکه بعضى افراد با همه 
ت حمله مى شد با همه 
"ــزود: "دفاع از دولت، 
"  رئیس جمهور گفت: 
س آمادگى دارد این بار را 

 با وزرا، رؤســاى
«ما در چهار 

ده 
م 
ت 

ت که 
ده 

لف 
ىایى روست
کشیدند و

 به میدان 
یده بود و بر 

هر کســى که آماده است این بار را بر سنگینى بر دوش داریم.
دوش بگیرد باید داوطلب باشد. باید با خدایمان عهد ببنیدیم.

مایم روشن بود. مى دانستممن کامًال بر
این  انتخابات ســختچقــدر 
به دوستانمان همخواهد بود و 
خدایم عهد کردم،گفته بودم. با 
یا!  خدا جانــم، حیثیتــم وگفتم 
معامله مــى کنم و بهآبرویم را با تو 

مى آیم.» میــدان 

عضو جامعه روحانیت مبارز: 

اصولگرایان با دولت روحانى تعامل نمى کنند

تالش براى ارتباط دادن بحران قطر به ایران
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عضو کمیســیون اجتماعى مجلس با اظهــار نگرانى 
نسبت به ترویج فرهنگ رحم اجاره اى در کشور، گفت: 
اختالالت ژنتیکى و احتمال سقط از خطرات رحم اجاره اى 
است که گاهى از نظر پزشکى و سالمت توصیه نمى شود.
به گزارش جام جم آنالین، رســول خضــرى از وجود

20 میلیون زوج نابارور در کشــور خبر داد و افزود: اغلب 
رحم اجاره اى براى موارد حاد پزشــکى است که براى 
فرزندآورى زوجین اســتفاده مى شود و نباید دستاویزى 

براى سوء استفاده شود.
وى ادامه داد: گاهى قــدرت رحم براى نگهدارى جنین 
کافى نیســت، بنابراین برخى مادران با استفاده از رحم 

اجاره اى مى توانند صاحب فرزند شــوند البته خطر این 
اقدام نیز بسیار باالست و باید با دقت زیادى صورت گیرد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشــهر در مجلس شوراى 
اســالمى، تصریح کرد: واقعیت آن است که 20 درصد 
زوجین، نابارور هستند که از این تعداد درصد اندکى از آنها 
جزو متقاضیان رحم اجاره اى هستند زیرا خطر این اقدام 
بسیار باالست.عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى 
اسالمى، گفت: با پیشــرفت هایى که در حوزه نابارورى 
حاصل شده است، اغلب زوج ها مى توانند از داشتن فرزند 
برخوردار شوند اما مشکل، هزینه هاى درمان نابارورى 

است که باید مورد حمایت هاى بیمه اى قرار گیرد.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش چگونگى 
اعتراض احتمالى دانش آموزان به ســئواالت امتحانات 
نهایى را تشریح کرد.عبدالرســول عمادى گفت: بحث 
اعتراض به ســئواالت امتحانات نهایــى همواره مطرح 
بوده و برخى دانش آموزان در این رابطه اعتراض هایى را 
داشته اند.  وى افزود: سال هاى گذشته میزان اعتراض ها 
نسبت به سئواالت زیاد بود و بار ها در این زمینه توضیحاتى 
از ســوى وزارت آمــوزش و پــرورش بــه خانواده ها و 
دانش آموزان اعالم شــد. رئیس مرکز ســنجش وزارت 
آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه در ســال جارى هنوز 
اعتراضى به ســئواالت امتحانات نهایى صورت نگرفته 

است، خاطرنشان کرد: دانش آموزان پایه هاى تحصیلى 
مختلف امسال تاکنون اعتراضى به سئواالت امتحانات 
نهایى نداشــته اند و موردى در این زمینه به ثبت نرسیده 
است.  عمادى در پاسخ به اینکه دانش آموزان از چه طریق 
مى توانند اعتراض خود به ســئواالت امتحانات نهایى را 
اعالم کنند؟ اظهارداشــت: بعد از پایان امتحانات نهایى 
و اعالم نتایج در صورتى که دانــش آموزى به نمره خود 
اعتراض داشته باشد مى تواند اعتراض خود را به مدرسه 
محل تحصیل اعالم کند. وى افزود: پس از رسیدگى به 
اعتراض دانش آموزان، وضعیت نمره به آنها اطالع داده 

مى شود. 

چگونگى اعتراض به 
سئواالت امتحانات نهایى

خطرات گسترش رحم اجاره اى 
در ایران

ماجراى وجود گنج 
در یک روستا

یک مسـئول سـازمان میراث فرهنگى درباره وجود 
گنج در یکى از روستاهاى کشور توضیحاتى ارائه کرد. 
مدیر پایگاه میـراث فرهنگى الر اظهار داشـت: «در 
حین عملیات ساختمانى در روستاى "ارد" به زیرزمینى 
برخورد شـد که طاق آجرى و حالت شبستان داشت. 
پس از اطالع رسـانى، مأموران یگان حفاظت به آنجا 
مراجعـه کردند و هم اکنـون براى انجام کارشناسـى 
بیشتر، عملیات ساختمانى متوقف شده است.» خشایار 
شـیبانى افزود: «این امر سـبب شد شـایعاتى درباره 
کشف گنج و شـىء تاریخى در این روسـتا در فضاى 

مجازى منتشر شود که از اساس تکذیب مى شود.»

دماى جنوب 
به 50 درجه مى رسد

کارشناس سازمان هواشناسى با اشاره به وضعیت جوى 
کشور، گفت: چند روزى است که هوا نسبتاً خنک شده 
البته این شرایط پایدار نخواهد بود و پیش بینى مى کنیم 
در روزهاى آینده افزایش دما در بیشتر نقاط کشور  رخ 
دهد. مرتضى ضرابى تأکید کرد: افزایش دما در نواحى 

جنوبى کشور تا 50 درجه خواهد بود.

شدت گرفتن 
ابتالى زنان به ایدز 

مدیرکل پیشـگیرى از آسـیب هاى اجتماعى سازمان 
بهزیسـتى با اشـاره به اینکه سـرعت ابتالى زنان به 
بیمارى ایدز شدت گرفته است، گفت: آنچه نگرانى ها 
در مورد ایدز را در ایران بیشتر مى کند مربوط به باالرفتن 
تعداد موارد ابتال از طریق ارتباطات جنسـى محافظت 
نشده در مقایسه با سایر روش هاى انتقال ویروس است 
که ما آن را به نام موج سـوم ایدز در ایران مى شناسیم. 
شیرین احمدنیا ادامه داد:  متأسفانه در میان زنان مبتال 
به بیمارى ایدز، نسبت قابل توجهى را افرادى تشکیل 
مى دهند که در چارچوب روابط زناشویى مبتال شده اند.

افزایش شهریه دانشگاه ها
رئیس اتحادیه دانشگاه هاى غیرانتفاعى گفت: شهریه 
متغیر مؤسسات و دانشگاه هاى غیرانتفاعى 10 تا 15 
درصد حداقـل و حداکثر بـراى سـال تحصیلى جدید 
اضافه مى شود. على آهون منش اظهار داشت: وزارت 
علوم، تعیین شهریه را برعهده هیئت امناى مؤسسات 
غیرانتفاعى قـرار داده اسـت امـا براى اینکه شـهریه 
نوسان پیدا نکرده و افزایش زیادى پیدا نکند، اتحادیه 
دانشـگاه هاى غیرانتفاعى توصیه کرده است افزایش 
شهریه بین 10 تا 15 درصد باشد و مؤسسات براساس 

مصوبه هیئت امنا اقدام کنند. 

فوت ساالنه6000 موتورسوار 
مدیر عامل صندوق تأمین خسارات بدنى گفت: ریسک 
استفاده از موتورسیکلت 20 برابر خودرو است؛ در ایران 
میزان استفاده از موتور رو به افزایش است و ساالنه پنج 
تا شش هزار نفر براثر تصادفات موتورسوران جان خود را 
از دست مى دهند. على جبارى افزود: بیشتر از یک سوم 
افرادى که در تصادفات جان خود را از دسـت مى دهند 
بین 18 تا 21 سال دارند. وى تأکیدکرد: متأسفانه از بین 
190 کشور که در تصادفات رتبه بندى شده اند، رتبه 189 

را داریم که این عمق فاجعه را نشان مى دهد.

شناسایى
 33  مبتال به تب کنگو 

رئیـس مرکـز مدیریـت بیمارى هـاى واگیـر وزارت 
بهداشـت گفت: تاکنـون در کشـور 33 مـورد ابتال به 
بیمـارى تـب کریمـه کنگو شناسـایى شـده اسـت و 
متأسفانه سه نفر بر اثر این بیمارى، جان خود را از دست 
داده اند. محمـد مهدى گویا افزود: تمـام افرادى که به 
بیمارى تب کریمه کنگو مبتال شده بودند، تحت درمان 
قرار گرفتند و آخرین موارد شناسـایى شده، مربوط به 
استان مازندران اسـت که هر دو بیمار وضعیت باثباتى 

دارند و رو به بهبود هستند.

چرك نویس

مدیرکل مشــارکت هاى مردمى ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: هنوز نمى توان با قطعیت اعالم 
کرد که مرگ پلنگى به نام «هیرکان»» عمدى بوده 

است یا برخى سعى دارند از آن سوءاستفاده کنند؟
در تابستان ســال 93، دو توله پلنگ نر و ماده حداکثر 
دو ماهه، پشــت درب اداره محیط زیست شهرستان 
کردکوى اســتان گلستان پیدا شــدند. این دو پلنگ 
«هیــرکان» و «ورکان» نام گرفتند و با حساســیت  
و مراقبت بزرگ شــدند. باالخره شــهریور سال 95 
«هیرکان» که در شرایط بهترى نسبت به «ورکان» 
به سر مى برد، به این امید که بتواند به زندگى در حیات 
وحش بازگردد، در پارك ملى گلستان رها شد تا اینکه 
هفته گذشته، پس از یکسال و اندى اسماعیل مهاجر 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان رسمًا 

اعالم کرد، «هیرکان» کشته  شده است.
 با رســمى شــدن خبر مرگ «هیرکان»، این شائبه 
مطرح شــد که در حقیقت او 35 روز پس از رها سازى 
کشته شــده و نزدیک به یکسال است مرگش توسط 
ســازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان پنهان 
شده اســت. عجیب تر آنکــه عنوان مى شــود براى 
پنهان نگاه داشــتن مرگ «هیرکان»، قالده پلنگ 
یکسال توســط محیط بانان در منطقه چرخانده شده

 است!
مدیرکل مشــارکت هاى مردمى ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در گفتگو با ایلنا تصریــح کرد: ادعا 
مى کنند کــه پلنــگ «هیــرکان» فقــط 35 روز

زنده بوده و پس از آن کشته شده است و محیط بانان
قالده را در سطح منطقه مى گرداندند. اگر این مسئله 
ثابت شود سازمان  محیط زیست بى شک با مسببان آن 
به صورت جدى برخورد خواهد کرد و هیچ مماشاتى در 
کار نخواهد بود. با این حال هنوز بررسى ها در بازرسى و 
حراست سازمان ادامه دارد و به جمع بندى نرسیده ایم. 

مدیرکل مشــارکت هاى مردمى ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در پاســخ به اینکه آیا در رهاسازى 
«هیرکان» اهمالى صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: 
این پلنگ باید پیش از رها شدن در یک محوطه بزرگ 
و محصور در طبیعت با وسعتى نزدیک به چندین هکتار 
رها مى شــد تا آرام آرام رمز و راز زندگى در طبیعت را 
مى آموخت. اما از آنجا که اداره کل محیط زیست استان 
گلستان توانایى و سازمان محیط زیست بضاعت کافى 

نداشتند، دو گزینه بیشتر در دسترس نبود.
درویش ادامه داد: در حالت اول باید پلنگ ها را به باغ 
وحش مى سپردیم و در حالت دوم باید او را در طبیعت 
رها کرده تا زمان باقیمانده عمر خود را در طبیعت سپرى 
کند. اما باتوجه به تجربه هاى بدى که در زمینه سپردن 
حیوانات به باغ وحش وجود دارد؛ مدیرکل محیط زیست 
گلستان ترجیح داد پلنگ ها را در طبیعت رها کند. این 
مسئله اشکال اساسى نیست؛ اشکال در اینجاست که 
این شبهه وجود دارد که پلنگ فقط 35 روز زنده مانده و 
اداره محیط زیست گلستان مسئله را پنهان کرده است 
که اگر این مسئله ثابت شود؛ خطرناك است و هیچ گونه 

اغماضى با خاطیان نخواهد شد.

آغاز بررسى ها براى حل شدن معماى«هیرکان»

 در چند روز گذشته عکسى در فضاى مجازى منتشر شده 
بود که دانش آموزى را با روپوش مدرســه و کوله پشتى 
در حال عبور از یک رودخانه مواج و خروشــان آن هم با 
استفاده از یک طناب پوسیده نشــان مى داد. خبرنگار 
جام جم آنالین توانست در پیگیرى هاى خود جزئیاتى از 
این عکس و محل جغرافیایى آن بیابد و در تماس هاى 
تلفنى صورت گرفته، مسئوالن محلى اصالت عکس را 

مورد تأیید قرار دادند.
این روســتا که به لحاظ محدوده جغرافیایى جزو استان 
کهگیلویه و بویراحمد محسوب مى شود داراى مدرسه 
نیست و دانش آموزانش مجبورند براى رفتن به مدرسه هر 
روز راه طوالنى و سختى را تا روستاى «انجو» طى کنند 
و چون میان این دو روستا رودخانه قرار دارد تنها راه عبور 
از آن استفاده از وسیله اى به نام «جره» است که برباالى 
رودخانه قرار دارد.تصور اینکه چگونه این دانش آموزان 
براى رفتن به مدرســه از این وســیله ارتباطى برباالى 
رودخانه اى خروشان آویزان مى شوند و خود را به هزار 
مشقت وسختى به آن طرف رودخانه مى رسانند چندان 
آسان نیست چه برسد به اینکه در عمل آن هم توسط چند 

کودك بخواهد انجام شود.
رئیس آموزش و پرورش عشایرى چهارمحال و بختیارى 
در ایــن بــاره اظهارداشــت:در مجاورت روســتاى انجو 
از توابع بخش مرکزى شهرســتان لردگان روستایى قرار 
دارد که بــه لحاظ جغرافیایى متعلق به اســتان کهگیلویه 
و بویر احمد است و بیش از دو الى سه خانوار نیز در آن زندگى 
نمى کنند. از آنجــا که تعداد دانش آموزان این روســتا زیر 
پنج نفر است بنابراین آموزش وپرورش استان نیز به لحاظ 
قانونى موظف به تشکیل مدرســه در این روستا نیست لذا 
دانش آموزان این روستا که دو سه نفر هستند مجبورند براى 

تحصیل به روستاى انجو مراجعه کنند. 
حاتم خالدى  افزود:ارتباط این دو روســتا به دلیل وجود 
رودخانه با وســیله اى به نام جره امکانپذیر اســت زیرا 

پلى بر روى ایــن رودخانه قرار نــدارد. براى همین این 
دانش آموزان مجبورند هر روز دو مرتبه از این وســیله 
استفاده کنند. وى با اشاره به اینکه عبور از این رودخانه آن 
هم با آن وسیله بسیار خطرساز است گفت:خوشبختانه تا 
کنون مشکلى براى این دانش آموزان پیش نیامده ولى 
باید جلوى خطر را گرفت .لذا مسئولین ذیربط یا باید براى 
ســاخت پل اقدام کنند و یا حداقل با صرف هزینه بسیار 

اندك در حد ده الى 15 میلیون تومان این وسیله ارتباطى 
را ایمن سازى کنند.

خالدى در پاســخ به اینکه چرا آموزش وپرورش استان 
در این خصــوص اقدامى نمى کند؟ گفــت: ایجاد یک 
راه ارتباطى مطمئن بر عهده آموزش وپرورش نیست و 
حتى چنین بودجه اى را هم ندارد باید مسئولین وزارت راه 

در این خصوص اقدامات الزم را انجام دهند.

به گفته رئیس آموزش وپرورش عشــایرى چهارمحال 
وبختیارى، در ســال تحصیلى جدید نیز امکان افزایش 
تعداد دانــش آمــوزان این روســتا وجود نــدارد زیرا 
درغیر اینصورت آموزش وپرورش اســتان حتمًا براى 

احداث مدرسه اى در این روستا اقدام خواهد کرد.
روستاى «گاودانه» که چند ســال گذشته سوژه خبرى 
رسانه ها شده بود یکى از روستاهاى کهگیلویه و بویراحمد 

است که به دلیل فقدان یک پل عابر پیاده روى رودخانه 
«مارون»، تمامى رفت و آمدهاى مردم به دهستان هاى 
قلعه گل و قلعه دختر از روى رودخانه آن هم با تله کابین 
دستى انجام مى شد. از آنجا که حرکت این تله کابین باید 
توسط دست انجام مى شد لذا به هنگام عبور از رودخانه 
بسیارى از اهالى روستا دچار حادثه قطع انگشتان دست 
شده بودند که خوشبختانه با رسانه اى شدن این موضوع 
مسئولین استان اقدام به ایمن ســازى این وسیله نقلیه 

کردند.

چند دانش آموز یک روستا هر روز با خطر مرگ روبه رو هستند

مدرسه رفتن با طناب از روى رودخانه!

این روستا 
که به لحاظ محدوده 

جغرافیایى جزو استان 
کهگیلویه و بویراحمد 

محسوب مى شود 
داراى مدرسه نیست 

و دانش آموزانش 
مجبورند براى رفتن 

به مدرسه هر روز راه 
طوالنى و سختى را تا 

روستاى «انجو» 
طى کنند

معاون وزیر بهداشــت و رئیس ســازمان غذا و دارو به 
جزئیات عرضه سرم هاى خارجى در داروخانه هاى کشور 

پرداخت.
رســول دیناروند دربــاره توزیع ســرم هاى هندى در 
داروخانه ها با وجود تولیدات ســرم  در داخل کشــور، 
اظهار داشت: واردات سرم مربوط به اواخر سال 94 و سال 
95 است که تولید دو شرکت از پنج شرکت تولید کننده 
محلول هاى حجیم تزریقى (سرم هاى تزریقى) متوقف 
شده بود و براى جلوگیرى از بحران کمبود سرم و ایجاد 
چالش در درمان بیماران بسترى، اجازه واردات معادل سه 

ماه نیاز کشور داده شد و با ورود مجدد دو شرکت مذکور 
به عرصه تولید، واردات هم در نیمه دوم سال 95 متوقف 
شد و در حال حاضر هیچگونه مشکلى در این زمینه وجود 
ندارد. دیناروند در توضیح این مسئله که طبق مشاهدات 
هم اکنون در برخى داروخانه ها ســرم هاى هندى و... 
توزیع مى شود، یعنى این چرخش توزیع به چه صورت 
بوده که االن داروخانه ها دارند سرم خارجى مى فروشند، 
پاسخ داد: طبیعى است داروهایى که وارد مى شوند براى 
پیشــگیرى از بحران و ایجاد ذخیره اســتراتژیک وارد 
شده اند، اگر قرار بود ما صبر کنیم تا بحران کمبود سرم در 

کشور ایجاد شود و عمل هاى جراحى در بیمارستان هاى 
کشور به علت کمبود سرم کنسل شوند، برمى گشتیم به 
دوران مدیریت قبلى و بحران دارویى کشور! معاون وزیر 
بهداشت در پاسخ به اینکه تا چه زمانى سرم هاى خارجى 
در داروخانه ها عرضه خواهد شــد؟ عنوان کرد: مصرف 
سالیانه ســرم در کشــور حدود 135 میلیون عدد است 
که میزان واردات 35 میلیون عدد بوده اســت و با توجه 
به قیمت گران تر سرم هاى وارداتى قاعدتًا مصرف آنها 
هم ُکندتر انجام مى شود و ممکن است تا پایان امسال 

طول بکشد.

علت عرضه سرم هاى هندى در داروخانه ها

دنیاى افراد نیکوکار وخّیر، دنیاى بزرگى است؛ بى حساب 
و کتاب ، بى چرتکه انداختن و بــاال و پایین کردن. آنقدر 
بزرگ که حــاال یــک زوج گلپایگانــى مى توانند فیش 
حج تمتع شــان را که 11 ســال منتظر اعالمش بودند، 
براى یک کار خیر هزینه کنند؛ براى تجهیز بخش دیالیز 
بیمارســتان امام حســین(ع)گلپایگان. یکسال قبل هم 
درآخرین روزهاى اســفند 94 ، یــک خّیرنیکوکار اهل 
شهر قهدریجان شهرســتان فالورجان، کل مبلغ فیش 
حج تمتع اش را جهت خرید جهیزیه بــه یک زوج جوان 

اهدا کرد.
 اما «محمدحسین ناظمى» فرهنگى بازنشسته  گلپایگانى 
است که سال 85 به همراه همسرش «زهره بیگدلى» براى 
حج تمتع ثبت نام کرده و حاال بعــد از مدتها انتظار، نوبت 

حجش را براى یک کار خیر اهدا کرده است:

آن موقع چقدر بــراى ثبت نام هزینه 
 کردید؟

فکر کنم هر فیش را یک میلیون و 100هزارتومان خریدیم.
چطور شــد که تصمیم به اهداى این 

فیش ها گرفتید؟
این یک تصمیم دلى بود... باور کنید از زمانى که ثبت نام 
کرده بودیم تا همین امسال روزشمارى مى کردیم که اسم 
ما هم دربیاید و نوبت به ما هم برسد و به حج مشرف شویم.
شما که این همه آرزو داشتید و منتظر 
مانده بودید چطور تصمیم تان را عوض 

کردید؟

من و همسرم با مشــورت هم این تصمیم را گرفتیم. من 
از مدتى قبل به دلیل بیمارى ســنگ کلیه به بخش کلیه 
بیمارستان امام حسین(ع) رفت و آمد داشتم و در این رفت و 
آمدها با مشکالت و سختى هاى بیماران دیالیزى آشنا شدم. 
هربار که وارد بخش دیالیز مى شدم و چشمم به این بیماران 

مى افتاد ، با خودم مى گفتم کاش مى شد کمکشان کنم.
یعنى تصمیم گرفتید که به این بیماران 

کمک کنید؟
بله به قول شاعر : «شکسته استخوان ، داند بهاى مومیایى 
را...» من چون درد این بیماران را از نزدیک دیده بودم، به 
این فکر افتادم که یک جورى کمکشان کنم و با مشورت 
همسرم به این نتیجه رسیدیم که فیش هاى حج  تمتع را 

براى تجهیز این مرکز دیالیز اهدا کنیم.

کى اسم شما براى رفتن به حج تمتع 
اعالم شد؟

تقریبًا سه ماه پیش... البته من وهمســرم قبًال یک بار با 
همدیگر به حج عمره رفته بودیم ، بخاطر همین با خودمان 
گفتیم هدف نهایى ما از حج نزدیکى به خداست و از همینجا 
با کار خیر هم مى شود به خدا نزدیک شد؛ با کمک به همنوع 

هم مى شود به خدا نزدیک شد 
براى خرید دستگاه RO چقدر هزینه 

کردید؟
حدود 54 میلیون تومان که مبلغ 34 میلیونش را از فروش 
فیش هاى حجمان تأمین کردیم و مابقى را هم براى این 
کار خیر به آن اضافه کردیم، امیدوارم این دستگاه تا هفته 

آینده به شهرمان برسد. 

از همینجا هم مى شود به خدا نزدیک شد
فیش هاى حج زوج گلپایگانى، خرج خرید دستگاه دیالیز شد 
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جمع آورى متکدیان پاکستانى 
از سطح شهر

بیش از 110متکدى در اصفهان جمع آورى شدند. 
مدیر پیشگیرى ورفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان 
گفت:به منظـور جلوگیـرى از بـروز تکدیگـرى در این 
کالنشهر، بیش از 110متکدى که اغلب از اتباع پاکستانى 

بودند، شناسایى و دستگیر شدند . 
مجتبى کاظمى با بیان اینکـه بیش از 75درصـد از این 
متکدیان را زنان تشـکیل مى دهند، افزود: 15نفر از این 
متکدیان نیز کودکان خیابانى هسـتند. وى با اشـاره به 
اینکه متکدیان جمع آورى شـده به سـازمان بهزیستى 
معرفى مى شوند،گفت: با همکارى این سازمان، متکدیان 
جمع آورى شـده به منظـور جلوگیرى از شـروع مجدد 

تکدیگرى آموزش هاى الزم را فرا مى گیرند.

افزایش تولید قارچ خوراکى در 
نصف جهان

بیش از 1800تن قارچ خوراکى امسال در استان اصفهان 
تو لید شده است.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
اظهار داشت : این میزان تو لید قارچ خوارکى در بیش از71 

واحد صنعتى استان تولید شده است.
احمد رئیس زاده با بیان اینکه شهرسـتان هاى برخوار، 
خمینى شهر، چادگان، فالورجان، مبارکه، لنجان، سمیرم 
و شاهین شهر از مراکز تولید قارچ در استان هستند، افزود: 
پیش بینى مى شود تا پایان امسال با بهره بردارى از چند 
واحد صنعتى پرورش قارچ در استان، ظرفیت تولید این 
محصول به بیـش از 10هزار تن برسـد . وى گفت: این 
محصول به اسـتان هاى فارس،کهگیلویه و بویراحمد، 
چهار محال و بختیارى،ویزد و کشور عراق صادر مى شود.

23 دستگاه شهربازى ها 
پلمب است

 مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
در سطح استان اصفهان 23دستگاه  شهربازى ها به دلیل 

غیر استاندارد بودن پلمب است.
غالمحسـین شـفیعى بـا اشـاره بـه اینکـه بازرسـى 
شـهربازى هاى اسـتان اصفهان هر سـال یکبار توسط 
کارشناسان اداره استاندارد انجام مى شود، اظهار داشت: هر 
یک از این مراکز باید ساالنه یک بار گواهینامه سالمت 
از اداره استاندارد دریافت کنند. وى با بیان اینکه در سال 
گذشته در بازرسى از شهربازى هاى استان اصفهان 50  
دسـتگاه  به دلیل غیر اسـتاندارد بودن پلمب شـد، ابراز 
داشـت: در این راسـتا باید یادآور شـوم که دستگاه هاى 
سـنگین شـهربازى ها پلمب مى شـوند و پلمـب کامل 

شهربازى صورت نگرفته است.

شب هاى شاد در 
هنرستان هنرهاى زیبا 

«برنامـه شـب هاى رمضـان» بـا دعـوت از هنرمندان 
عرصه هاى مختلف هنرى و با ایجاد فضایى شاد در ماه 
مبارك رمضان تا 20 خرداد در هنرستان هنرهاى زیباى 
اصفهان برگزار مى شود. در این برنامه هنرمندان، آثار فاخر 
خود را در فضاى هنرستان هنرهاى زیبا ارائه مى کنند و با 
ایجاد فضاى هنرى مفرح تالش مى شود تا از فیوضات 

ماه رمضان بهره بیشترى برده شود.
قرائت مجلسى و اجراى مراسم توسط گروه هاى سرود 
و تواشیح و همچنین ارائه دمنوش ها و غذاهاى سنتى با 
حضور مردم از جمله برنامه هاى این مراسـم اسـت و در 
شامگاه بیستم خرداد هم برنامه جامع و تقدیر از کسانى 

که در این حوزه فعال بودند انجام خواهد شد.

رفع تصرف اراضى ملى در 
لنجان

بیش از5224 مترمربع از اراضى ملى لنجان رفع تصرف 
شد.

نریمانى مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان 
لنجان گفت:با حکم مراجع قضائى سـاخت و سـازهاى 
غیر قانونى در اراضى ملى این شهر ستان واقع دربخش 
باغبادران پس از ابالغ اخطاریه هاى الزم تخریب و رفع 

تصرف شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: براى ایجاد 
کارآفرینى، در حال آماده کردن فرصت براى عقد قرارداد با 
خّیرین مدرسه ساز هستیم تا مجموعه کارآفرینى بزرگى را 

در استان اصفهان راه اندازى کنیم. 
محمد حسن قائدیها اظهارداشت: سال گذشته اولین سال 
اجراى هدایت تحصیلى دانش آموزان بود که مباحث مربوطه 
مطرح و رصد شد و با تدابیر الزم توانستیم با کمترین آسیب در 
بین استان هاى کشور اقدام به اجراى طرح هدایت تحصیلى 
کنیم.وى افزود: امســال در دومین ســال اجراى هدایت 
تحصیلى، تغییراتى همچون تغییر آزمون هاى مشاوره اى، 
صدور فرم هدایت تحصیلى بــا رویکرد خاص، تعیین کف 

نمره براى تعیین رشته و... ایجاد شده است.  قائدیها تأکید 
کرد: براى ترغیب دانش آموزان به هنرســتان ها و ایجاد 
کارآفرینى در میان دانش آموزان، کارهاى بزرگى در آموزش 
و پرورش استان اصفهان همچون ایجاد 40 پژوهش سراى 
دانش آموزى در استان، در دستور کار قرار دادن فعالیت مراکز 
تخصصى آموزش هنرآموزان، برگزارى جشــنواره هاى 
مختلف کسب و کار و مراکز کارآفرینى و... انجام داده ایم.
وى افزود: هم اکنون براى ایجاد کارآفرینى، در حال آماده 
کردن فرصت براى عقد قرارداد با خیرین مدرسه ساز هستیم 
تا بتوانیم مجموعه کارآفرینى بزرگى را در استان اصفهان 

راه اندازى کنیم به طورى که مقدمات کار انجام شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تغییر رنگ 
و قرمز شدن رودخانه زاینده رود که هفته گذشته رخ داد، 
گفت: طى سال هاى گذشته با بروز حوادثى در زاینده رود، 
تأمین آب آشــامیدنى مردم دچار مشــکل شد، بنابراین 
براى تأمین آب شــرب مردم اصفهان نیازمند دو سامانه 

آبرسانى هستیم.
حیدرعلى عابدى با یادآورى اینکه با اقدامات انجام شده 
از سوى دســتگاه هاى مســئول ظرف مدت دو ساعت 
مشکل فنى پمپاژ  تصفیه خانه رفع و از ورود گل و الى به 
زاینده رود جلوگیرى شد، بیان داشت: این مشکل رفع شده 

و جاى نگرانى وجود ندارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با تأکید بر اینکه زاینده 
رود تنها مسیر تأمین آب آشامیدنى اصفهان است، تصریح 
کرد: طى سال هاى گذشته نیز با بروز مشکالتى تأمین آب 
آشامیدنى مردم با مشکل مواجه شد بنابراین به صورت 
جدى نیاز است دو سامانه براى تأمین آب شرب شهرستان 

اصفهان وجود داشته باشد و به یک مسیر متکى نباشیم.
عابدى بر لزوم پیش بینى و اجراى سامانه دوم آبرسانى 
اصفهان تأکید کرد و افزود: باید به گونه اى عمل کرد که 
اگر در مسیر تأمین آب آشامیدنى اصفهان خللى ایجاد شد 
با استفاده از سامانه دوم بتوان آب شرب مورد نیاز مردم را 

تأمین کرد.

مجتمع کارآفرینى در استان 
راه اندازى خواهد شد

ضرورت پیش بینى و 
اجراى سامانه دوم آبرسانى 

جمال نوروزباقرى
جوانان اکنون بیش از گذشته به دنبال شیوه اى از زندگى 
هستند که کمتر قید و بندهاى سنتى را با خود به همراه 
داشــته باشــد به ویژه این مســئله که روش زندگى 
والدین براى جوانان چندان الگوى از پیش تعیین شده 

نمى باشد و افراد دوست دارند دست به انتخاب بزنند. 
امروزه با حاملگــى بــه مانند یــک بیمارى برخــورد 
مى شــود؛ یعنى جریــان تولد یک کــودك، رویه اى 
است که در ذهن مادر توسط پزشک ساخته مى شود و 
خود مادر از ابتداى حاملگى تا زمانى که فرزندش متولد 

مى شود تحت مراقبت پزشکى قرار مى گیرد. 
این دوره براى مادر با دیگر جنبه هاى زندگى اجتماعى 
او گره خورده است، زیرا با تولد اولین فرزندش، او نقش 
اجتماعــى جدیــدى پیــــدا مى کنــد و تغییــرات 
عمیقــى در موقعیــت مالى، وضعیــت تأهل، موقعیت 
منزل مســــکونى و روابط شــــخصى او با دیگران 
حاصل مى شود. شــیوع عمل ســزارین در ســطح 
جهانى و در ایران مؤید آن اســت کــه زندگى زنان به 
شکل روزافزونى در حال پزشکى شدن است و زنان در 
دوره  باردارى بیش از پیش به دانش پزشــکان وابسته 
مى شــوند و على رغــم عــوارض و پیامدهاى منفى 
گسترده اى کــه اســتفاده از عمــل جراحى ســزارین 
مى تواند براى مــادر و کودك به وجــود آورد، همچنان 
شاهد افزایش آن بدون دلیل قانع کننده پزشکى هستیم. 
تصور ایجاد شــده از درد زایمــان و پیامدهاى زایمان 
طبیعى توسط پزشکان سبب مى شــود مادران براى 
رهایى از پیامدهاى زایمان طبیعى به سزارین رو بیاورند. 
البته ناگفته نماند زنان بر مبنــاى ادراکشــان مناسب 
با آنچه دیگــران فکــر مى کنند نیز عمــل مى کنند 
و قصد آنها جهت پذیرش ســزارین یا زایمان طبیعى 
به صورت بالقوه، متأثر از افراد مهمى اســت که ارتباط 
نزدیکى به آنها دارند مثل همســر، خانواده، دوستان، 

همکاران و....
علیرضا یوسفى، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان درباره اینکه برخى پزشکان به 
دالیل متعدد مادران را به سمت زایمان غیرطبیعى سوق 
مى دهند، مى گوید: این موضوع را رد نمى کنم و هستند 
پزشــکانى که این کار را انجام مى دهنــد اما عواملى 
دیگرى هم در این بحث مؤثر است که باید به آن توجه 
داشت. سال گذشته بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان اعالم کرد آمار ســزارین در اصفهان باالتر از 

میانگین کشورى است. غالمرضا اصغرى آمار سزارین 
در کشــور را در حدود 36 درصد اعالم کرده بود و این 
درحالى است که این رقم در استان اصفهان 54 درصد 
است که پیش از اجراى طرح تحول نظام سالمت بیش 

از 60 درصد بوده است.
پیش از ایــن گفته مــى شــد کاهش ســزارین در 
بیمارستان هاى دولتى باعث افزایش آن در بیمارستان 

هاى خصوصى و خیریه شــده اســت.اما به راســتى 
اینگونه بود؟ به دلیل نبود امکانات و خدمات مناسب در 
بیمارستان هاى دولتى بیشترخانواده ها ترجیح مى دهند 
در بیمارستان هاى خصوصى فرزند خود را به دنیا بیاورند 
و از آنطرف نیز برخى دیگر به دلیل مسائل مالى و کمک 
یک نهاد خاص مجبور مى شــوند در مراکز درمانى که 
آن مؤسسه معرفى مى کند فرزند خود را به دنیا بیاورند.

در شش ماه نخست سال گذشــته؛ 42 هزار و 67 مورد 
زایمان در کل بیمارستان هاى دولتى و خصوصى استان 
انجام شــد که 23 هزار و 306 مورد ( 55/4 درصد) به 
صورت سزارین و 18 هزار و 761 مورد ( 44/6 درصد) به 

صورت طبیعى بوده است.
یکى از دالیل باال بودن سزارین در استان اصفهان این 
اســت که مى گویند اگر زایمان اول مادرى، سزارین 

باشد، زایمان هاى بعدى او نیز باید به صورت سزارین 
انجام شود ومتأســفانه خانواده ها و افرادى که با مادر 
رفت و آمد دارند نیز در القاى این باور در او تأثیر فراوانى 
دارند.در کل این باور که هر مادرى که فرزند اول را به 
روش سزارین دنیا آورد، دیگر نمى تواند زایمان طبیعى 

را تجربه کند،  غلط است.
گفته مى شــود تا کنون شش بیمارســتان در استان 
اصفهان که اقدام هاى چندانى براى کاهش سزارین 
انجام نداده اند  تذکر گرفته اند. متأســفانه در این چند 
ساله شاهد حوادث تلخ دراین زمینه  و در شهر اصفهان 

بوده ایم:
25 مرداد 1393: مرد جوانى راهى دادسراى اصفهان 
در خیابان 22 بهمن شد و از مرگ مشکوك همسرش 
در یکى از بیمارستان هاى خصوصى خبر داد. مأموران 
با دستور قضائى در جریان بررسى ها متوجه شدند زن
 33 ساله پس از عمل جراحى سزارین براثر خونریزى 

داخلى جان سپرده است.
11آذر 1394: بعد از مراجعه خانم باردارى به بیمارستان 
شــریعتى اصفهان به دلیل زیر بار نرفتن کادر درمانى 
براى انجام ســزارین، نوزاد این خانم جــان خود را از 

دست داد.
6خرداد 1395: بر اثــر بى دقتى جــراح حین زایمان 
ســزارین، نوزاد با گونه زخمى به دنیا آمد و بخیه شده 
به والدینش تحویل شــد.گفته مى شود صورت نوزاد 
هنگام عمل ســزارین به دلیل نزدیکى به دیواره رحم 
با تیغ مى برد، اما توســط یک پزشک صورت آن بخیه 
مى خورد. بدن برخى  از نوزادها به دیواره رحم نزدیک 
بوده و ممکن است این برش به دلیل این نزدیکى اتفاق 
بیافتد البته درهر هزارسزارین سه مورد به همین دلیل 

اتفاق مى افتد!
آنچه در مراکز درمانى قابل مشاهده است نشان از یک 
حقیقت دیگر دارد که اصفهان فقط جنبه صنعت دارد و 

نسبت به درآمد خود امکانات ندارد. 
نداشتن شناخت درســت از مراکز درمانى وامکانات و 
همینطور قیمت خدمات دلیل دیگرى است که باعث 
شــده خانواده ها در سطح شــهر اصفهان سرگردان 
شــوند و تنها به گفته هاى دیگران اعتمــاد کنند. در 
پرسش همه مادران این سئوال مطرح است که: کدام 
بیمارستان براى  زایمان طبیعى ویا سزارین «خوبه»؟! 
مهرگان، میــالد، خانواده،عســکریه، ســعدى و... 

کدام؟

زندگى زنان در حال «پزشکى شدن» است

انتخاب طبیعى مادران اصفهانى با 
«سزارین»

رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنى و کافى شاپ  اصفهان گفت: 
از اواخر ماه هاى سال گذشــته تاکنون قیمت ها در بین 
واحدهاى صنفى در بازار اصفهان رقابتى و آزادســازى 

شده است.
محمود رنجبر با تأکید بر اینکه با وجود آزادسازى قیمت ها 
در بازار بستنى فروشــى ها و کافى شــاپ هاى اصفهان 
100 درصد سقف نرخ ها مشــخص است، اظهار داشت: 
تمام واحدها ملزم به رعایت قیمت ها تعیین شده هستند 
و ارزان تر از سقف مورد تأیید مى توانند بفروشند، اما باالتر 

از آن تخلف است.
وى پیرامون افزایش قیمت انواع بستنى در ایام رمضان 
امسال نســبت به رمضان سال گذشــته، افزود: فقط با 
احتساب نرخ تورم، 12 درصد افزایش قیمت داشته ایم، اما 

خیلى مهم نبوده است.
رئیس اتحادیه آبمیوه، بســتنى و کافى شــاپ  اصفهان 
ادامه داد: براى مثال بستنى ســنتى با خامه و زعفران از 
ده هزار به 12 هزار تومان رسیده است. وى یادآور شد: با 
وجود آزادسازى نرخ ها، تمام محصوالت ما سقف قیمت 

دارد و هیچ کدام از واحدهاى صنفى اجازه گران فروشــى 
و تصــدى از نرخ هاى مصــوب ندارد. رنجبــر تصریح 
کرد: قیمت ها در ماه مبارك رمضــان به هیچ وجه تغییر 

نکرده و همانند ایام نوروز 96 انواع بستنى و آبمیوه عرضه 
مى شــود و حتى درصد اندکى هم کاهش نرخ داشته ایم. 
وى افزود: با احتســاب افزایش نرخ و آزادسازى قیمت ها، 
در حال حاضر بستنى سنتى مخصوص با خامه هر کیلوگرم

ده هزار تومان، بستنى زعفرانى 12 هزار تومان، فالوده هر 
کیلوگرم هشت هزار تومان و بستنى میوه اى هر کیلوگرم

 13 هزار تومان در واحدهاى صنفــى اصفهان به فروش 
مى رسد. رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنى و کافى شاپ  اصفهان 
اظهار داشت: البته یکسرى نمایندگى هاى فروش از پایتخت 
به اصفهان آمده انــد که با فعالیت صنعتى و نه ســنتى در 
فروشگاه هاى زنجیره اى قیمت هاى آنها باالتر و آزاد است. 
وى با اشاره به فعالیت 16 بازرس اتحادیه در شهر اصفهان، 
افزود: براى بررسى عملکرد واحدهاى صنفى و نظارت بر 
نحوه فعالیت آنها به لحاظ مسائل بهداشتى تعداد بازرسان 
اتحادیه را در ایام ماه رمضان و حتى تابستان افزایش مى دهیم.

 رئیس اتحادیه آبمیوه، بســتنى و کافى شــاپ  اصفهان 
پیرامون ســاعات کار واحدهاى صنفى در ایام رمضان، 
افزود: طبق دســتور اتاق اصناف و اماکن تمام واحدهاى 
مى توانند از اذان مغرب تا اذان صبح فعالیت داشته باشند. 
وى ادامه داد: البته از ســاعت 17 بعدازظهر شهروندان 
مى توانند کاالى مورد نیاز خود را بســته بندى و کیلویى 

بیرون بر استفاده کنند.

قیمت  رقابتى در بازار بستنى فروشى هاى شهر

بیش از 13 میلیون قطعه جوجه ریزى براى تنظیم بازار 
در مرغدارى هاى استان اصفهان انجام شد.

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: با این تعداد جوجــه ریزى در 
مرغدارى ها از یک ماه پیــش تاکنون، هفته آینده مرغ 
تولیدى این استان به کشتارگاه ها عرضه وقیمت گوشت 

مرغ کمتر مى شود.
امیر حسین افیونى افزود: با شــیوع بیمارى آنفلوآنزاى 
پرندگان، جوجه ریزى در استان اصفهان در حدود 50 روز 
ممنوع شده بود و از حدود یک ماه پیش مرغ از استان هاى 
همجوار تأمین مى شد. وى گفت: با پایان زمان ممنوعیت 
جوجه ریزى و مهار آنفلوآنزا، طرح جوجه ریزى مطلوب در 

مرغدارى ها براى تأمین بازار اجرا شد.
معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان، این استان را در زمینه تولید گوشت مرغ 
در جایگاه برتر کشور دانســت و افزود: ساالنه در حدود 

170 هزار تن گوشت مرغ در این استان تولید مى شود.
وى همچنین خواســتار تغییر ذائقه مردم از مرغ گرم به 
مرغ منجمد با کیفیت شد و گفت: میانگین ساالنه قیمت 
مرغ منطقى و پایین تر از قیمت مــورد نظر تولید کننده 
اســت، اما در مقاطع یک یا دوماهه ممکن است تعادل 
به هم بریزد و االن در حدود 5 تا 6 درصد قیمت مرغ از 

میانگین ساالنه انحراف دارد.

توزیع مرغ تولیدى استان اصفهان تا هفته آینده براى تنظیم بازار

13 میلیون قطعه جوجه ریزى در مرغدارى ها
قیمت زولبیا و بامیه دراصفهان همچنان نامشخص است.

بعد از اینکــه در تهران قیمت یک کیلــو زولبیا و بامیه به 
صورت خالص 12 هزار تومان اعالم شد مسئوالن سازمان 
صنعت معدن و تجارت اســتان اصفهان این قیمت را در 

اصفهان 11 هزار تومان اعالم کردند.
رئیس اتحادیه گز و شیرینى اصفهان با اعالم نارضایتى از 
این نرخ گفت: کالنشــهرها هیچ فرقى با هم ندارند مانند 

قیمت کاال و کارگر که در تهران و اصفهان یکى است.
حسن شریفى افزود: صنف گز و شیرینى اصفهان به این 
قیمت گله مند اســت چون عرضه یک کیلو زولبیا و بامیه 

خالص 11 هزار تومان براى آنها نفعى ندارد.
پارسال هم قیمت  زولبیا و بامیه تا آخر ماه معلوم نبود و از 9 
تا 11 هزار تومان عرضه شد. امسال همچنین در ماه رمضان 
هلیم بادمجان کیلویى هفت هزار تا ده هزار تومان و آش 
شله قلمکار کیلویى هفت هزار تومان عرضه مى شود. این 
قیمت بر اساس کیفیت نوع آش و مواد مصرفى توسط طباخ 

محاسبه و عرضه مى شود.

کش و قوس
 قیمت زولبیا و بامیه  

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا در استان اصفهان گفت: آراء انتخابات شوراها 
در بعضى روستاها و شهرهاى استان در حال بازشمارى 
است و اگر بررسى ها نشان دهد که تخلفات بیشتر بوده 

امکان ابطال نیز وجود دارد.
اکبر ترکى اظهار داشــت: پس از جلسه هفته گذشته، 
جلسه دیگرى را پیرامون بررسى شــکایات انتخابات 
شوراهاى اســالمى شهر و روســتا در استان اصفهان 
برگــزار کردیــم تا بــه آخریــن وضعیــت تخلفات 
صورت گرفته و شــکایات واصل شــده رســیدگى 

شود. 
وى در ادامه افزود: از سوى برخى روستاها شکوائیه هایى 
ارسال شده بود که به هیئت هاى اجرایى و سپس هیئت 
نظارت بخش و شهرستان ارائه شــد، این شکوائیه ها 
در دست بررســى اســت و تعدادى از آنها باقى مانده 

است.
این عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا در اســتان اصفهان اظهار داشت: بررسى 
شکایات در چند حوزه و شهرستان باقى مانده است که 

به دنبال بررسى موارد و اعالم نتایج هستیم.
وى با بیان اینکه کار در شــهر اصفهــان تقریبًا نهایى 
شــده اســت، افزود: بخش هایى ماننــد انتخابات در 
بهارســتان باقى مانده و هنوز کار در این شهر تکمیل 
نشــده اســت و  در چند روز آینده تکلیف مشــخص

مى شود.
ترکى خاطر نشــان کرد: در بازشــمارى هر نتیجه اى 
که حاصل شــود اعالم مى شــود، بعضى روســتاها و 
شهرها در حال بازشمارى هستند و اگر بررسى ها نشان 
دهد که تخلفات بیشــتر بوده امــکان ابطال نیز وجود

دارد.

بازشمارى آراء  انتخابات شورا در 
برخى روستــاها و شهــرهاى اصفهــان

طبق اطالعیه رسمى فرماندارى اردستان اســامى نفرات پنجم و ششم در لیست منتخبین اعالم شده براى شوراى 
اسالمى شهر زواره تغییر کرد.

آگهى تأیید صحت انتخابات زواره از سوى فرماندارى اردســتان در حالى منتشر شد که بعد از رسیدگى به اعتراض 
منتخب ششم و باز شــمارى آراء صندوق مورد اعتراض، نفر پنجم و ششم شوراى شهر اسالمى شهر زواره جابه جا 

شدند.
بر این اساس ابوذر کشاورز، احمد على یدنگ، محمد حسین لباف، اعظم السادات طالیى و عباس صادقى به عنوان 
اعضاى اصلى و حجت ا...  جمالى، عباس ترکیان و محمود زارع جعفرى به عنوان اعضاى على البدل شوراى اسالمى 

شهر زواره انتخاب شدند.

تغییر نتیجه انتخابات شوراى شهر زواره تأیید شد
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آسفالت معابر فرعى مناطق 
در دست اجراست

مدیر واحدهاى تولیدى و خدمات فنى سازمان عمران 
شهردارى اصفهان از آسفالت معابر فرعى مناطق 5، 

6، 10، 12، 14 و 15 خبر داد.
احمدرضا ایرجى اظهار داشت: نهضت آسفالت معابر 
فرعى و اصلى مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان در 

سال با جدیت دنبال مى شود.
وى گفت: تاکنون آسفالت معابر فرعى خیابان حکیم 
نظامى، خیابان نظر غربى کوى 25، خیابان جوشقانى 

و ... تکمیل شده است.

پایگاه هاى اورژانس در 
محرومیت به سر مى برند

 مدیر حوادث و فوریت هاى پزشـکى استان اصفهان 
گفـت: پایگاه هـاى اورژانس پیـش بیمارسـتانى در 

اصفهان در محرومیت کامل به سر مى برد.
غفور راسـتین اظهار داشـت: هیچ یک از پایگاه هاى 
پیش بیمارستانى اورژانس اصفهان داراى ساختمان 

نیست.
وى بیان داشـت: این در حالى اسـت که پرسنل این 
پایگاه هـا در محرومیـت و سـختى کار بـاال فعالیت 

مى کنند.
وى اضافه کرد: پایگاه هاى فوریت هاى پزشکى شهر 
اصفهان، تاحدودى از دید خّیران مغفول مانده اسـت 
و اکنون هیچیک از پایگاه هاى این شهر از ساختمان 
برخوردار نیست، به همین دلیل، پرسنل این پایگاه ها 

در سختى به سر مى برند.

جو پایدارى در استان 
تا آخر هفته حاکم است

کارشـناس مسـئول مرکـز پیـش بینى هواشناسـى 
اسـتان اصفهـان گفـت: جـو بـه نسـبت پایـدارى 
تـا پایان هفتـه جارى بـراى این اسـتان پیـش بینى 

مى شود.
حجت ا... على عسگریان اظهارداشت: تحلیل آخرین 
نقشه هاى پیش یابى هواشناسـى بیانگر استقرار جو 

به نسبت پایدار بر استان خواهد بود. 
وى افـزود: برایـن اسـاس احتمـال افزایـش غلظت 
آالینده هاى جوى در شهرهاى صنعتى و پرجمعیت 

استان پیش بینى مى شود. 

اجراى یک طرح قرآنى در 
دانشگاه مبارکه

همزمان با فرارسـیدن ماه مبارك رمضان، ششـمین 
دوره طرح قرآنى - فرهنگى «رمضان، بهار قرآن » در 
کارگاهى با عنوان «تفسیر سـوره حمد»  در دانشگاه 

آزاد اسالمى مبارکه برگزار شد.
معاون دانشـجویى،فرهنگى دانشـگاه آزاد اسـالمى 
واحد مبارکه گفـت : برنامه هاى معنـوى و فرهنگى 
متنوعى توسط این معاونت، براى بهره مندى بیشتر 
استادان، کارکنان و دانشجویان درماه مبارك رمضان 

تدارك دیده شده است.
علیرضـا حاجـى کریمى اظهـار داشـت: برنامه هاى 
متعدد این واحد امسال با تنوع بیشـتر نسبت به سال 
گذشته و با کمیت وکیفیت باالترى انجام خواهد شد.

محکم ایستاده ایم تا سهم 
استان اصفهان را بگیریم

زهراسـعیدى، نماینـده مـردم مبارکـه در مجلـس 
شـوراى اسـالمى با بیان اینکه ما محکم ایستاده ایم 
تا سـهم اسـتان اصفهان را بگیریم، افزود: هرچند ما 
از هیچ تالشـى کوتاهـى نخواهیم کـرد، قوانین رفع 
موانع تولید و بحث کاهش 17 درصد میانگین رشـد 
اقتصـادى بود کـه در اسـتان اصفهان مـا به2درصد 
رسـاندیم و با توجه به آمـار باالى بیـکارى، چون ما 
معمـوًال صنایـع بـزرگ داریـم و جنس ایـن صنایع 
نیز بـه گونـه اى اسـت کـه اعتبـار زیـادى مى برد و 
نیـروى کار کم مى گیـرد و براى همین ما در اسـتان 
اصفهان کمبود کار داریم هرچند این بحران کشورى

 است.

خبر

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: مسجد اولین و 
اصلى ترین پایگاه و محل اجتماع مسلمانان است و تا هر زمان 
مسجد زنده و فعال باشد دین اسالم زنده و مؤثر در زندگى و 

حیات اجتماعى جامعه جارى خواهد بود. 
حجت االســالم محمد قطبى اظهار داشت: امروزه یکى از 
چالش هاى اساسى که در مساجد با آن روبه رو شده ایم ضعف 
ارتباطى مساجد با نخبگان جامعه اســت، به عبارت دیگر 

مساجد خالى از نخبگان و نخبگان نیز بدون مسجد شده اند.
وى با بیان اینکه این اتفاق، خطر بزرگى را در پیش رو قرار 
مى دهد، ادامه داد: از یک سو نخبگان که مى بایست طالیه دار 
جریان هاى فکرى و فرهنگى جامعه باشند بدون تریبون و از 

محیط هاى مذهبى دور مانده اند و از سوى دیگر مساجد که 
مى بایست زمینه ساز رشد فکرى و اعتالى فرهنگِى جامعه 
بشوند به دور از نخبگان مانده اند. رئیس دفتر تبلیغات اسالمى 
اصفهان تصریح کرد: در دوره هایى، نخبگان با تشــکیل 
محافل، سخنرانى ها و اداره جلسات شهرى، با سطوح میانى 
و فرهنگى جامعه در ارتباط بودند ولى پس از پیدایش فضاى 
مجازى و شتاِب رو به افزایش رسانه هاى نوین، عرصه هاى 
میدانِى حضور و تردد نخبگان نیز به حاشیه رفته و نخبگان 
در سلول هاى اقمارى و حاشیه اى در فضاى مجازى با اندك 
مخاطبان غیرحضورى و آن هم در قالب گفتگوهاى کوتاه و 

سطحى درگیر شده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: در سال 
گذشته نزدیک به 60 خانه روستایى با هزینه 600 میلیون 
تومانى احداث شد که در همین سال با بودجه اى بسیار 
محدود مشــکالت فراوانى را در پاسخگویى به بیش از 

هزار هیئت  مختلف داشتیم.
محمد سلطان حسینى اظهار داشت: در حوزه روستایى و 
در بخش بانوان و آقایان توفیقات بسیار خوبى در اصفهان 
داشتیم. همانطور که جارى بودن زاینده رود در اصفهان 
موجب شادى و شعف مردم این شهر مى شود در روستاها 
و با ساخت یک خانه روستایى نیز شور در میان مردم روستا 
برپا مى شود که این موضوع از قدرشناسى مردمان روستا 

نشأت مى گیرد.
وى خطاب به رؤساى هیئت هاى شهرستان هاى استان 
گفت: با یک مبلغ ناچیز، کارهاى بسیار خوبى در روستاها 
انجام مى شود و این ورزش ها یک فراغت مناسب را ایجاد 
مى کند و امیدواریم در ســال هاى آینده اعتبار خوبى در 
خصوص 0/27 درصد ارزش افزوده در مباحث عمرانى 
اختصاص یابد کــه اعتبار 100 درصــدى را به بودجه 

عمرانى مى افزاید.
سلطان حسینى خاطرنشان کرد: با اعتبار خوبى که براى 
ورزش روستاها اختصاص مى دهیم، مکان هاى ورزشى 

مناسبى در اختیار روستاییان قرار مى گیرد.   

هزینه 600 میلیونى براى 
احداث خانه هاى ورزش

مساجد بدون نخبه
نخبگان بدون مسجد

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با بیان اینکه در بخش تأمین کاالهاى اساسى اقدامات الزم انجام 
شد، گفت: متخلفانى که اقدام به گران فروشى کنند جریمه شده و در صورت 

تکرار شدن ممکن است واحد صنفى پلمب شود.
محمد مجیرى درباره نظارت بر واحدهاى صنفى در ماه مبارك رمضان اظهار 
داشت: واحدهاى بازرسى و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق 
اصناف همگام با یکدیگر در زمینه نظارت بــر واحدهاى صنفى که اقدام به 

کاالهاى اساسى مى کنند فعال هستند.
وى با بیان اینکه برخى از اقالم داراى قیمت هاى مصوب و برخى تابع عرضه 
و تقاضا هستند، گفت: سعى شده در ماه مبارك رمضان کاال به اندازه کافى در 

بازار وجود داشته باشد تا مشکلى براى عرضه نداشته باشیم.
معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان تصریح کرد: تالش ما بر این است که در تابع عرضه و تقاضا بتوانیم 
قیمت ها را کنترل کنیم و نظارت الزم را توســط بازرسان سازمان صنعت، 

معدن و تجارت  و اتاق اصناف در واحدهاى صنفى داشته باشیم.

وى با اشاره به نحوه نظارت بر انواع تعاونى ها بیان کرد: تعاونى ها مجوزشان 
را از اداره تعاون دریافت کرده و زیر مجموعه اتاق اصناف نیستند، مگر اینکه 
عرضه براى عموم مردم داشته باشند. چنانچه تعاونى ها عرضه براى عموم 

داشته باشند مکلف به اخذ پروانه کسب هستند.
مجیرى افزود: سازمان بر شرکت هاى تعاونى هم مانند سایر واحدهاى صنفى 
سرکشى مى کند و نظارت الزم بر قیمت ها را دارد و چنانچه تخلفى صورت 

گرفته باشد، برخوردهاى الزم را انجام مى دهد.
وى بــا بیان اینکــه در بخــش تأمین کاالهــاى اساســى اقدامات الزم 
انجام شــده، خاطرنشــان کرد: ســعى کردیم کاال به انــدازه کافى وجود 
داشــته باشــد و شــرایطى فراهم شــده که واحدهــاى صنفــى بتوانند 
کاالها را از مراکــز اصلى تهیــه کنند و با قیمــت نازل تر به مــردم ارائه 

دهند.
معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان در زمینه نحــوه برخورد با متخلفان گفــت: متخلفانى که اقدام به 
گران فروشى کنند، جریمه مى شــوند و در صورت تکرار شدن ممکن است 

واحد صنفى پلمب شود.
■■■

همچنین در این راستا، محمدى فشارکى مدیر بازرسى و نظارت اتاق اصناف 
استان اصفهان گفت: با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارك رمضان و رفاه حال 
روزه داران گرامى، مدیریت بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان همچون 
سال هاى گذشته با تمام توان اقدام به بازرسى از واحدهاى صنفى عرضه و 

فروش مایحتاج عموم مردم در این ماه کرده است.
وى افــزود: مدیریت بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان همچون 
سال هاى گذشته اقدام به بازرسى از واحدهاى صنفى عرضه و فروش مایحتاج 
مردم در این ماه کرده و با واحدهاى صنفى متخلف برابر قانون نظام صنفى 

برخورد خواهد کرد.
وى اظهارداشــت:از همشــهریان خواهشــمندیم در صورت مشــاهده 
تخلفات صنفى همچون گران فروشــى، کم فروشــى و یا داشتن شکایت 
بــا شــماره تلفن هــاى 32352013 و 32352012 تمــاس حاصــل

 نمایند.

برخورد جدى 
با  گران فروشى 
در نصف جهان

روزانه 280 هزار 
مسافر اتوبوس در اصفهان

 کارت نمى زنند
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
گفت: حدود 700 هزار نفر به صورت روزانه از 
اتوبوس هاى این شرکت استفاده مى کنند که 

40 درصد آنها کارت اتوبوس نمى زنند.
محمد علــى احمــدى در گفتگو بــا ایمنا با 
بیان اینکه 50 بازرس بر این روند رســیدگى 
مى کنند، ادامه داد: ارائه کارت اتوبوس توسط 
مسافران نیاز به فرهنگسازى دارد که رسیدگى 
به این موضوع در حیطه اختیارات شرکت واحد 
اتوبوسرانى نیست و نهادهایى همچون صدا و 
ســیما و کمیته فرهنگ شهروندى شهردارى 
اصفهان باید در این زمینــه فعالیت کنند که 

تاکنون نقش کمرنگى داشته اند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
عنوان کرد: در کشــورهاى دیگــر اگر فردى 
هزینه حمل و نقل شــهرى به وسیله اتوبوس 
را نپردازد، فرد متخلف، جریمه هاى سنگینى 
را بایــد پرداخت کند که این قانــون در ایران 

وجود ندارد.
وى افزود: یک سوم مخارج اتوبوسرانى برعهده 
دولت، یک ســوم آن برعهده شــهردارى و 
یک سوم آن برعهده شهروندان است که دولت 
حدود چهار  سال است که یک ریال بودجه به 
هیچکدام از اتوبوســرانى هاى ســطح کشور 

پرداخت نکرده است.
احمدى یادآور شد: وقتى شهروندان نیز سهم 
خود را به درستى پرداخت نمى کنند مشکالت 
عدیده اى را براى ناوگان اتوبوســرانى شهر 
ایجاد مى کند، از جملــه اینکه اتوبوس هایى 
که خراب باشــند، ماه ها در توقفــگاه مانده، 
ســرویس دهى مختل شــده و اتوبوس هاى 
دیگر نیزنمى توانند به درستى خدمت رسانى 

کنند.

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: در حال حاضر بیمارى تب کریمه کنگو در استان 

اصفهان به طور کامل تحت کنترل است.
کیانوش جهانپور در خصوص آخرین وضعیت فراگیرى و 
کنترل بیمارى تب کریمه کنگو در اصفهان اظهارداشت: 
در حال حاضر بیمــارى تب کریمه کنگو در اســتان 

اصفهان به طــور کامل 
تحت کنتــرل و نظارت 
اداره کل دامپزشــکى 
استان اصفهان و دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان 

است.
وى بــا تأکید بــر جدى 
توصیه هــاى  گرفتــن 
دانشــگاه علوم پزشکى 
دامپزشــکى،  اداره  و 
افــزود: به طــور کلى از 
چند هفتــه اخیر تا کنون 
ده مــورد مشــکوك و 

مبتــال در کل اســتان اصفهان داشــتیم کــه حال 
هیچ کــدام از بیمــاران وخیم نبــوده و رو بــه بهبود 

هستند.
مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
تصریح کرد: عموم مردم فقط از طریق تماس مستقیم 

با گوشت یا ترشحات الشه حیوان مانند خون، ممکن 
است مبتال شوند، به همین دلیل توصیه مى کنیم افراد 
گوشــت را از محل هاى مجاز پخش گوشــت که در 
کشتارگاه هاى تحت نظر سازمان دامپزشکى ذبح شده 

باشند، خریدارى کنند.
وى اضافه کرد: ممکن اســت با توجه به قرار داشتن 
در ماه مبــارك رمضان، 
برخى از افــراد دام ها را 
خــارج از کشــتارگاه ها 
ذبح کنند که بــه مردم 
توصیه مى شود از گوشت 
چنین دام هایى اســتفاده 
نکنند؛ شــهروندان نیز 
توجه داشــته باشند که 
پس از تهیــه و خرید هر 
گوشتى 24 ساعت آن را 
در دماى 1- تا 4- درجه 
ســانتیگراد نگــه دارند 
و ســپس آن را استفاده 
کنند. جهانپــور با بیــان اینکه تا حد امــکان هنگام 
خرد کردن گوشــت از دســتکش اســتفاده شــود، 
عنوان کــرد: اگــر گوشــت در دماى بــاال به مدت 
30 دقیقه پخته شــود امکان حیات ویــروس وجود

 ندارد.

 تب کنگو در استان اصفهان 
کنترل شد

رئیس اتحادیه رستورانداران اصفهان گفت: در ماه رمضان 
امسال، واحدهاى صنفى پیشــنهاد کرده اند که 5 درصد 

قیمت ها را نسبت به نوروز 96 کاهش دهند.
حسین ملت با اشاره به اینکه در شهر اصفهان 300 واحد 
چلوکبابى، 80 رســتوران و 70 مرکز جوجه  کبابى داراى 
مجوز فعالیت مى کنند، اظهار داشت: برخى از این واحدها 
صنفى به احترام ماه مبارك رمضان مغازه هاى خود را باز 
نمى کنند. وى با اشــاره به اینکه در ماه رمضان امســال، 
واحدهاى صنفى پیشنهاد کرده اند که 5 درصد قیمت  هاى 
خود را نسبت به نوروز 96 کاهش دهند، افزود: این موضوع 
به پیشــنهاد خود چلوکبابى ها، رستوران ها و مراکز جوجه 

کبابى در شهر اصفهان بوده است.
رئیس اتحادیه رســتورانداران اصفهان ادامه داد: در این 
ایام هر واحدى بنابر قیمت و کیفیت غذاى رســتوان خود 
به عرضه غذاى ســالم مى پــردازد. وى تصریح کرد: در 
ایام ماه رمضان واحدهاى صنفى کبابى و رســتوران هاى 
شهر اصفهان با ارائه خرما، ســبزى خوردن و نان خشک 
به شهروندان افطارى صلواتى مى دهند. ملت با اشاره به 

اینکه نرخ ها در ایام رمضان هیچ گونه تغییرى نکرده است 
و همانند ایام نوروز 96 ارائه مى شود، اظهار داشت: قیمت 
عرضه غذاى سالم در این مراکز بنا بر رتبه، استفاده از درجه 
مواد اولیه و ممتاز بودن از چهار تــا 16 هزار تومان تعیین 
شده است. وى با اشاره به ساعات فعالیت کارى واحدهاى 
صنفى کبابى و رستوران ها در ایام رمضان، گفت: این گروه 
شغلى در ماه رمضان از ساعت 14 فعالیت خود را با غذاى 
بسته بندى و بیرون بر آغاز مى کنند و بعد از افطار تا ساعت 
24 شب شهروندان مى توانند در رستوران ها و کبابى هاى 

شهر سرویس دهى شوند.
رئیس اتحادیه رســتورانداران اصفهان با اشاره به حضور 
مسافران در اصفهان، اظهار داشــت: در ایام رمضان هر 
مسافرى که در اصفهان اقامت یابد در همان هتل باید غذا 
دریافت کند. وى با اشاره به فعالیت هاى رستوران هاى برون 
شهرى، خاطر نشان کرد: رستوران هایى که 24 کیلومتر از 
شهر فاصله دارند قبل از افطار نیز مى توانند فعالیت داشته 
باشند، اما رســتوران هایى که کمتر از 24 کیلومتر تا شهر 

فاصله دارند اجازه پذیرایى و ارائه خدمات ندارند.

کاهش قیمت غذاى رستوران ها

معاون فنى و عمرانى شهردارى کاشان، از بازسازى عمارت تلگرافخانه شهرستان کاشان خبر داد.
مهیار گرانمهر گفت: طرح هاى توسعه و باز زنده سازى شهر در بافت هاى سنتى کاشان اجرایى مى شود.

وى، با اشاره به طرح هاى در دست اقدام خاطر نشان کرد: از دیگر طرح هاى در حال تهیه، طرح ساماندهى میدان 
15 خرداد و بازسازى عمارت تلگرافخانه به مثابه یکى از مهمترین نشانه هاى از دست رفته در ساختار کهن شهر 
کاشان است، همچنین طرح گذر زیارت و ســیاحت حد فاصل دروازه ملک آباد تا خیابان بابا افضل وطرح تجدید 

حیات و ارتقاى کیفى پیرامون مسجد جامع کاشان و میدان کهنه از دیگر طرح هاى در دست اجراست.

عمارت تلگرافخانه کاشان بازسازى مى شود

حاشیه نشین ها، اولویت اردو هاى جهادى

 جهادگران 
منتظر شروع تابستان

 مسئول سازمان بسیج ســازندگى استان اصفهان 
گفت: در برنامه اعزام گروه هاى جهادى 300 گروه 
را براى اعزام در نظر گرفته ایم که 120 هزار نفر روز 
مى شــود و در قالب اردوهاى سه، هفت و ده روزه به 

مناطق محروم مى روند.
احسان رضاپور افزود: اولویت ما اعزام افراد و گروه ها 
به حاشیه شهرهاســت و در اصفهان مناطقى مثل 
حصه، دارك، ارزنان، جوى آباد و ...  با وجود اینکه در 
شهر هستند اما متأسفانه در محرومیت به سر مى برند.
وى گفت: عالوه بر پرداختن به حاشیه نشــینان در 
اردوهاى جهادى امسال برنامه اى هم براى اردوهاى 
جهادى فرا استانى آماده شــده است، از استان هایى 
که گروه اعزام مى شــود مى توان بــه چهارمحال و 
بختیارى، سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، 
ایالم و... اشاره کرد. رضاپور تصریح کرد: اعزام هاى 
تابستان امســال از ابتداى تیرماه آغاز مى شوند و در 
حال حاضر منتظر هستیم تا امتحانات تمام شوند تا 
اعزام ها را آغاز کنیم. وى بیان داشت: امسال در یکى 
از مناطق محروم بیمارســتان صحرایى نیز خواهیم 
داشت و ترجیح داده شــده این بیمارستان در حاشیه 

شهر قرار داشته باشد.

شهردار نجف آباد گفت: در سال گذشته سه هزار و 200 
رأى در کمیسیون ماده 100 شهردارى صادر شده که 
از این تعداد آراء جریمه با95 درصد بیشــترین سهم را 
داشته،3درصد به برائت ختم شــده و در خصوص تنها 

تنهادرصد پرونده ها حکم تخریب صادر شده است.
مسعود منتظرى این آمار را مربوط به کمیسیون هاى 
بدوى و تجدید نظر ماده100 دانســت و اظهارداشت: 
در کمیســیون بدوى این ماده ســه نفر از نمایندگان 
دادگســترى، فرماندارى و شوراى شــهر حضور دارند 
و شهردارى تنها در نقش تشــکیل پرونده و پیگیرى 
جلســات همکارى مى کند که در صورت اعتراض به 
رأى صادره، موضوع مجدداًَ در کمیسیون تجدید نظر 

با شــرکت 9 نماینده از مجموعه هاى مذکور بررسى 
خواهد شد.

وى با اشاره به اینکه در حدود هزار رأى کمیسیون ماده 
100 طى سال گذشته مربوط به منطقه 2 است، گفت: 
منطقه3 با 320 رأى در پایین تریــن رده بندى از آراء 

ماده100 قرار دارد.
منتظــرى اظهارداشــت:از نظر کاربــرى اراضى هم 
پرونده هاى مســکونى با 54 درصد، بــاغ و اراضى با 
18درصد و ســایر اراضى شــامل  فرهنگــى و ادارى 
با مجمــوع 19درصد بیشــترین حجــم کارى را در 
کمیسیون ماده صد در سال گذشته به خود اختصاص 

داده اند.

صدور 3200 رأى در کمیسیون ماده 100 نجف آباد
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اجراییه
شماره 579/92-580/90 ش 11 به موجب راي شماره1123 تاریخ92/7/28 حوزه شعبه11 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا اکبرى 
ویژه به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 46/852/504 ریال بابت اصل 
خواسته مطالبه وجه چک به شــماره هاى 920538 و 920548 و 920547 و 920549 به 
عهده بانک ملى ایران و مبلغ 1/240/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ چک هاى موصوف 87/11/10 و 87/11/5 و 
87/12/10 و 87/11/15 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له به نام شرکت حایر تهران به 
مدیرعاملى علیرضا رحیم خراسانى به وکالت رسول باقرزاده به نشانى شهرك صنعتى مورچه 
خورت خیابان ابوریحان سوم ساختمان کوثر صادر و نیم عشر حق االجراى اجراى احکام اعالم 
مى گردد. 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 صریحاً اعالم نماید. م الف:7307 شعبه11حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره2)/3/538
اجراییه

شماره 765/95- 96/2/26 به موجب راي شماره9509976797100620 تاریخ95/12/2 
حوزه41 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رحمت 
ا... جلیلى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون 
ریال بابت وجه چک ها موردى دعوى و مبلغ پنج میلیون و دویســت و سى هزار ریال بابت 
هزینه ى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان اجراى حکم 
و نشــر آگهى و حق والوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى به انضمام نیم عشر حق االجرا. 
مشخصات محکم له: محســن صادقیان با وکالت خانم عاطفه تقى زاده به نشانى: اصفهان 
چهارباغ باال مجتمع کوثر طبقه4 واحد 602 دفتر وکالت. 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 مالــی معرفی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف:7227 شعبه41حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/3/539
اجراییه

شماره 95-801 به تاریخ 95/3/6 به موجب راي شماره 968/95 تاریخ95/11/5 حوزه شعبه 
41 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم1- روح اله 
اورعى فرزند امیرحسین 2- على عبدى فرزند خدمتعلى 3- شرکت پرشین چرم هخامنش 
به نشانی هر سه مجهول المکان محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت وجه چک و مبلغ هشتصد و نود هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (87/8/27) تا زمان اجراى حکم به انضمام 
نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: عبدالرضا یزدان پناه فرزند محمدعلى به نشانى 
اصهفان خیابان شیخ صوق شمالى نبش خیابان شیخ مفید ساختمان کسرى. 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 باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:7243 شعبه41حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان/3/540
اجراییه

شــماره950872 ش14- 96/3/6 به موجب راي شــماره 9509976794402815 تاریخ 
95/12/23 حوزه 14 شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت 
محکوم علیه زهرا مویدى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شش میلیون 
و دویست هزار ریال دو فقره چک به شماره هاى 724464- 84/11/20 و 85/2/5-724467 
عهده بانک سپه و سیصد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها در حق محکوم له مهدى عزیزى به نشانى اصفهان ملک 
شهر مفتح کوچه 28 کوچه ارغوان پالك17 واحد اول به انضمام نیم عشر حق االجراى اجراى 
احکام اعالم مى گردد. 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:7242 

شعبه14حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /3/541
اجراییه

شماره 805/95- 95/3/6 به موجب راي شــماره 987/95 تاریخ 95/11/5 حوزه شعبه 41 
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمدرضا 
کریمى آغچه فرزند محمدرضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست 
و شــش میلیون و پانصد هزار بابت وجه چکها و مبلغ هشتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد 
ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها(85/7/15 
و 85/7/25) تا زمان اجراى حکم به انضمام نیم عشر حق االجراى اجراى احکام اعالم مى 
گردد. مشخصات محکوم له: عبدالرضا یزدان پناه فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالى نبش خیابان شیخ مفید ساختمان کسرى. 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:7244 شعبه41حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /3/542
اجراییه

شماره 950789 ش11-96/1/21 به موجب راي شــماره 1758 تاریخ 95/10/7 حوزه 11 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد کریمى به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40,000,000 ریال بابت اصل خواسته 
مطالبه وجه سفته به شماره هاى 655252 و 144315 و مبلغ 1,940,000 ریال بابت هزینه 
دادرسى خود. همچنین خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/27 لغایت 
وصول آن در حق محکوم له محمدرضا نورمهر به نشــانى خیابان 22 بهمن مجتمع بهمن 
واحد 342 که صادر و نیم عشــر حق االجراى اجراى احکام اعالم مى گردد. 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 صریحاً اعالم نماید. م الف:7245 شعبه11حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/543
اجراییه

شــماره950884 ش12-96/1/21 به موجب راي شــماره 1663 تاریــخ 95/10/7 حوزه 
12شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن صادقى 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک شماره 
681548-87/12/1 بانک اقتصاد نوین بابت اصل خواســته و مبلغ 2225000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر از 
تاریخ سررسید چک موصوف (87/12/1) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان راضیه بهنام 
حقیقى با وکالت خانم فاطمه مظاهرى به نشانى اصفهان چهارباغ باال مجتمع کوثر واحد 908 
صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف:7251 شعبه12حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /3/544
اجراییه

شماره: 1583/93 ش/7- 1396/3/6 رأى اصالحى 9609976793700556  تاریخ 96/1/27 
به موجب راي شماره رأى اصلى 2162 تاریخ 93/12/3 حوزه 7 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است پیرو اجرائیه 94/2/9 ش 1583/93 محکوم علیهم: 1- جواد 
امینى 2- مهدى امینى هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به: بطور تضامنى به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک 93/4/5 لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له: ایرج خیراللهى 
حسین آبادى به نشانى: اصفهان- بازار بزرگ مقابل پاساژ صدر فروشگاه خیراللهى و پرداخت 
نیم عشر حق اجرا. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف: 7253 شعبه هفتم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/545
اجراییه

شماره: 776/95- 1396/3/6 به موجب راي شماره 1177 تاریخ 95/12/25 حوزه 53 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- حسین فالحتى 
فرزند رسول 2- پیام ایران نژاد فرزند محمدرضا هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به در 
خصوص خوانده ردیف اول حسن فالحتى قرار رد دعوى صادر و خوانده ردیف دوم را به حضور 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى و پرداخت مبلغ 1/242/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 240/000 ریال نشر آگهی بانضمام نیم عشر در حق دولت. مشخصات محکوم له: 
حمید محمدهاشمى فرزند على به نشانى: خ کاوه خ ابوریحان بیرونى خ هشت بهشت مجتمع 
امام على ط 4 واحد 7. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف: 7255 شعبه 53 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/546
اجراییه

شماره: 950677- 96/1/14 به موجب راي شــماره 1549 تاریخ 95/8/29 حوزه 9 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کسرى کرمى به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو 
میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/5/30 لغایت تاریخ وصول براســاس نرخ بانک مرکزى در حق محکوم له ناهید نکوئیان 
باوکالت فاطمه مظاهرى به نشانى اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجارى کوثر طبقه هفتم واحد 
908 و نیم عشر حق االجراء. 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 
7256 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/547

 ابالغ رأى 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 530/95 شماره دادنامه: 59/96-
96/01/30 مرجع رسیدگى شعبه 6حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: على 
نورمحمدى نشــانى: نجف آباد-خ15خرداد-ابتداى خ جامى پ3کدپستى 8518644947  
وکیل خواهان: آقاى امین سبحانى به نشانى: نجف آباد- خ قدس غربى-نرسیده به مجتمع 
یاران-بن بســت طالبى پ192. خوانده: 1.مهدى اســماعیلى2.ذبیح اله آخوندى. نشانى: 
1.مجهول المکان2.ویالشــهر-بلوارامام على-میدان آتش نشانى-مشاورامالك عدالت.
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 100606-9407-12-95/08/20 جمعا به مبلغ 
بیست و چهار میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى على نورمحمدى باوکالت آقاى ســبحانى به طرفیت 1.مهدى اسماعیلى2.ذبیح اله 
آخوندى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خواندگان داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خواندگان تضامنى به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 355/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/08/20 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره نســبت به خوانده ردیف اول مهدى اسماعیلى غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد و نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومى 
نجف آباد مى باشد. م الف: 4595 شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/584
 ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 529/95 شماره دادنامه: 37/96-
96/01/31 مرجع رسیدگى شعبه 6حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مهدى 
خیرى نجف آبادى نشــانى: نجف آبــاد-خ 17شهریورشــرقى-روبروى دفترهواپیمایى 
میالدنورکدپســتى 8518644947  وکیل خواهان: آقاى امین ســبحانى به نشانى: نجف 
آباد- خ قدس غربى-نرسیده به مجتمع یاران-بن بست طالبى پ192. خوانده: اصغرسهیلى 
نیا نشانى: نجف آباد-ویالشهر-بلوارمعلم-ك114 بلوك30 کدپ8581896441 .موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره چک بشــماره 774847-95/03/06 جمعا به مبلغ سى میلیون ریال. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى خیرى نجف 
آبادى باوکالت آقاى سبحانى به طرفیت اصغر سهیلى نیا به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 430/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از 
تاریخ سررسید 95/03/06 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4594 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/585
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1343/95 شماره دادنامه: 183-
96/02/30 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد.خوا هان: رضا وصیله ها 
نشانى: نجف آباد-خ شریعتى-جنب بانک مهراقتصاد-فروشگاه آذین. وکیل خواهان: آقاى 
امین سبحانى به نشانى: نجف آباد- خ قدس غربى-نرسیده به مجتمع یاران-بن بست طالبى 
پ192. خوانده: محمدباقر رضایى نشانى: مجهول المکان .موضوع: مطالبه وجه یک فقره 
چک بشماره 173574-93/06/26 جمعا به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى رضا وصیله ها باوکالت آقاى سبحانى به طرفیت 
محمدباقر رضائى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده اســت مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 897/500 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 93/06/26 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4593 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/586
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1342/95 شماره دادنامه: 186-
96/02/30 مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: رضا وصیله 
ها نشانى: نج ف آباد-خ شــریعتى-جنب بانک مهراقتصاد-فروشگاه آذین. وکیل خواهان: 
آقاى امین سبحانى به نشانى: نجف آباد- خ قدس غربى-نرسیده به مجتمع یاران-بن بست 
طالبى پ192. خوانده: محمد محمودى نشانى: مجهول المکان .موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک بشماره 943719-94/01/20 جمعا به مبلغ چهار میلیون ریال. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى رضا وصیله ها باوکالت آقاى سبحانى به طرفیت 
محمد محمودى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 635/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 94/01/20 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4592 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/587
 ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1339/95 شماره دادنامه: 184-
96/02/30 مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: رضا وصیله 
ها نشانى: نجف آباد-خ شــریعتى-جنب بانک مهراقتصاد-فروشگاه آذین. وکیل خواهان: 
آقاى امین سبحانى به نشانى: نجف آباد- خ قدس غربى-نرسیده به مجتمع یاران-بن بست 
طالبى پ192. خوانده: على ابراهیمى قهدریجانى نشانى: قهدریجان-خ شریعتى-کوچه الله 
(محمدحسین مرادى) بن بست عبداله حمزه زاده 8461657547 .موضوع: مطالبه وجه یک 

فقره چک بشماره 657447-94/12/06 جمعا به مبلغ پنجاه میلیون ریال. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى رضا وصیله ها باوکالت آقاى سبحانى به طرفیت 
على ابراهیمى قهدریجانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/210/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 94/12/06 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس 
از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4591 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/588
 ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1341/95 شماره دادنامه: 185-
96/02/30 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: رضا وصیله ها 
نشانى: نجف آباد-خ شریعتى-جنب بانک مهراقتصاد- فروشگاه آذین. وکیل خواهان: آقاى 
امین سبحانى به نشانى: نجف آباد- خ قدس غربى-نرسیده به مجتمع یاران- بن بست طالبى 
پ192. خوانده: ابوالقاسم ابراهیمى قهدریجانى نشانى: قهدریجان-خ ش بهشتى-کوى 11 
(محمدحسین مرادى) بن بست عبداله حمزه 8461657547 .موضوع: مطالبه وجه سه فقره 
چک بشماره هاى 382515/36-95/08/11-382514/50-95/09/09-382516/22-

95/08/26 جمعا به مبلغ یکصدوپنجاه و دومیلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى رضا وصیله ها باوکالت آقاى سبحانى به طرفیت ابوالقاسم 
ابراهیمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 152/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 2/240/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4590 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/589
 ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9609973730200107 شــماره پرونده: 9509983730201218 شماره 
بایگانى شــعبه: 951227 خواهان: اعظم ســلطانیان تیرانچى فرزند اکبر بــا وکالت آقاى 
محمدلطفى جالل آبادى فرزند فتح اله به نشــانى اصفهان- نجف آباد-خیابان امام خمینى 
بعدازچهارراه شهردارى نبش کوچه شــهامت-ط فوقانى خوانده: آقاى بهمن اله بخشى به 
نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1.مطالبه وجه بابت...2.مطالبه خسارت دادرسى3.مطالبه 
خسارت تاخیرتادیه راى دادگاه درخصوص دادخواســت خانم اعظم سلطانیان فرزند اکبر با 
وکالت آقاى محمدلطفى بطرفیت آقاى بهمن اله بخشى به خواسته مطالبه مبلغ پانصدمیلیون 
ریال به استناد گواهى گواهان به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه، دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده استماع گواهى گواهان که موادى اظهارات آنان موید خواسته 
خواهان بوده و خوانده با وصف ابالغ قانونى درجلســه دادرسى حضورپیدانکرده و نسبت به 
خواســته خواهان و به گواهان و گواهى آنان ایراد و جرحى وارد ننموده است و دلیلى هم بر 
پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است علهذا نظربه اینکه دلیل ابرازى خواهان 
براشــتغال ذمه خوانده به میزان خواسته، داللت داشــته لذا دادگاه با استصحاب بقاى دین، 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده 198 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 271 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت پانصدمیلیون 
ریال، بابت اصل دین و مستندا به قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى 
به پرداخت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر درتادیه مبلغ یادشده برابر تورم شاخص 
بانک مرکزى ازتاریخ تقدیم دادخواســت و حق الوکاله طبق تعرفه که محاسبه آن بااجراى 
احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 4587 قلى زاده رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/3/590
حصر وراثت

عاطفه کریمى داراى شناسنامه شماره 1080372989 به شرح دادخواست به کالسه 235/96  
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شاد روان محمدرضا 
کریمى بشناسنامه 259 در تاریخ 87/05/02 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-عاطفه کریمى ش ش 1080372989 (فرزند متوفى) 
2-صفیه کریمى ش ش 8 (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: 4601 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/591
 حصر وراثت

داریوش هارونى داراى شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست به کالسه 231/96  از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه سلطان هارونى 
جمالوئى بشناسنامه 984 در تاریخ 93/11/13  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-جلیل هارونى جمالوئى ش ش 35، 2-رقیه هارونى 
ش ش 78، 3-عبدالخلیل هارونى ش ش 31، 4-داریوش هارونى ش ش 40 (فرزندان 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 گواهى صادر خواهد شد. م الف: 
4604 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/592

حصر وراثت
خسرو حاجى پور داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواســت به کالسه 236/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سم یه حاجى 
پور بشناسنامه 3367 در تاریخ .. اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-خسروحاجى پور ش ش 2، (پدر متوفى) 2-ایران ستارى ش ش 
1354 (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 نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 4605 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/3/594
حصر وراثت

محسن گنجى اردستانى داراي شناسنامه شماره 1145 به شرح دادخواست به کالسه 106/96 
 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 
گنجى اردستانى بشناسنامه 308 در تاریخ 1396/3/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر به نام  محسن گنجى اردستانى به ش.ش 
1145 و دو دختر به نام هاي 1- صفورا گنجى اردستانى به ش.ش 1180021851 و 2- زهرا 
گنجى اردستانى به ش.م 1180063112 و یک همســر دائمی به نام معصومه سبیالن به 
ش.ش 103 فرزند اصغر و مادر بنام صدیقه نیک فرد به ش.ش 190 فرزند على اکبر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 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 شوراي 
حل اختالف اردستان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 99 شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف اردستان/3/598
مزایده

شماره نامه: 9610113624300163 شماره پرونده: 930998051700704 شماره بایگانى 
شعبه: 930320  اجراى احکام کیفرى دادگسترى اردستان در نظر دارد در اجراى نیابت ارسالى 
از شــعبه اول اجراى احکام کیفرى دادســراى عمومى و انقالب ناحیه یک تهران موضوع 
محکومیت آقاى علیرضا حسن پور صحنه سرایى به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون 
ریال بابت وجه اصل چک و پرداخت خسارت و تاخیر تادیه چک به عنوان محکوم به و مبلغ 
هفتاد و هشت میلیون ریال بابت هزینه دادرسى در حق آقاى سید مسعود موسوى نسبت به 
برگزارى مزایده پالك ثبتى به شماره 381/13 به شــرح ذیل اقدام نماید. تمامى ششدانگ 
قطعه زمین به شــماره ثبتى 381/13 متعلق به آقاى علیرضا حسن پور صحنه سرایى که به 
صورت کارخانه بســته بندى روغن موتور مى باشد ششــدانگ ملک داراى مساحت عرصه 
15000 مترمربع داراى یک باب سوله به مساحت حدود 300 متر و با ارتفاع تاج حدود 5/20 
متر که با استفاده از دیوارهاى باربر آجرى و سقف شیروانى با پروفیل هاى فلزى اجرا شده است 
که قسمت هاى شرقى سقف سوله تخریب شده است، همچنین در ملک مذکور ساختمانى 
با بلوك سیمانى و سقف تخته و چوب به مساحت 4/50 مترمربع احداث شده و نیز ساختمان 
نگهبانى به مساحت حدود 21/50 مترمربع که با دیوارهاى باربر و سقف تیرآهن و کف سرامیک 
احداث شده است، مورد مزایده داراى یک حلقه چاه عمیق و اشتراك برق سه فاز داراى پروانه 
بهره بردارى شماره 104/56075/1329189 جهت تولید محصوالت بسته بندى روغن موتور 
به صورت غیرفعال مى باشــد با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش ششدانگ عرصه و اعیان 

پالك مذکور به مبلغ 5985000000 ریال اعالم مى گردد. متقاضیان خرید مى توانند در روز 
مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از مزایده از محل مربوطه بازدید نمایند. 
مورد مزایده به شخصى واگذار مى شود که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده بایستى 
ده درصد بها را فی المجلس به حساب سپرده دادگسترى وارزى و مابقى را ظرف مهلت یک ماه 
پرداخت نماید و در صورتى که مابقى بهاى معامله را واریز  ننماید سپرده واریز شده پس از کسر 
هزینه هاى قانونى به نفع دولت ضبط خواهد شد. زمان مزایده: روز شنبه 96/4/10 ساعت 10 
صبح مکان: واحد اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب اردستان. م الف: 97 شعبه 

اول اجراي احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اردستان/3/600
ابالغ وقت رسیدگی

آقاى مهرداد خوشکام دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى امیر عالسوندى به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 205/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/4/21 ساعت 9/30 
تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده 
دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 464 شعبه 11 حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/606
تحدید حدود اختصاصى

 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 4387 فرعى مجزى شده از پالك 
2079 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اکبر 
هاشمى فرزند نصراله درجریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1396/04/08 ساعت 9 صبح درمحل شروع و به عمل خواهد 
آمد و درصورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر درمحل حضور 
یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار چهار شنبه: 1396/03/17 م الف: 

4674/ ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/3/853

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103760201250 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761800248 شــماره بایگانــی شــعبه: 960072 تاریخ حضور: 
1396/04/20 ســاعت حضور: 10:00 در خصوص شکایت عبدل معظم جزى 
علیه ناصر متشرعى فرزند حسن که مجهول المکان مى باشد در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 443 شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/3/595

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103760201291 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761901345 شــماره بایگانــی شــعبه: 950268 تاریخ حضور: 
1396/04/20 ســاعت حضور: 9:30 در خصوص گزارش مرجع انتظامى علیه 
ساالر علیدادى فرزند کورش و سحر زرســنج فرزند ابراهیم که مجهول المکان 
مى باشــند در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شــعبه حاضر شــوید. 
م الف: 441 شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر شاهین شــهر (102 جزایى 

سابق)/3/596

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103760201292 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983760200003 شــماره بایگانــی شــعبه: 950027 تاریخ حضور: 
1396/04/21 ساعت حضور: 8:30 در خصوص شکایت محمدرضا جعفرزادگان 
اصفهانى علیه ماندانا طراوت فرزند عبدالحسین که مجهول المکان مى باشد در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 442 شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/3/597

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973623500965 شماره  پرونده: 9409983623900174 
شماره بایگانى شعبه: 940403 شاکى: آقاى حسین ربیعى فرزند امراله به نشانى 
شهرستان اردستان شهرك امام حســن خ یاس 2 منزل شخصى، متهم: آقاى 
سیروان خطیبى فرزند عبداله به نشانى مریوان- میدان قارى- شهرك گلشن- 
روبروى کالنترى- کدپســتى 6671655918، اتهام   : مزاحمت تلفنى، دادگاه 
با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رســیدگى را اعالم و با  استعانت از خداوند 
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى ســیروان خطیبى فرزنــد عبداله متوارى 
دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنى با تماســهاى مکرر با شماره تلفن 9182669630 
موضوع شکوائیه تقدیمى آقاى حسین ربیعى فرزند امراله با عنایت به شکوائیه 
تقدیمى شاکى خصوصى، پاسخ اســتعالم واصله در خصوص تماسهاى شماره 
موضوع شکوائیه و با لحاظ مفاد متن خارج نویسى شــده پیامک هاى ارسالى با 
توجه به عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه مورخه 17 خرداد 1395 این دادگاه 
و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثرى از سوى ایشــان در دفاع از اتهام انتسابى این 
دادگاه با توجه به اطالعات مطلعین تعرفه شده در خصوص تصرف متهم بر خط 
موضوع شکوائیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده بزه  انتسابى محرز 
و مسلم مستنداً به اصول سى و ششــم و یکصد و شصت و ششم قانون اساسى 
و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 160 و 162 از قانون مجازات اســالمى مصوب 
1392 و ماده 641 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 (بخش تعزیرات) و 
مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 407 . 426 و 431 از 
قانون آئین دادرسى کیفرى حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس 
تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى ظرف موعد بیست روز پس از 
ابالغ واقعى قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ 
قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است و لیکن در پرونده 
کالسه فوق الذکر با عنایت به شکوائیه تقدیمى شاکى خصوصى پرینت واصله خط 
موضوع شکوائیه توجها به محتویات پرینت واصله که حکایت از برقرارى تماس و 
ارسال پیامک فیمابین متصرف خط و شاکى به دفعات مکرر و در ساعات نامناسب 
داشــته با عنایت به آنکه وجود خط موصوف مخل نظم عمومى و آسایش مردم 
مى باشد و با لحاظ استفاده از آن در تحقق جرم دادگاه مستنداً به مواد 148 و 374 
و 375 و 378 و 379 و 380 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسى کیفرى و ماده 
215 از قانون مجازات اسالمى حکم بر انسداد خط تلفن به شماره 9182469630 
و قطع آن را صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره ظرف موعد بیســت روز پس از 
ابالغ قابل پژوهش از سوى متضرر، در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
است. م الف: 98 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اردستان 

(101 جزایى سابق)/3/599

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610463761400001 درخواســت:  شــماره 
9609983761400280 شماره بایگانی شعبه: 960295 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 960295 شعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاي 
رسول باقرى فرزند حســینعلى متهمند به خیانت در امانت که تحت تعقیب قرار 
دارند و به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى 
ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
براى یک نوبت آگهى و اعالم مى گردد متهم شخصاً ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
این آگهى، در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمایند. در غیر این صورت 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف: 459 معینى دادیار شعبه سوم دادیارى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/3/607



آگهىآگهى 07072956 سال چهاردهمچهار شنبه  17 خرداد  ماه   1396

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103760000458 شــماره پرونده: 9509983759301519 شماره 
بایگانى شــعبه: 960172 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت و ضمائم به خوانده: آقاى 
ســهراب ویس مرادى فرزند چراغلى دادخواستى به خواســته بطرفیت آقاى اردشى رئیسى 
به این شــعبه تقدیم که به کالســه ثبت و براى مورخ 1396/04/24 ســاعت 10/00 صبح 
تعیین وقت دادرســى گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و بدســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به نامبرده ابالغ مى گرد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه او ل دادگاه عمومى حقوقى شاهین شــهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این دادگاه حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 455 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/609
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759201961 شــماره پرونده: 9209983759201223 شماره 
بایگانى شــعبه: 921270 تاریخ حضور: 1396/09/08 ســاعت حضــور: 8:30 در خصوص 
درخواســت خانم فروغ بابادى بــه طرفیت غالمرضا دیناروند و کاوه شــیخ زاده نســبت به 
دعوى جلب شــخص ثالث در وقت مقرر ف وق جهت رســیدگى در این شــعبه حاضر شوید. 

م الف: 433 شعبه2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/610
مزایده

آگهى مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول در پرونده 910452 ح2 اجرا و به موجب نیابت 910539 
مورخ 94/4/22 صادره از شــعبه دوم دادگســترى فالورجان محکوم علیه فرهاد مجیدى به 
پرداخت 800,000,000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له کریم قاسمى فالورجانى و 
مبلغ 21,500,000 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
است نموده است. صورت اموال مورد مزایده مورد نظر پالك ثبتى شماره 301/26650 بخش 
16 اصفهان واقع در شاهین شهر محله ردانى پور بلوار امامت خیابان کاشانى فرعى 7 پالك 22 
بازدید به عمل آوردم پس از بازدید و معاینه محلى مشخص گردید پالك ثبتى مذکور به صورت 
مسکونى دوبر(شمالى-جنوبى) داراى حدود اربعه برابر ســند مالکیت شماال به طول 9 متر به 
گذر شــرقا به طول 22/5 متر به پالك جنوبا به طول 9 متر به بلوار امامت  غربا به صول 22/5 
متر به پالك مى باشد. عرصه پالك 202/5 متر مربع و به صورت واحد مسکونى دو طبقه است. 
طبقه همکف داراى سه اتاق خواب آشپزخانه اپن با کابینت فلزى دیوارها سرامیک و گچ و رنگ 
و کف سیمانى بدنه و کف حمام و سرویس بهداشتى، کاشى و سرامیک، دربهاى داخلى چوبى و 
درب و پنجره خارجى، فلزى مى باشد. قسمتى از سطح ساختمان نیز داراى زیرزمین مى باشد. 
طبقه اول (نیم طبقه) داراى دو اتاق خواب، با پوشش بدنه کاشى و کف سرامیک، آشپزخانه اپن 
داراى کف و بدنه سرامیک و کابینت چوبى، پنجره ها شیشه دو جداره و درب داخلى چوبى مى 
باشد. سازه این ساختمان شامل دیوار باربر آجرى و سقف تیرچه بلوك است. نماى ضلع جنوبى 
ترکیب سنگ و سرامیک و ضلع شمالى، آجر نماى سه سانتى، سیستم گرمایشى بخارى گازى 
و سرمایشى کولر آبى همچنین پالك داراى انشــعاب آب و فاضالب، گاز و برق مى باشد. با 
توجه به پروانه ساختمان شماره 8057/س مورخ 69/11/26 پالك فوق داراى مجوز احداث 
بناء به مساحت 171/5 متر مربع بوده که در حال حاضر این پالك مجموعا حدود 270 مترمربع 
زیربناء در زیرزمین همکف و اول دارد. در ضلع جنوب شرقى، بر بلوار امامت، یک واحد تجارى 
به مساحت تقریبى 15 مترمربع احداث و مورد بهره بردارى قرار گرفته که واحد تجارى فوق و 
نیم طبقه اول فاقد مجوزهاى قانونى(پروانه ساختمان) شهردارى مى باشد. ب) نتیجه گیرى: با 
توجه به بررسى هاى به عمل آمده و تحقیقات انجام شده و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر 
در ارزیابى  کارشناسى قیمت پایه ششدانگ پالك ثبتى شماره 301/26650 عرصه اعیانى و 
خدمات در حال حاضر مبلغ 3,795,550,000 ریال معادل (سیصد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و 
پنجاه و پنج هزار تومان) تعیین، برآورد و اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به 
محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال 
از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/4/3 ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: 
اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این 
اجرا. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
خواهد شد.برنده مزایده می بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته 
باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب 
ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تــا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 
شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف:  436   اجراي احکام مدنى شعبه دوم 

دادگسترى شاهین شهر/3/611
مزایده

آگهى مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم در پرونده 8096 و به موجب 78/95 از شــعبه پنجم 
اجراى شــوراى حل اختالف شــاهین شــهر محکوم علیهم مجید پورعلى به پرداخت مبلغ 
28/624/154 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 3/931/207 ریال بابت هزینه 
اجراء محکوم گردیده  است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم 
علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناســى شده است نموده است. صورت اموال 
مورد مزایده 1- صندلى چرم معمولى مشکى رنگ دسته استیل 6 عدد سالم کال 2,800,000 
ریال 2- گل مصنوعى با پایه 150,000 ریال 3- ویترین چوبى هفت طبقه شیشــه اى داراى 
کمد جاکتابى 1,000,000 ریــال 4- ویترین چوبى 5 طبقه شیشــه اى داراى کمد جاکتابى 
650,000 ریال 5- ویترین چوبى 4 طبقه که شیشه هایش شکسته 250,000 ریال 6- صندوق 
صدقات 7- زونکن رنگى چهارعــد کوچک و 4 عدد بزرگ کال 300,000 ریال 8- ســاعت 
دیوارى 150,000 ریال 9- چوب لباســى فلزى پایه سنگى 450,000 ریال 10- صفحه کلید 
کامپیوتر 40,000 ریال 11- چاى بسته بنى گلستان نیم کیلویى یک عدد – شکالت تافى کره 
اى نیم کیلویى دو بسته – حبوبات بسته بندى شده 35 بسته و 5 بسته ترشى – عسل و زیتون 
800,000 ریال 12- میزکار چوبى بدون کشو و داراى میز دو کشویى کال 70,000,000 ریال 
13- صندلى چرخ دار معمولى 600,000 ریال 14- صندلــى چرخدار جکدار 500,000 ریال 
15- چهارعدد کازیه 3 طبقه از جنس الك جمعا 800,000 ریال 16- ســطل اشغال سه عدد 
210,000 ریال 17- زیرپایى 4 عدد کال 700,000 ریال 18- صندلى چرمى چرخدار مدیریتى 
مشکى قهوه اى دسته دار پشــت بلند 1,800,000 ریال 19- میز غذاخورى(کنفرانس) شش 
عدد از جنس نئوپان با شش عدد صندلى نو کال 3,500,000 ریال 20- تابلوى دیوارى(دعاى 
ان یکاد) 320,000 ریال 21- محافظ الکترونیکى دســتگاههاى برقى مارك تکســان مدل 
110 به ارزش 400,000 ریال 22- جام بلور(شیشــه اى) شش عدد به ارزش 200,000 ریال 
23- یخچال فریزر امرســان با قدرت کمپرســور hp 1/4  2,000,000 ریال 24- جاروب و 
خاك انداز دســته بلند و طى نخى جمعا 120,000 ریال 25- جا لیوانى استیل 50,000 ریال 
26- صندلى مســافرتى یک عدد(رویه برزنت) 50,000 ریال 27- سینى چاى خورى الکى 
فاقد ارزش 28- قیچى خیاطى دســته الکى معمولى 60,000 ریال 29- سفره هفت سین با 
جام فاقد ارزش 30- میز مدیریتى جلو چرم با عسلى مخصوص سه کشو کارکرده 5,800,000 
ریال ضمنا دو عدد میز پایه استیل صفحه شیشه به ارزش 850,000 ریال و یک عدد چهارراه 
براق به ارزش 120,000 ریال و یک عدد ســطل پالســتیکى بزرگ درب بادبزنى به ارزش 
200,000 ریال جمعا کل کاالهاى فوق بالغ بر 31,870,000 ریال مى باشد. با توجه به اینکه 
نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این 
اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: سه شنبه 96/3/30 از 
ســاعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر 
محل بازدید از اموال توقیفى: شاهین شــهر – خیابان دکتر حسابى – نبش فرعى 2- مجتمع 
الماس واحد 20. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به 
همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب 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 همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 440 

اجراي احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/3/613
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/809/26- 96/3/7 صغرى شــفیعى فرد فرزند عبدالعزیز باستناد یک برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود 
به شماره 602795 د/91  را که به میزان سه دانگ مشــاع از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 
406/7278 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) بنام خودش ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 12555 مورخ 93/2/21 دفترخانه 226- شاهین شهر به 
او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشــده  و به موجب سند شماره 27086 مورخ 
94/3/2 در رهن بانک اقتصاد نوین قرار داشــته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون 
درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی 
مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 450 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/616
حصر وراثت

بهرام نورى زاده بشناسنامه شماره 2338 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 142/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
خاتون نورى زاده بشناســنامه شــماره 1078 در تاریخ 1386/10/13 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- على محمد نورى زاده فرزند حسین شــماره شناسنامه 191 
نسبت با متوفى (فرزند) 2- خســرو نورى زاده فرزند حسین شماره شناســنامه 609 نسبت با 
متوفى (فرزند) 3- بهرام نورى زاده فرزند حسین شماره شناسنامه 2338 نسبت با متوفى (فرزند) 
4- شهرام نورى زاده فرزند حسین شماره شناســنامه 2652 نسبت با متوفى (فرزند) 5- بهنام 
نورى زاده فرزند حسین شماره شناسنامه 488 نسبت با متوفى (فرزند) 6- بهزاد نورى زاده فرزند 
حسین شماره شناسنامه 1306 نســبت با متوفى (فرزند) 7- فرنگیس نورى زاده فرزند حسین 
شماره شناســنامه 18 نســبت با متوفى (فرزند) 8- مهرانگیز نورى زاده فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1150 نســبت با متوفى (فرزند) 9- فریبا نورى زاده فرزند حسین شماره شناسنامه 
736 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 465 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/618

حصر وراثت
غالمحسین طایفه قشقائى بشناسنامه شــماره 1228 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره 106/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان حسین فدائى بشناسنامه شــماره 286 در تاریخ 80/3/19 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشــت عبارتند از: 1- على فدائى فرزند حسین شماره شناسنامه 11 نســبت با متوفى (فرزند) 
2- اشرف فدائى فرزند حســین شماره شناسنامه 1725 نســبت با متوفى (فرزند) 3- اعظم فدائى 
فرزند حسین شماره شناسنامه 1225 نســبت با متوفى (فرزند) 4- یدا... فدائى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1574 نسبت با متوفى (فرزند) 5- على اکبر فدائى فرزند حسین شماره شناسنامه 2966 
نسبت با متوفى (فرزند) 6- زهرا فدائى فرزند حسین شماره شناسنامه 939 نسبت با متوفى (فرزند) 
7- بتول فدائى فرزند حسین شــماره شناسنامه 1730 نســبت با متوفى (فرزند) 8- مهین فدائى 
فرزند حسین شماره شناسنامه 1784 نسبت با متوفى (فرزند) 9- بهرام فدائى فرزند حسین شماره 
شناسنامه نسبت با متوفى (فرزند) 10- مریم فدائى فرزند حسین شماره شناسنامه نسبت با متوفى 
(فرزند) 11- نصرت هاشمیان فرزند حیدرعلى شماره شناسنامه نسبت با متوفى (همسر). اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 435 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/3/619
حصر وراثت

مهین دخت جعفرزاده بشناسنامه شماره 106 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 140/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مالک 
پناهى به شناسنامه شماره 162 در تاریخ 1390/3/13 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- عبدالحسین پناهى فرزند برات شماره شناسنامه 1604 نسبت با متوفى (پدر) 2- مهین 
دخت جعفرزاده فرزند اکبر شماره شناسنامه 106 نســبت با متوفى (مادر) اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 462 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/3/620
اجراییه

شماره 47/95 ش11ح-96/2/6 به موجب راي شماره118 تاریخ 95/11/30 حوزه یازدهم شوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شهرکه قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مسعود محمدى فرزند 
علیرضا مجهول المکان، محکوم اســت به پرداخت مبلغ 200,000,000 ریال (دویســت میلیون 
ریال) بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3,275,000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 85,000 
ریال بابت هزینه تمبر. خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (95/12/20) تا زمان اجراى حکم 
در حق محکوم له: علیرضا حیدرى فرزند محمدطاهر به نشانى شاهین شهر خیابان عطار فرعى 7 
شرقى پالك 29 واحد 7 بر اساس شــاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى که توسط اجراى احکام 
دادگسترى محاسبه مى شود ضمناً پرداخت هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. محکوم علیه ظرف 30 روز پس از ابالغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال 
خود مى تواند اقامه اعسار نماید تا بازداشت شــود. م الف: 451 قاضى شعبه 11 حقوقی شوراي حل 

اختالف شاهین شهر/3/621
اجراییه

شماره 95-663 به تاریخ 96/3/3 ش8 به موجب راي شماره 845 تاریخ 95/12/8 حوزه 8 شوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید دارخان فرزند ادرشیر 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به فک پالك به شماره انتظامى 163 ل59 ایران 43 و پرداخت 
مبلغ 922,500 ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له، نواز رسولى فرزند قربانعلى به نشانى 
گلدیس فاز دو خیابان ابوذر 6 غربى مجتمع پوریاى 8 واحد 5 هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 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 صریحاً اعالم نماید. م الف:445 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/3/622
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 65/96 ش 2 خواهان شوکت معصومى باقر آبادى فرزند نعمت اله نشانى 
اردستان روستاى دیزلو منزل رستم معصومى درخواستى مبنى بر مطالبه نفقه به طرفیت حجت اله 
صادقى به نشانى مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز یکشنبه مورخ 96/5/8 
ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده با توجه با مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در پشت دادگسترى اردستان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 93 شعبه 2 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اردستان (مجتمع شماره یک)/3/636
مزایده

شــماره نامه: 9610113624300167 شــماره پرونده: 9109983624700139 شماره بایگانى 
شعبه: 920528 اجراى احکام کیفرى دادگسترى اردستان در نظر دارد در پرونده 920528 اجراى 
کیفرى اردستان موضوع محکومیت آقاى روح اله زرگرى فرزند سیدمحمد محکوم است به استرداد 
تعداد شانزده رأس دام در حق آقاى مجتبى یزدانیان با توجه به اینکه محکوم علیه اقدام به معرفى 
یک دستگاه تاکسى سمند به شرح ذیل نموده اســت از اموال معرفى شده را به شرح ذیل به فروش 
مى رساند. یک دستگاه خودرو سوارى تاکسى سمند به شماره انتظامى ایران 13- 638 ت 28 مدل 
1386 زرد رنگ دوگانه سوز به شماره موتور 12486148139 ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 135000000 ریال درب موتور طرف چپ و گوشه گلگیر جلو چپ سفتکارى شده 
و نیاز به تعمیر و رنگ آمیزى دارد درب و رکاب طرف راست نیاز به صافکارى و نقاشى دارد الستیک ها 
در اثر توقف طوالنى غیرقابل استفاده است باطرى فرسوده مى باشد همچنین فاقد بیمه نامه معتبر 
مى باشد. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه حضور یافته و تا پنج روز قبل از مزایده از 
خودرو مذکور بازدید نمایند. مورد مزایده به شخصى واگذار مى شود که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. 
برنده مزایده بایستى ده درصد بها را فی المجلس به حساب سپرده دادگسترى واریز و مابقى را ظرف 
مهلت یک ماه پرداخت نماید و در صورتى که مابقى بهاى معامله را واریز ننماید ســپرده واریز شده 
پس از کسر هزینه هاى قانونى به نفع دولت ضبط خواهد شد. زمان مزایده: روز یکشنبه 96/4/11 
ساعت 10 صبح مکان: واحد اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب اردستان. م الف: 96 

شعبه اول اجراي احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اردستان/3/637
اجراییه

به موجب راي شماره41 تاریخ 96/1/29 حوزه2 شوراي حل اختالف شهرستان زرین شهر که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیه عبدالعلى محمدى پالرنى فرزند رضا شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 107/900/000 ریال بابت دو فقره چک شماره 599806 ریال به 
مبلغ 44,000,000 ریال سررسید 89/9/12 و چک شــماره 599814 به مبلغ 63,900,000 ریال 
سررسید98/8/20 و پرداخت مبلغ 2,263,750 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر اجرائى در حق صندوق دولت. 
مشخصات محکوم له: عباس درى سده فرزند اسمعیل شغل کاسب به نشانى سده لنجان خیابان امام 
خیابان دکتر معتمدى پالك7 . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي 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:271شعبه2حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان لنجان(مجتمع شماره1)/3/638
حصر وراثت

مهناز سعیدى ورنامخواستى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 982 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
104/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل 
کاظمى ورنامخواستى بشناسنامه 988 در تاریخ 1396/02/22 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مریم خاشــعى ورنامخواستى فرزند حسن 
ش.ش 161 ت.ت 1341 صادره از لنجان (مادر متوفى) 2- محمدمصطفى کاظمى ورنامخواستى 
فرزند اسماعیل ش.ش 1160701822 ت.ت 1391 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- مهناز سعیدى 
ورنامخواســتى فرزند داود ش.ش 982 ت.ت 1365 صادره از لنجان (همسر متوفى) 4- ابراهیم 
کاظمى ورنامخواستى فرزند خداداد ش.ش 13 ت.ت 1326 صادره از لنجان (پدر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 274 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/3/639
حصر وراثت

طوبى قربانى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 458 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 100/96  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا فیروزى 
بشناسنامه 1063 در تاریخ 1395/12/23  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا فیروزى فرزند غالمرضا ش.ش 2008 ت.ت 1341 صادره 
از تهران (پدر متوفى) 2- طوبى قربانى فرزند رضا ش.ش 458 ت.ت 1344 صادره از لنجان (مادر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 280 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/3/642
حصر وراثت

حمیدرضا محمودآبادى داراى شناسنامه شماره 628 به شرح دادخواست به کالسه 110/96  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله محمود آبادى 
آرانى به شناسنامه 502 در تاریخ 1396/01/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شمســى نویدى آرانى فرزند عبداله ش.ش 56 ت.ت 1318 
صادره از آران و بیدگل(مادر متوفى) 2- قدیرمحمود آبادى آرانى فرزند حســن ش.ش 344 ت.ت 
1316 صادره از آران و بیدگل(پدر متوفى) 3- فهیمــه محمودآبادى آرانى فرزند حبیب اله ش.ش 
1250063701 ت.ت 1368 صادره از کاشــان(دختر متوفى) 4- عاطفه محمودآبادى آرانى فرزند 
حبیب الــه ش.ش 1272190242 ت.ت 1375 صادره از اصفهان(دختــر متوفى) 5- حمیدرضا 
محمودآبادى آرانى فرزنــد حبیب الــه ش.ش 628 ت.ت 1363 صادره از کاشان(پســر متوفى) 
6- اشرف فخریان آرانى فرزند سیدکاظم ش.ش 268 ت.ت 1342 صادره از آران و بیدگل(همسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 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: 278 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/3/643

فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1396/09/366582- 1396/2/24 نظر به اینکه ســند مالکیت ششــدانگ 
پالك ثبتى شــماره 2813 فرعى از 2- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شــهرضا که در صفحه 
241 دفتر امالك جلد 218 به نام عصمت ســرحدى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
بالواسطه/مع الواسطه به موجب سند انتقال شــماره: 10815- 86/2/17 دفتر 5- شهرضا در 
رهن بانک ملت شعبه خیام واقع گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
960918711324537- 96/2/20 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن 
ذیل شــماره: 4447- 96/2/9 به گواهى دفترخانه 292- شهرضا رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى 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: 212  صمصامى مسئول 

دفتر امالك شهرضا/3/721
ابالغ راى افراز 

شماره: 1396/09/373596- 1396/03/10 آقاى محمدعلى نواب فرزند ابوالقاسم، بدینوسیله 
به اطالع و آگهى شما مى رساند: بموجب صورتمجلس و رأى افراز شماره 1396/09/373595 
مورخه 1396/03/09 صادره از اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان شهرضا پالك 32/183 
واقع در دست قمشه بخش یک ثبتى شهرضا افراز و ششدانگ یک قطعه زمین محصور بشماره 
32/2777 به مساحت 5863/60 مترمربع در ازاء 5460 سهم مشاع از 12000 سهم ششدانگ 
قبل از افراز در سهم دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا (خواهان) مستقر و ششدانگ یک قطعه 
ملک شماره 32/2778 (که قبًال 32/183 باقیمانده بوده) به مساحت 5050/50 مترمربع در ازاء 
6540 سهم مشاع از کل 12000 سهم ششــدانگ قبل از افراز در سهم اداره آموزش و پرورش 
شهرضا نسبت به 5460 سهم مشاع و محمدعلى نواب فرزند ابوالقاسم در ازاء 1080 سهم مشاع 
از کل 6540 سهم ششدانگ مستقر گردیده است. مقتضى اســت ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهى چنانچه اعتراضى دارید وفق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 
سال 1357 و ماده 5 آیین نامه مربوطه به دادگاه شهرستان شهرضا مراجعه نمایید. م الف: 208 

موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/3/722
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/373663-1396/3/10 نظر به اینکه سند مالکیت تمامیت سه جریب 
و پنج هشتم جریب مشاع از کل یکهزار و هشتصد و پنجاه و شش جریب ششدانگ قطعه زمین 
شماره 220 فرعى از 76- اصلى با قدرالحصه از سه دانگ قنات اختصاصى واقع در مهیار بخش 
یک ثبتى شــهرضا که در صفحه 319 دفتر 131 دفتر امالك بنام اســفندیار انصارى مهیارى 
ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده که اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
960918711347917-96/3/10 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن 
ذیل شــماره: 17481- 96/1/23 به گواهى دفترخانه 854 تهران رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد 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 
اســت  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی مجدد طبق مقررات خواهد شد. م الف: 207 

موسوى رئیس ثبت شهرضا/3/723
حصر وراثت

آقاي عبدالحسین جابرى داراي شناسنامه شماره 36 به شرح دادخواست به کالسه 96/112 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صغرى 
جابرى پوده بشناســنامه65 در تاریخ 95/10/8 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عبدالحسین جابرى فرزند على به ش شناسنامه 36 
متولد 1327 صادره از دهاقان(برادر متوفى) 2- حسن جابرى پوده فرزند على به ش شناسنامه 52 
متولد 1336 صادره از دهاقان (برادر متوفى) 3- محترم جابرى پوده فرزند على به ش شناسنامه 
1332 صادره از دهاقان(خواهر متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/70 شــعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان دهاقان (مجتمع شماره 

یک)/3/724
حصر وراثت

اقدس عطائى فر داراي شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 114/96  ش/1 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حلیمه سلطان 
علیپور وندآبادى بشناســنامه 46 در تاریخ 95/10/18  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرتضى عطائى فر به شماره شناسنامه 2 متولد 
49/1/4 صادره اردســتان (فرزند متوفى) 2- اســداله عطائى فر به شــماره شناسنامه 1 متولد 
40/1/14 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 3- محمدعلى عطائى فر به شــماره شناســنامه 
93 متولد 54/3/1 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 4- على عطائى فر به شماره شناسنامه 4 
متولد 46/2/10 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 5- فاطمه کچوسنگى به شماره شناسنامه 
6 متولد 31/2/20 صادره اردســتان (فرزند متوفى) 6- سیما کچوسنگى به شماره شناسنامه 3 
متولد 28/9/1 صادره اردستان (فرزند متوفى) 7- منور کچوسنگى به شماره شناسنامه 1 متولد 
34/9/12 صادره اردســتان (فرزند متوفى) 8- اقدس عطائى فر به شــماره شناسنامه 1 متولد 
37/6/2 صادره از اردستان (فرزند متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 95 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/3/725
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/370142- 1396/3/1 نظر به اینکه سند مالکیت المثنى ششدانگ 
یکباب خانه شماره 5931 فرعى از 2 اصلى بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 136 دفتر 227 
دفتر امالك بنام نصرت کارشناس ثبت و صادر و تسلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده 960918711335917-96/2/31 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 295463-96/2/31 دفتر 2- شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجائى /سرقت/ ســهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى دوم از سند مالکیت ملک فوق را نموده اند. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى 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 کتباً 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 
اســت  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی مجدد طبق مقررات خواهد شد. م الف: 215 

موسوى رئیس ثبت شهرضا/3/728
مزایده

شماره آگهى: 139603902127000013 شــماره پرونده: 139404001014000413 آگهى 
مزایده اموال غیرمنقول (اســناد رهنى) به موجب پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9500037 
له شرکت گلف اجنســى ایران و علیه شــرکت حمل و نقل راهور ریل کوثر و غیره، تعداد 368 
دستگاه بوژى متعلق به شرکت مدیون که قبًال توســط  این اجرا بازداشت و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى هربوژى با مشخصات فنى، وزن کامل با دوچرخ 5000 کیلوگرم، طول کامل 
بوژى 300 ســانتیمتر، عرض کامل بوژى 245 ســانتیمتر، قطر چرخ 957 میلى متر، نوع چرخ 
منوبلوك، تعداد کفش مورد نیاز هر بوژى 4 عدد نوع کمپوزیت، بارمحورى مجاز هر محور 22/5 
تن، فاصله ریل 1435 میلى متر، گردش بوژى در شــعاع قدس 75 متر، سرعت در حالت بدون 
بار 120 کیلومتر در ساعت، سرعت در حالت با بار 100 کیلومتر در ساعت، فنر مورد استفاده 32 
عدد نوع مارپیچ (16 عدد فنر مادر و 16 عدد بچه فنر در هر بوژى) ســاخت کشور چین میباشد 
که هر دستگاه بوژى به مبلغ دویســت و نود میلیون ریال جمعًا تعداد 368 عدد به مبلغ یکصد و 
شش میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال ارزیابى گردیده است در جلسه مزایده که از ساعت 9 
صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/05/18 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. 
از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد 
روز بعد از آن جلسه مزایده تشــکیل میگردد. مزایده از مبلغ کارشناسى یکصد و شش میلیارد و 
هفتصد و بیست میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و به هر کس که خریدار باشد 
فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 25 جاده 
شهرضا- اصفهان شهرك صنعتى رازى، بلوار رازى، خیابان نهم انتهاى خ سمت راست کیلومتر 
3 جاده خاکى شرکت واگن سازى کوثر بازدید به عمل آورند. این آگهى یکنوبت در نصف جهان 
چاپ اصفهان در تاریخ 96/03/17 درج و منتشر میشود. م الف: 57 یوسفیان مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى شهرضا/3/729
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

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

راي شــماره 139660302008001174- 96/02/30- شمس و قمر سجادى دشت پاکردى 
فرزند حجت ا... ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به استثناء ثمنیه اعیانى آن مفروزى از 87 فرعى 
از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 141/78 مترمربع. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/03/17 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 96/04/01 م الف: 214 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/3/730

حصر وراثت
آقاي احسان محمدى موسى آبادى داراي شناسنامه شماره 1675 به شرح دادخواست به کالسه 
96/111 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خیراله محمدى موسى آبادى بشناسنامه 22 در تاریخ 96/2/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سکینه بومون موسى آبادى فرزند محمد 
رضا به ش.  شناسنامه 103 متولد 1304 صادره از شهرضا(مادر متوفى) 2- ربابه صفرى موسى 
آبادى فرزند امراله ش. شناسنامه 24 متولد 1342 صادره از دهاقان(همسر متوفى) 3- احسان 
محمدیان موسى آبادى فرزند خیراله ش. شناسنامه 1675 متولد 1359 صادره از دهاقان(پسر 
متوفى). 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 
شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/73 شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/3/743
حصر وراثت

محمود طالب فرد داراي شناسنامه شماره 1446 به شرح دادخواست به کالسه 115/96 ح ش از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان افروز نوروزى 
ایبلو بشناسنامه 130 در تاریخ 94/1/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- محمود طالب فرد فرزند حسین به ش.ش 1446 متولد 1360 
صادره از دهاقان (پسر متوفى) 2- احمد طالب فرد فرزند حسین به ش.ش 80 متولد 1363 صادره 
از دهاقان (پســر متوفى) 3- زهرا طالب فرد فرزند حسین به ش.ش 1445 متولد 1358 صادره 
از دهاقان (دختر متوفى) 4- روح انگیز طالب فرد فرزند حســین به ش.ش 1444 متولد 1355 
صادره از دهاقان (دختر متوفى) 5- فرنگیس طالب فرد فرزند حســین به ش.ش 1443 متولد 
1345 صادره از دهاقان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 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: 96/75 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/3/744
 فقدان سند مالکیت  

شــماره: 1396/12/365775 ورثه فاطمه بیگم نوریان نجف آبــادى فرزند محمدرضا  طبق 
درخواســت وارده بشــماره 951218641180407 مورخ 1395/10/15 و باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو-سوم 
مشاع از ده سهم ششدانگ باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى پالك ثبتى شماره 94 واقع در قطعه ده 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که در صفحه 358 دفتر 67  امالك ذیل ثبت 8167 بنام خانم 
فاطمه بیگم نوریان نجف آبادى فرزند محمدرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر تسلیم 
خواهد شــد. م الف: 4642 حســین زمانى رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان 

نجف آباد/3/757
مزایده

شــماره مزایده: 139604302129000008-1396/03/09 به موجب پرونده اجرائى کالسه 
9500245 شــش دانگ یک بابخانه پالك 66 فرعى از 1264 اصلى واقع در چرمهین بخش 
9 ثبت اصفهان محدود به حدود شماال در دو قسمت که قسمت دوم آن شرقى است اول درب 
و دیواریست بطول 10/97 متر به کوچه دوم دیواریست بطول 1/73 متر به کوچه شرقا درب و 
دیواریســت بطول 25/89 متر به کوچه جنوبا دیوار به دیوار بطول 12/53 متر به پالك شماره 
65 فرعى غربا دیوار به دیوار بطول 27/87 متر به پالك شماره 65 فرعى، به مساحت 337/07 
مترمربع در دفتر 539 دفتر 12 امالك به نام سازمان ملى زمین و مسکن ثبت و صادر و سپس 
به موجب سند قطعى به خانم شــهال گل بکنار فرزند شعبانعلى انتقال قطعى یافته است و طبق 
سند رهنى شماره 8037 دفترخانه اسناد رسمى 251 لنجان در قبال مبلغ 1016000000(یک 
میلیارد و شانزده میلیون) ریال در رهن بانک کشاورزى شعبه چرمهین قرار گرفته و طبق نظر 
کارشناس رسمى به مبلغ(یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال ارزیابى شده و پالك فوق 
در یک طبقه ســاخت در حد نازك کارى و قابل بهره بردارى فاقد بیمه نامه و داراى انشعابات 
آب، برق، گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک مى باشد. پالك فوق از ساعت 9 الى 
12 روز یکشنبه مورخ 1396/4/11 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در خیابان 
کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد 
مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 288  

ابراهیمى مسئول واحد ا جراى اسناد رسمى لنجان/3/776
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى على غالمى دادخواستى به مبلغ 
/40/000/000 ریال بطرفیت آقاى محمدرضا هراتیان که اعالم شــده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 272/96 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شــنبه مورخ 96/4/13 ساعت 17 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 شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 292 شعبه 2 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/777
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بانک مهر اقتصاد- مهدى محسن زاده و امیر عباسى 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده 
که به کالســه 1353/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 96/4/17 ساعت 5/15 عصر تعیین وقت 
گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 497 شعبه چهارم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/786
مزایده

در پرونده 950104 و بــه موجب اجرائیــه 940638 مورخ 95/12/22 صادره از شــعبه دوم 
دادگسترى شهرستان شاهین شهر محکوم علیه منصور فاتحى به پرداخت 1/850/000/000 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ملیحه پورمحمدى و 82/500/000 ریال بابت هزینه 
اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شــده است، نموده است. صورت اموال مورد 
مزایده: محل مورد نظر واقع در شهرستان شاهین شهر- گلدیس- بر بلوار فدك- فرعى 6 غربى 
مراجعه و پس از بررسى موقعیت محلى ملک و اندازه گیرى الزم گزارش ذیل را تقدیم مى دارم: 
مشخصات ساختمان: کاربرى: مسکونى موقعیت و جانمائى: سه نبش زمین: بایر نماسازى: - 
پارکینگ: - آسانسور: - پوشش کف: - دیوارها: - انشعابات: - مساحت عرصه: 196 مترمربع 
طبق سند مساحت اعیانى: - قدمت ساخت: - گرمایش: - سرمایش: - تعداد طبقات: - دربهاى 
داخلى: - آشپزخانه: - سرویس بهداشتى: - حیاط: - تعداد اتاق خواب: - مشخصات ثبتى ملک 
که طبق سند ارائه شده بصورت یک قطعه زمین مى باشد، به شرح ذیل است: ردیف: 1- شماره 
سریال سند: 271553 سرى الف/79، شــماره اصلى ملک: 301، شماره فرعى ملک: 39743، 
مفروز و مجزى شده: - دفتر: 398، صفحه: 185، شماره ثبت: 95252، شماره دفتر الکترونیکى: 
- نام مالک: منصور فاتحى، سهم مالکیت: شــش دانگ قطعه زمین، توضیحات: ملک مذکور 
یک پالك زمین بایر به صورت سه نبش است. امکانات شهرى در مجاورت زمین موجود است. 
ارزیابى: با توجه به موارد پیش گفته و پس از بررســى موقعیت محلى ملک، مساحت عرصه و 
اعیانى، کیفیت ساخت، قدمت ساخت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در کارشناسى ارزش 
شش دانگ عرصه و اعیانى ملک مورد نظر که شامل یک جلد سند شش دانگ مى باشد به تاریخ 
مباشرت به کارشناسى برابر با /2/100/000/000 ریال به حروف (دو میلیارد و یکصد میلیون) 

ریال برابر با دویست و ده میلیون تومان مى باشد. 

با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/3/29 
ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام مدنى شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر 
محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى 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 حساب سپرده واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 471  

اجراي احکام مدنى شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر/3/787

 فرعى

دك
وار ف

شمال 4 بل
 فرعى



پرهیــزکاران در روزگار کوتــاه دنیا صبر کرده تا آســایش 
جاودانــه قیامــت را بــه دســت آورنــد: تجارتــى پرســود که 
پروردگارشان فراهم فرموده، دنیا مى خواست آنها را بفریبد 
اما عزم دنیا نکردند، مى خواست آنها را اسیر خود گرداند که با 

فدا کردن جان، خود را آزاد ساختند.
موال على (ع)

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح مندرج در 
جدول ذیل بصورت نقدي و اقساطی به فروش برساند.متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ده روز ، همه روزه به استثناء 
روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب 

بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.    
توضیحات: 

1-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و بانک در رد هر یک یا تمامی و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 
2-اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقى  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی 
امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزي مربوط به 5درصد قیمت پایه در پاکت الك و موم شده ( با قید مربوط به 
ملک ردیف  آگهی ) تسلیم و رسید دریافت نمایند . براي هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  

شده ارائه گردد . 
3-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهى به مدت 15 روز مى باشد.به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که 

بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود .
 4-در شرایط مساوي اولویت با مالک قبلی امالك خواهد بود . وجوه واریزي نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد 

نخواهد شد. 
5-شرکت درمزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گذار موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت دولتی می 

باشد.
 6-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود.

7-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطى 
پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقى  حداکثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود0 ضمنا اولویت با پیشنهاد نقدى 

است.
8-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده 
خریدار می باشد و در صورت نیاز به اصالحات اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ ، رفع مغایرت و غیره و طی کلیه 
مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود 

سلب و اسقاط می نماید . 
9-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاي مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود.

10-کل هزینه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمی و شهردارى و دارایى و غیره که به ملک تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزایده 
خواهد بود .

 11-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و 
امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه 

ادعایی بر خالف آن مردود می باشد . 
12-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشددر صورت بروز مشــکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون 
تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت وجوه واریزي شامل سود 

و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود . 
13-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ( تهران ) می باشد .

14-براي شرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به میزان 5 درصد قیمت پایه  امالك  به صورت نقدى  نزد بانک کشاورزي شعبه محل وقوع 
ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزي در استان اصفهان به حساب بستانکاران بابت مزایده ، الزامی است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم 

از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد .
 15-شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده ، یا فیش 

واریز 5 درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند . 
16-بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام 

مزایده و باز گشایی پاکتها نخواهد بود. 

امالك براى مزایده  (خرداد ماه96)
وضعیت ملک  قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکنام شعبه ردیف

فریدن-اشجردفریدن 1

یکصد و نود و 
چهار سهم از 

چهارصد سهم 
پالك شماره 

8/141

ششدانگ گلخانه گلخانه 
29400

سوله و 
ساختمان 

6400
در تصرف مالک       5,598,000,000 

سابق

فالورجان 2
فالورجان 

صحرائى باغ 
وحش 

یک و نیم 
دانگ مشاع از 

ششدانگ پالك 
430/904

زمین مشاع 
کشاورزى

مساحت 
ششدانگ 

12280
در تصرف بانک       1,038,163,458 -

است 

فالورجان 3
فالورجان 

صحرائى باغ 
وحش 

ششدانگ پالك 
زمین ششدانگ 430/905

مزروعى 
مساحت  
در تصرف بانک     13,490,950,000 -11976

نیست

اصفهان 4
دهستان بران 

جنوبى روستاى 
کبوتر آباد 

تمامیت  سهم 
مشاع از 

ازششدانگ پالك 
50 فرعى از 153 

اصلى 

زمین مشاع 
درتصرف بانک       6,573,743,200 -16964/98مزروعى 

است

کوهپایه 5
خیابان کاوه خیابان 
ابوریحان بیرونى 

پالك 20

نوزده حبه از 72 
حبه پالك شماره 
15177470/604

تخلیه و در تصرف       2,493,750,000 265344مسکونى خانه 
بانک نیست 

گلپایگان جاده گلپایگان 6
شرکت زراعى

شصت و دو سهم 
از نود و شش 
سهم پالك 

شکاره 281/3
ششدانگ مرغدارىمرغدارى

تخلیه و در تصرف       5,716,893,095 630001857/5
بانک نیست 

اصفهان 7
اصفهان برآن 

جنوبى روستاى 
کبوتر آباد 

 11/1سهم از 
25/9 سهم از 

شش دانگ پالك 
153/48

    17,223,204,150 202692681 گاودارىگاودارى

ملک مذکور به 
انضمام کلیه 

ساختمان ها و 
تاسیسات موجود 
تخلیه و در تصرف 

بانک نیست 

فالورجان 8
نجف آباد- 

جوزدان- جنب 
کانال آب به سمت 

قهدریجان

سى وهفت و 
نود هشت صدم 
سهام مشاع از 
ششدانگ پالك 

433/2/405

کشتارگاه 
صنعتى 

کشتارگاه 
 در تصرف مالک     24,327,900,000 10877/97922مرغ

سابق است 

اصفهان 9

اصفهان-برآن 
جنوبى-روستاى 
روران-دنبال بلوار 

زاینده رود-بن 
بست ابن سینا- 

پالك 267

ششدانگ پالك 
تخلیه و در تصرف           437,400,000 355225خانه خانه 456/4

بانک نیست 

آگهی مزایده عمومی
 اموال غیر منقول 

م الف: 48554مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز دوازدهم ماه مبارك رمضان:
ْتِر َوالَْعفاِف، َواْسُتْرنى فیِه بِلِباِس الُْقُنوِع َوالَْکفاِف، َواْحِمْلنى فیِه  اَللّـُهمَّ َزیِّنّى فیِه بِالسِّ

َعلَى الَْعْدِل َواِالْنصاِف، َو آِمنّى فیِه ِمْن ُکلِّ ما أَخاُف، بِِعْصَمتَِک یاِعْصَمه الْخآئِفیَن.
خدایا! در این روز مرا به زیور پوشش از گناه و پاکدامنى بیاراى و جامه قناعت و 
اکتفاى به مقدار حاجت را به برم کن و وادارم کن در این روز به عدالت و انصاف و 
ایمن ساز مرا در این روز از هر چه از آن مى ترسم به نگهدارى خودت اىنگهدارنده 

ترسندگان.

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 اســناد مزایده تا تاریخ 96/3/20 به شــهردارى واقع در میدان امام حسین (ع) مراجعه

 نمایند. 

آگهى مزایده

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر 

دوم نوبت 

شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شــماره 
95/100/924 مورخ 95/7/27 شوراى اســالمى شهر نسبت به 
واگذارى قســمتى از پارك کوهســتانى وجین جهت احداث و 
بهره بردارى مجموعه تفریحى گردشگرى با شرایط مندرج در آگهى 
فراخوان اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشــتر و دریافت فرم شــرکت در فراخوان تا پایان وقت ادارى 

96/3/30 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

آگهى فراخوان عمومى (مرحله سوم)

محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران

دوم نوبت 

در راستاى اجراى بند «ت» ماده «یک» تصویب نامه شماره 27862/ت31281/هـ مورخ 84/5/8 هیأت وزیران 
(موضوع آئین نامه اجرایى تأســیس و فعالیت ســازمانهاى مردم نهاد)، پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده 
سازمانهاى مردم نهاد در هیأت هاى نظارت طى روز سه شنبه تاریخ 96/5/17 در محل فرماندارى اصفهان رأس 
ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد شد. بدینوسیله از نمایندگان ســازمانهاى مردم نهاد داراى پروانه فعالیت از 
فرماندارى اصفهان دعوت بعمل مى آید بمنظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات، به دبیرخانه هیأت 

نظارت ذیربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند. 
الف: سازمانهایى که متقاضى نامزدى انتخابات جهت تصدى سمت «نماینده سازمانهاى مردم نهاد در هیأت نظارت» 

هستند، مى بایست در خصوص معرفى و ثبت نام نماینده از تاریخ 96/3/16 لغایت 96/3/25  اقدام نمایند. 
ب: سازمانهایى که صرفاً متقاضى شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رأى دادن هستند، مى توانند از تاریخ 96/3/16 

لغایت 96/5/10 در خصوص معرفى و ثبت نام نماینده اقدام کنند. 
* مدارك مورد نیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رأى دهندگان و نامزدهاى انتخابات بشرح ذیل است: 

1. تصویر پروانه فعالیت صادره از فرماندارى 
2. تصویر آخرین آگهى روزنامه رسمى کشور مبنى بر ثبت تغییرات هیأت مدیره سازمان مردم نهاد. 

3. اصل صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مردم نهاد مبنى بر معرفى نماینده تام االختیار جهت شرکت در انتخابات 
(ممهور به مهر سازمان مردم نهاد). 

4. یک قطعه عکس 4×3 براى نماینده 
5. تصویر صفحه اول شناســنامه، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فــرم ثبت نام براى نامزدهاى 

انتخابات. 
* الزم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفاً مى تواند در خصوص معرفى یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده 

جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامى است. 
* محل ثبت نام: دبیرخانه هیأت هاى نظارت بر سازمانهاى مردم نهاد مستقر در فرماندارى اصفهان

اطالعیه شماره یک 
فرماندارى اصفهان 

اطالعیه برگزارى پنجمین دوره انتخابات
 تعیین نماینده سازمانهاى مردم نهاد در هیأت نظارت شهرستان

دبیرخانه هیأت نظارت شهرستان اصفهان
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عوارض مصرف قرص 
دگزامتازون 

وزیر ارشاد!
 رئیس صدا و سیما! 
صداى ما را مى شنوید؟

دام «خرچنگ هاى سیاه» 
براى زنان در باغچه مشهد 

اپلیکیشن پلیر 
 « Chromecast »

اندروید

پاپلیکیشنشن پ پلیلیرر
 « Chromecastst »st

روزى که  پوالدى سپاهانى شد

گوگل 
مى خواهد 
دستیارش 

همه جا باشد 

11

15

مراسم بیست و هشتمین ســالگرد ارتحال 
جانســوز امام راحل(ره) و گرامیداشت یاد و 
خاطره شهداى قیام 15 خرداد به همت شوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى استان، استاندارى 
و ستاد برگزارى بیســت و هشتمین سالگرد 
ارتحال امام خمینى(ره) با حضور اســتاندار و 
سخنرانى نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى و در فضایى معنوى در خیمه 

گلستان شهداى اصفهان برگزار شد.
این مراســم با حضور گســترده مسئوالن 
نیروهــاى نظامــى و انتظامى، شــهردار، 
روحانیــون، نماینــدگان مــردم اصفهان 
در مجلــس شــوراى اســالمى، مــردم 
شــهید پــرور اصفهــان، خانــواده معظم 
شــهدا، جانبــازان و آزادگان و مســئوالن 
دســتگاه هاى اجرایى اســتان بــا تالوت 
آیاتــى از کالم ا... مجیــد، نواختن ســرود 
پرافتخار جمهورى اســالمى آغاز شــد و با 
برنامه هاى متنوع تواشیح گروه فلق، تالوت 
آیاتى از قرآن کریم، سرود مجتمع دانشگاهى 

امام حسین(ع)، مداحى و ... ادامه یافت.
نماینده ولى فقیه در ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمى در این مراسم با تســلیت سالروز 
رحلت جانســوز حضرت امام خمینى(ره) و 
گرامیداشــت قیام 15 خــرداد و قدردانى از 
حضور مسئوالن و مردم در این مراسم گفت:

اصوًال هر انقالبى رویــش ها و ریزش هایى 
دارد و انقــالب هایى در جهان بــوده که به 
رویش رســیده ولى در نهایت گرفتار ریزش 
شــدید شــده اند که این انقالب ساقط شده 

است.
آیت ا... على ســعیدى اظهار داشت: در هیچ 
مقطع تاریخى از زمــان پیامبر(ص) تا امروز 
شرایط اســالم به این میزان حساس نبوده 
و همه ثمره پیشــینیان به نوع عملکرد ملت 

ایران بستگى دارد.
وى با بیان اینکه در چهــار موضوع انقالب، 
امت ها، خواص و جامعه در انقالب ها رویش 
و ریزش وجود دارد، گفت: ممکن است امتى 
در برهه اى از تاریخ بدرخشد  اما در مرحله اى 

دیگر دچار انحراف شود و سقوط کند. ممکن 
اســت فردى در دوره اى درخشش د اشته و 
مدال افتخار گرفته و پیشگام هم باشد اما در 
دوره اى دیگر عقبگرد کرده و سقوط کند. و 
یا ممکن است جامعه اى در دوره اى در تاریخ 
درخشش داشته باشد ولى در برهه اى دیگر 
دچار افت شود و سقوط نماید. این در حقیقت 
نشــان مى دهد که اگر جامعه اى شــعور و 
شعارهاى انقالب را فراموش کند ممکن است 

آن انقالب نیز سقوط کند. 
نماینده ولى فقیه در ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمى با طرح این ســئوال که چرا مردم به 
شــعارهایى که رنگ و بوى غربى دارد توجه 
مى کنند و چرا جامعه افت مى کند و نیاز مردم 
در عرصه هاى مختلف انقالب چیست؟ گفت: 
اگر در برخى از خیابان هاى اصفهان، تهران و 
شهرهاى دیگر وضع حجاب مطلوب نیست این 
نشانه ریزش در جامعه بوده و آهنگ خطر است 
چرا که انقالب داراى ضابطه است و ملت باید 

به آن پایبند باشند تا از بین نرود.
آیت ا... سعیدى، انقالب اسالمى ایران را یک 
رویش تاریخ بشر که معمار آن امام راحل (ره)

بود دانســت و گفت: امام خمینى(ره) در اوج 

ناباورى، جمهورى اســالمى را به وجود آورد 
که رویش بود و در جهان غوغا کرد به طورى 
که کسینجر، انقالب اســالمى ایران را نوعى 
ســونامى خواند که دنیا را تــکان داد و امروز 
جمهورى اســالمى ایران در جهان و منطقه، 

قدرتمند بوده است. 
وى ادامــه داد: انقالب اســالمى ایــران در 
عرصه هــاى مختلف اقتصادى، سیاســى و 
... رویــش داشــته و خوشــبختانه تاکنون 
ریزش نداشــته اســت و با هدایــت رهبرى 
با قوت و قــدرت به راه خود ادامــه مى دهد. 
نماینده ولى فقیه در ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمى در ادامه افــزود: البتــه دولت ها 
ریزش هایى داشته و  نتوانستند بار انقالب را 

تحمل کنند.
آیت ا... سعیدى مى گوید: امت انقالبى ایران 
اسالمى آنجا که تشــخیص دهند انقالب در 
خطر اســت مثل روز 9 دى، به میدان مى آیند 

اما بسیارى از موارد مثل 9 دى نمایان نیست. 
وى سند 2030 را از کاپیتوالسیون بدتر خواند 
و گفت: چرا خواص ساکت هستند و فریاد نمى 
زنند؟ و آیا ریزش در خواص انجام نگرفته است؟ 
باید بدانیم که وقتى انقالب مى ماند که انقالب، 

امت، خواص و جامعه از ابتدا تا انتها بمانند.
نماینده ولى فقیه در ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمى گفت: عدول از «ما مى توانیم» به 
«ما نمى توانیــم» ریزش خواص به شــمار 
مى رود. در حالى که امــام راحل(ره) گفت ما 
مى توانیم ولى مسئوالن گفتند نمى توانیم، این 
روحیه شاه سلطان حســینى چه بالیى به سر 

انقالب مى آورد؟ 
وى بار دیگــر تأکید کرد: ما میــراث دار امام 
راحل(ره) هســتیم و عدول از مردم ساالرى 
دینى به مردم ســاالرى ســکوالر، عدول به 
شــیطان و کدخدا، عدول از تقابل با آمریکا و 
ســازش با آمریکار، عدول از «ما مى توانیم» 
به «ما نمى توانیم» و ... ریزش خواص در هر 
مقامى اســت. آیت ا... سعیدى اعتدال را نیز از

مؤلفــه هــاى انقالبى گــرى برشــمرد و 
گفت: هر انقالبــى معتدل بــوده و اعتدال از 
مؤلفه هــاى انقالبى گرى اســت. و برخورد 
گزینشى با فرمان رهبر معظم انقالب اسالمى 
چه معنایــى دارد؟ چرا خــواص در برابر فتنه 

سکوت کرده و فریاد نمى زنند؟ 
وى گلستان شــهداى اصفهان را سند رویش 
انقالب اسالمى خواند و گفت: گلزار شهداى 
اصفهان، سبک زندگى و رویش انقالب بوده و 
برگزارى جشن برترین سبزه نوروز در اصفهان، 
برترین مار در شــیراز و ... اینها آهنگ ریزش 

است.
نماینده ولى فقیه در ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمى، تغییر نگرش جامعه نسبت به دشمن، 
گرایش به عوامل غرب گرا، گرایش به مذاهب 
غربى، تنوع طلبى در ســبک زندگى، شایعه 
پذیرى، خرافه گرایى، تأثیر پذیرى از تهدیدات 
و ... را از آثار ریــزش در جامعه بیان کرد و در 
نهایت گفت: ما در انقالب اســالمى در چهار 
موضوع  انقالب، امت، خواص و جامعه رویش 
و ریزش داشتیم که در دو موضوع انقالب و 
امت رویش و در خواص و جامعه ریزش داریم 
و باید بجنبیم و به حرکــت در آییم تا بتوانیم 

میراث امام راحل(ره) را حفظ کنیم.
در پایــان ایــن مراســم نمــاز جماعــت 
مغرب و عشــاء به امامت یکى از روحانیون 

اقامه شد.

نصف جهان  مراسم سالگرد بزرگداشت یاد و خاطره شهداى گرانقدر 15 خرداد که سرآغاز شکوفایى 
اسالم و استقالل و آزادى ملت بود در سالن همایش صدا و سیماى مرکز اصفهان با حضور شهردار 
اصفهان، مسئوالن، پیشگامان انقالب اسالمى، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 

و ... برگزار شد.
در این مراسم پس از تالوت آیاتى از کالم ا... مجید و نواختن سرود پرافتخار جمهورى اسالمى، چند 

تن از پیشگامان استان اصفهان به بیان خاطرات خود از قیام 15 خرداد 42 پرداختند.
حسن حداد یکى از پیشگامان انقالب اسالمى در تشریح  وقایع 15 خرداد 42 در اصفهان گفت: در 
آن زمان پیشگامان انقالب اسالمى، تشکیالت مخفى داشتند و داراى هسته مرکزى و البته شعبات 
زیادى در اصفهان، کاشان، خمینى شهر، نجف آباد و شهرضا و حتى تهران بودند و با هم به صورت 
زنجیره اى رابطه برقرار کرده بودند. وى با بیان اینکه در این هسته مرکزى علما و افرادى همچون 
آیت ا... خادمى، کالهدوزان، حاج عباس انصارى و ... بودند افزود: با شنیدن دستگیرى امام راحل(ره) 
در سال 42، این تشکیالت تمهیداتى به کار گرفتند و در نتیجه اصفهان به اعتصاب کشیده شد و قرار 

شد تا زمانى که امام راحل(ره) از زندان آزاد نشده، اعتراض ادامه یابد.
***

ناصر فرنیا یکى دیگر از پیشگامان انقالب اسالمى استان اصفهان نیز گفت: سه مؤلفه مکتب، رهبرى 
و امت، مظهر جوشش انقالب است و تشکیالت نیز نقش کلیدى در انقالب داشته و دارد.  وى افزود: 
پیشگامان اصفهان سال هاست ارتباطات تشکیالتى و رابطه تنگاتنگ دارند و بعداز پیروى انقالب 
اسالمى نیز به مسئولیت انقالبى و وظایف مکتبى خود عمل کرده و امروز هم تحت رهبرى مقام 

والیت این راه را ادامه مى دهند. 
فرنیا گفت: امروز تکلیف و وظیفه شرعى ما زنده نگهداشتن بیدارى اسالمى در سایه انسجام بوده 
و جمعیت پیشگامان انقالب اصفهان در این راستا به مسئولیت خود اذعان داشته و تا سر حد جان با 

تبعیت از والیت فقیه از آرمان هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى دفاع مى کند. 
 ***

در این مراسم که به همت شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى، نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان و جمعى از پیشگامان انقالب اسالمى استان اصفهان برپا شده بود پیشگام انقالب اسالمى از 
کاشان هم به تشریح وقایع 15 خرداد 42 در این شهر اشاره کرد و گفت: وقتى مردم کاشان از بازداشت 
امام راحل(ره) در 15 خرداد 42 آگاه شدند همانند زلزله اى بود که رخ داد و مردم به خیابان ها ریخته 

بودند و این امر موجب شد تا عده اى زخمى شوند و حتى یک نفر به شهادت برسد. 
شکرا... محکمه اى افزود: من نیز فعالیت هایى در این دوران داشتم و چندین بار بازداشت شدم و مورد 

شکنجه هاى سخت قرار گرفتم. 
 ***

در ادامه این مراسم یکى از کارشناسان آشنا به مسائل سیاسى جهان هم گفت: 15 خرداد 42، نقطه 
عطف انقالب اسالمى بوده و هر انقالبى براى پیروزى به سه مؤلفه مکتب ، امت و امام نیاز دارد که 
در جمله : «یوم ا... خونین قیام 15 خرداد مبدأ جنبش اسالمى مردم ایران علیه استبداد و استعمار به 

رهبرى امام خمینى(ره) بود» کامًال مشهود است. 
سیدهادى افقهى افزود: اگر این ســه مؤلفه با انگیزش و برانگیختى مردم استوار باشد انقالب را 
نمى توان شکست داد.  وى با بیان اینکه از ســال 2011 جنبش هایى در قالب بیدارى اسالمى را 
رصد کرده ام، گفت: در تونس، لیبى، یمــن و ... این قیام ها موفق نبود و این نشــان مى دهد که 
مؤلفه هاى الزم وجود نداشته است.افقهى بر نقش پیشگامان انقالب به عنوان چراغداران گذشته 
براى حرکت آیندگان تأکید کرد.  این کارشناس مسائل سیاسى منطقه و جهان از تشکیل اتاق هاى 
جنگ و تهدیدات استکبار و دشمنان براى نابودى انقالب اسالمى خبر داد و گفت: دشمن از طریق 
قدرت نرم، قدرت سخت و قدرت هوشمند به صورت شبانه روزى تالش داشته و فقط بیش از 73 
ماهواره وهابى ، علیه انقالب به زبان هاى مختلف فعالیت مى کند ولى جوهره انقالب به برکت این 

سه مؤلفه و برانگیختگى مردم تاکنون با قوت و قدرت حفظ شده است. 
افقهى اظهار داشت : امروز جنگ نرم همه خانواده ها را تهدید مى کند و دشمن نیز از این راه مى خواهد 

به ما صدمه بزند که باید هوشیار باشیم. 

 گلزار شهداى اصفهان، سند رویش انقالب است
نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره):

ساسان اکبرزاده

انقالب 
اسالمى ایران در 

عرصه هاى مختلف 
اقتصادى، سیاسى و 
... رویش داشته و 
خوشبختانه تاکنون 

ریزش نداشته 
است و با هدایت
 رهبرى با قوت و 
قدرت به راه خود 
ادامه مى دهد

15 خرداد 42، نقطه عطف 
انقالب اسالمى است

مــن
بازیگر 

کمــدى 
نیستم  

10

گلللل
اهدهدداههداهد 
رشششششششششش

شدششششششدددشدشد 

11

ن م

با این گیاه در ایام امتحانات 
دوپینگ کنید 

رضایت کرانچار از مذاکرات سپاهانرضایت کرانچار از مذاکرات سپاهان
12
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عکسى از «احســان علیخانى» 30 سال 
پیش. 

30 سال پیش

 شــهاب رمضان با انتشــار عکســى از 
همکارى خود با محمد علیزاده خبر داد.

امیر تتلو با اعتراض به پخش عکس هاى 
قبل از توبه کردنش خود را شبیه طیب حاج 
رضایى معرفى کرد. وى عکس خود را کنار 
طیب حاج رضایى قرار داد و نوشت: «آنقدر 
کم آوردن که دارن عکســاى قبل توبه 
کردن منو پخش مى کنن! من که خودم 
صدبار گفتم تا تهش رفتم و هیچى نیست! 

باید برگردیم به سمت نور.»

روناك یونســى بازیگر با انتشار عکسى 
در صفحه اینســتاگرامش از بزرگ شدن 

خانواده سه نفرى شان خبر داد.

خوانندگان 
مشغول کارند

من طیب حاج رضایى 
هستم

مادرانه  

على شادمان بازیگرى را در ده ســالگى با فیلم «میم 
مثل مادر» به کارگردانى رســول مالقلى پور آغاز کرد 
و با همان کار شناخته شــد. او بعدها با کار گردان هایى 
همچون سامان مقدم و کیومرث پوراحمد و در فیلم هایى 
همچون «صد ســال به این ســال ها»، «کیمیا» و 
«دیوار به دیوار» بازى کرده است. این روزها نیز فیلم 

«ویالیى ها» با بازى وى اکران شده است.
این بازیگر در گفتگویى از انتخاب هاى ســختگیرانه 
خود بعد از فیلــم «میم مثل مادر» گفــت. وى افزود: 
زمانى که در فیلم «میم مثل مادر» بازى کردم رسول 
مالقلى پور بسیار مراقب بود و حتى به من تذکر مى داد 
که در هر فیلمى بازى نکنم. از همان زمان یک وسواس 
براى انتخاب نقش پیدا کردم و به شدت دقت داشتم به 
ســمتى نروم که برخى بازیگران رفته اند و بعد از چند 
سال دیده شدن مدام از صحنه حذف شدند. به همین 
خاطر در انتخاب هایم سختگیر شدم و بعد از گذشت 12 
سال فقط در 13 فیلم و مجموعه تلویزیونى بازى کردم 
و در زمانى که در حال تغییر سن بودم و وارد سن بلوغ 
مى شدم؛  دو سال در هیچ فیلمى بازى نکردم و بعد از دو 

سال در سریال «کیمیا» بازى کردم.
على شــادمان درباره دالیل حضور خود درآثارى که 
بازى کرده نیز اضافه کرد: معموًال دالیل موفقیت آثار 
سینمایى یک معادله و فرمول مشخص دارد که در رأس 
آن فیلمنامه است و بعد کارگردان، تهیه کننده و عوامل 
حرفه اى. اگر این عناصر درست در کنار هم قرار گرفته 

باشند مى تواند باعث موفقیت یک اثر سینمایى شود.
ســعید کوچولوى فیلم «میم مثل مادر» از احســاس 

پشیمانى نسبت به بازى در برخى ازآثار به صراحت بیان 
کرد: شاید به این فکر کنم که کاش در کارهاى کمترى 
بازى مى کردم اما اصًال پشیمان نیستم که چرا در آثار 
بیشــترى بازى نکردم و حتى مى توانستم در یکى دو 
اثرى که بازى کردم؛ حضور نداشته باشم.آرماِن «دیوار 
به دیوار» از علت اصلى حضورش در فیلم «ویالیى ها» 
گفت: فیلم «ویالیى ها» یک گروه حرفه اى داشــت و 
از ابتدا مشــخص بود که نتیجه فیلم درخشان است و 
تجربه بى نظیرى براى من بود. کارگردان هم به شدت 
روى قصه تسلط داشت. فیلمنامه کدهاى خوبى به من 
مى داد تا بتوانم شخصیتى که وجود داشت را بازى کنم. 
البته در گفتگوهایى که با کارگردان فیلم داشتیم نیز به 
نتایج خوبى رسیدیم. من درباره متدهاى مختلف مطالعه 
دارم و خودم نیز دانشجوى رشته کارگردانى هستم اما 
تالش دارم در هنگام بازى کردن یک نقش، آن نقش 
را از فیلتر خودم عبور دهم و سعى نکنم کلیشه اى را به 
عنوان الگو براى بازى انتخاب کنم یا یک نوع پوسته 
بازیگرى روى بــازى ام قرار بگیرد زیــرا بعد از مدتى 
تمام بازى هایم شبیه هم مى شــود. وقتى کلیت یک 
نقش مشخص مى شود و بازیگر جاى خود را در قصه 
و موقعیت ها پیدا مى کند؛ کافى است که با ایجاد تعامل 
بین خودش و کارگردان وارد جزئیات شود و آن را به ثمر

 نشاند.
على شــادمان درمورد اینکه در تلویزیون در دو گونه 
متفــاوت حضور داشــته و درســریال هایى همچون 
«ســرزمین کهن»، «کیمیا» و «دیوار به دیوار» بازى 
کرده  و دلیل خود درباره حضور در این آثار، بیان کرد: 

بازى در ســریال براى من اولویت اول نیست و 
چند برابر بیشتر از سختگیرى هایى که براى آثار 
سینمایى انجام مى دهم در زمان انتخاب و بازى 
در سریال سختگیرى مى کنم. در دو سال گذشته 

بیش از ده فیلنامه سریال به دست من رسید که از 
لحاظ مالى بعضًا پیشــنهادات خوبى بودند اما آنها 

را رد کردم. زیرا نمى توانستم به موضوع و تم 
سریال نزدیک شــوم اما در سریال هایى 

که بازى کردم به خوبى توانســته ام به 
شخصیت و گروه سازنده نزدیک شوم 
و با قصه اش همراه شــوم. البته باید 
بگویم بعد از سریال «دیوار به دیوار» 
با اینکه تجربــه موفقى بود دیگر 
قصد ندارم در ســریال هاى طنز 
بازى کنم. زیــرا بازیگر کمدى 
نیستم و قصد ندارم در این گونه 
معرفى شــوم و اگر در سریال 
«دیوار به دیــوار» بازى کردم 
متوجه شــدم که اثرى است 
که به ســمت هجو نمى رود و 

طنزى شریف مى شــود. البته 
این روزها به سمت تئاتر گرایش 
بیشترى پیدا کردم و دنبال این 
هســتم که از تکرار دورى کنم 

و بخش هاى مختلف شــخصیت 
خــودم را در بازیگــرى کشــف 

کنم.

رضا داوود نژاد بازیگر سریال «پنچرى» گفت: در این 
سریال نقش یک آدمى را بازى مى کنم که قادر به انجام 
خیلى از کارها نیست و نقش مادرم را نیز مریم سعادت 

بازى مى کند.
وى افزود: تا به امروز چنین نقشى را بازى نکرده بودم 
و امیدوارم مردم بپسندند. سریال خوبى است و با هدف 
متفاوت بودن پیش مى رود، زیــرا به آدم هاى واقعى و 
زندگى مردم نزدیک تر اســت و مردم در روند داستان 

اتفاق غریبه اى را نمى بینند.
وى در خصــوص وضعیت فعلــى طنز نیــز گفت: به 
نظر من تا متــن خوب نباشــد، نباید بــازى کرد زیرا 
داستان هاى طنز بیشتر شــبیه به هم شده اند و این به 

راحتى قابل درك است . 
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر سایر کارهاى در دست 
انجامش گفت: با فیلم سینمایى «فرارى» در جشنواره 
فجر حضور داشتم که توانســت چهار سیمرغ دریافت 
کند. در واقع منتظرم تا این سریال پخش شود تا بعد در 

خصوص کارهاى دیگر تصمیم بگیرم.
داوود نژاد با اشــاره به معضالت بازى در ژانر طنز نیز 
گفت: شاید یکى از بزرگ ترین معضالتش این باشد که 
همه دوست دارند با آدم شوخى کنند و همیشه توقع دارند 

که هر حرفى مى زنى با نمک باشد. 
وى در پایان در خصوص عالقــه اش به اینکه در کدام 
ژانر به ایفاى نقش بپرداز، گفت: بیشــتر جایزه هایم را 
در ژانر هاى رئال و اجتماعى گرفته ام . نقش منفى نیز 
بازى کرده ام و این ژانر را نیز دوست دارم اما خب بحث 

طنز جداست.

این روزها با توجه به دســتور وزیر ارشاد مبنى بر تعیین 
تکلیف نمایش فیلم هاى مشکل دار و تشکیل کمیته اى 
براى بررســى این فیلم ها، از فیلم هاى مختلفى نامبرده 
مى شود و حال باید دید در میان اســامى فیلم هاى که 
کمتر از آنها نامبرده مى شود همچون فیلم «خیابان هاى 
آرام» کمال تبریزى، این فیلم چه سرنوشتى براى اکران 

خواهند داشت.
کمال تبریزى در پاسخ به  این سئوال در جمالت کوتاهى 
گفت: «به نظر من همه فیلم هــاى توقیفى روزى قابل 
نمایش خواهنــد بود و به قول معروف دیــر و زود دارند 
اما سوخت و ســوز ندارند! گرچه دیرکرد بیش از حد در 
صدور مجوز نمایش مى تواند از بــه روز بودن مضمون 
فیلم بکاهد، در هر صورت امیدوارم روزى برسد که فیلم 
"خیابان هاى آرام" نیز در کنار ســایر فیلم هاى توقیفى 

امکان نمایش پیدا کند.»
وى افزود: «نکته عجیب و در خــور تأمل براى من این 
است که وقتى فیلمى توقیفى اجازه نمایش پیدا مى کند، 
فرد یا افرادى که باعث و بانى اصلى این ممانعت بوده اند با 
خود و وجدان خود چه مى کنند! شاید روزى بتوان فیلمى 
هم درباره توقیف فیلم ها ساخت! به شرطى که دوباره آن 
را هم توقیف نکنند! در هر صورت باید دعا کرد خداوند به 

افراد درگیر با فرهنگ و هنر، سعه صدر بدهد !»
«خیابان هاى آرام» ســاخته کمال تبریزى در  سال 89 
است که موضوعى طنز دارد و داستان شش دیوانه  است 
که با فرار از بیمارستان باعث ایجاد مشکالتى در سطح 

شهر مى شوند، این فیلم در ارمنستان روایت مى شود.
تبریزى براى ســاخت این فیلم از نیکى کریمى، حسن 
معجونى، لعیا زنگنه، محمدرضا فروتن، رضا داوودنژاد و... 
استفاده کرده  است، ضمن آنکه فیلمنامه «خیابان هاى 

آرام» توسط کامبوزیا پرتوى نوشته شده است.
درباره فیلم «خیابان هاى آرام» که بیش از شــش سال 
از ساخته آن گذشته و نتوانسته به نمایش دربیاید، دلیل 
واضحى براى اکران نشدن آن از سوى مسئوالن وقت 
ارشاد اعالم نشده است و یک پیش بینى تأیید نشده اى 
مبنى بر اینکه تهیه کننده مایل به اکران فیلم نیست وجود 
دارد، حال باید دید سرنوشت اکران «خیابان هاى آرام» 

به کجا خواهد رسید؟!

على قوى تن، نویســنده و کارگردان سینما درخصوص 
شباهت خود به سهراب سپهرى گفت: بله شباهت هایى 
بین من و سهراب ســپهرى وجود دارد و این شباهت تا 
جایى است که پیشنهاداتى هم براى بازى در نقش این 

شاعر بزرگ به من شده است.
وى در همین راســتا ادامــه داد: پیشــتر از این براى 
بازى در نقش ســهراب ســپهرى در فیلم «قشنگ و 
فرنگ» به من پیشــنهاداتى شــده بود اما با توجه به 
الکن بودن شــخصیت این شــاعر بزرگ در فیلمنامه 
و پرداخت کم بــه ابعاد مختلف شــخصیتى وى آن را 
نپذیرفتم. در همان هنگام مســئله را با کارگردان این 
اثر یعنــى وحید موســائیان مطرح کــردم و وى هم با 

مناعت طبع قضیه را پذیرفت.
کارگردان «رقص بادبادك ها» با اشاره به جالب بودن 
این شباهت براى مردم تأکید کرد: این قضیه و شباهت 
من به سهراب سپهرى براى مردم جذاب است. برخى با 
من عکس مى گیرند و برخى دیگر در مورد این شباهت 
شگفت زده مى شوند. البته سینمادوستانى هم هستند که 
من را مى شناسند و این قضیه را صرفًا شباهتى ظاهرى 
مى دانند اما مابقى مردم از من در مورد خویشــاوندى با 

سپهرى سئوال مى کنند.
قوى تن با اشــاره به دغدغه ســاخت فیلمــى در مورد 
سهراب سپهرى خاطرنشــان کرد: سال هاست که در 
حال تحقیق و پژوهش در مورد شــخصیت ســهراب 
سپهرى هستیم و ساخت فیلمى از زندگینامه این شاعر 
عزیز ایرانى همواره براى من دغدغــه بوده و قطعًا آن 
را تبدیل بــه فیلمى خواهم کرد. اینکــه چه زمانى این 
اتفاق خواهد افتاد مشــخص نیســت اما قطعًا به وقوع

 خواهد پیوست.

مهدى روشن روان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیما  
درباره بازخوردهاى پخش سریال «نفس»  ساخته جلیل 
سامان در شــبکه 3 در ماه رمضان با توجه به اینکه ذائقه 
مخاطب در چند سال اخیر به کارهاى کمدى عادت کرده 
است، اظهار داشت: عده اى فکر مى کنند سریال هاى ماه 
رمضان حتماً باید کمدى باشــند و نمى دانم این فرضیه از 
کجا آمده است. اتفاقًا تلویزیون چندین سال سریال هایى 
با مضامین ماورایى پخش مى کرد و اولین سال هایى که 
کمدى روى آنتن رفت عده اى باز اعتراض کردند که حرمت 
ماه رمضان شکسته مى شود و کمدى در شأن این ماه نیست. 
سپس مخاطب به کمدى عادت کرد و حاال فکر مى کند حتمًا 

در این ماه باید کمدى پخش شود.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیما اضافه کرد: هر تغییرى 
در ابتدا با مقاومت مواجه مى شود و بعد از آن به یک اصل 

تبدیل مى شود که انگار نباید از آن عدول کرد.
روشن روان با اشاره به مضمون انقالبى سریال «نفس» نیز 
یادآور شد: پخش کارهاى انقالبى نباید صرفاً به یک ماه و 
پخش در ماه رمضان  مناسبت خاص محدود شود و اتفاقا ً

یکى از بازه هاى طالیى تلویزیون است.
وى با اشاره به همزمانى ماه مبارك رمضان امسال با خرداد 
عنوان کرد: ما امسال همزمان با ماه رمضان 14 و 15 خرداد 
را داشتیم و در ادامه نیز مناسبت 31 خرداد را داریم و حتى 
پایان سریال به حادثه 7 تیر مى رسد. چندین مناسبت مهم 
در این ایام است و مى توان گفت خرداد یکى از سیاسى ترین 

و پرمناسبت ترین ماه هاى تاریخ انقالب است.
مدیر گروه فیلم و ســریال شــبکه 3 بیان کرد: گاهى در 
مناسبت ها کنداکتور پخش چنان با برنامه هاى مربوط به 
آن ایام اشباع مى شود که ممکن است تأثیر الزم را نداشته 
باشد و موجب دلزدگى مخاطب شود. مخاطب در وهله اول 
انتظار جذابیت از یک مجموعه دارد، فکر مى کنم «نفس» 
این انتظار را برآورده خواهد کرد. اگر مجموعه اى جذابیت 
نداشته باشد در هر مناسبتى هم پخش شود مخاطب اقبالى 

نشان نخواهد داد.

شیوا خسرو مهر بازیگر تلویزیون در گفتگویى از دغدغه 
این روزهایش گفــت: وضعیت فعلى من و دوســتان 
من اصًال مناسب نیســت، ما دچار مشکلى هستیم که 
تعدادى از تهیه کنندگانمان حتى بــه امضاى خود نیز 
عمــل نمى کننــد .وضعیــت مالى مطلوبى نیســت،

 قســط اول دســتمزد را مى دهند و ما بــراى دریافت 
قسط هاى بعدى باید بدویم.

وى ادامه  داد: چرا دوستانى که در رأس هستند به داد ما 
نمى رسند؟ وزیر ارشاد! رئیس صدا و سیما! واقعًا صداى 

ما را مى شنوید؟
وى تصریح کرد: امیدوارم یک اتفاق یا یک معجزه رخ 
بدهد تا از این رخوت و مریضى دربیاییم. فعًال تمام جامعه 
هنرى درگیر این اتفاق هستند. سینما، تئاتر، تلویزیون 
همه درگیر هســتند و به زودى این اتفاق ها به بخش 

خصوصى هم سرایت مى کند.
خســرو مهر در خصوص کارهاى فعلــى اش گفت: به 
تازگى در یک مینى ســریال به نــام «تالطم» بازى 
کــرده ام. نقش کوچکــى داشــتم.البته قرار اســت 
فاز دوم این ســریال نیز ســاخته شــود. فاز اول هفت 
قســمت بود و فاز دوم قرار بر این است که 13 قسمت

 باشد.
وى در خصوص این موضوع که کدام یک از نقش هایى 
که تابه امروز بازى کرده از شــخصیت حقیقى خودش 
دور بوده است،  گفت: یک کار طنز از من پخش شد به 
نام «اینجا و اونجا» خیلى از من دور بود اما در کل تمام
 نقش هایى که بازى کرده ام 50 درصد خودم بوده اند و 

50 درصد آن دیالوگ مى باشد.

نگنگ

ى در ســریال براى من اولویت اول نیست و
د برابر بیشتر از سختگیرى هایى که براى آثار

ینمایى انجام مى دهم در زمان انتخاب و بازى 
 سریال سختگیرى مى کنم. در دو سال گذشته 

ش از ده فیلنامه سریال به دست من رسید که از 
هنها حاظ مالى بعضًا پیشــنهادات خوبى بودند اما آ

مممممممممتم تم رد کردم. زیرا نمى توانستم به موضوع و
ریال نزدیک شــوم اما در سریال هایى 

 بازى کردم به خوبى توانســته ام به 
خصیت و گروه سازنده نزدیکشوم 
ا قصه اش همراه شــوم. البته باید 
ویم بعد از سریال «دیوار به دیوار»
ینکه تجربــه موفقى بود دیگر 
صد ندارم در ســریال هاى طنز 
ى کنم. زیــرا بازیگر کمدى
ستم و قصد ندارم در این گونه 
رفى شــوم و اگر در سریال 
یوار به دیــوار» بازى کردم 
وجه شــدم که اثرى است 
 به ســمت هجو نمى رود و 

نزى شریف مى شــود. البته 
ن روزها به سمت تئاتر گرایش 
شترى پیدا کردم و دنبال این 
ســتم که از تکرار دورىکنم

خش هاى مختلف شــخصیت 
ــودم را در بازیگــرى کشــف 

م.

من بازیگر کمدى نیستم  

چرا «نفس»
 در ماه رمضان 
پخش مى شود؟

وزیر ارشاد!
 رئیس صدا و سیما !

صداى ما را مى شنوید؟ 
همه دوست دارند 
با آدم شوخى کنند

کارگردانى که شبیه 
سهراب سپهرى است

دیر و زود دارد اما ...
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امروزه  بســیارى  از والدین  نگران  بدزبانى  فرزندانشــان 
هستند و از خود مى پرسند که  آنها چگونه این  نوع حرف 

زدن را یاد گرفته اند؟
ساسان احمدى، کارشناس مسائل اجتماعى در این زمینه، 
گفت: کودك  والدین  خود را به عنــوان  اولین  الگوهاى  
زندگى  مى پذیرد و چون  به  آنها عشــق  مى ورزد و آنان  را 
سمبل هایى  قوى  مى داند، رفتار والدین  براى  او شاخص  

و الگو قرار مى گیرد.
وى با اشــاره به اینکه از دیگر علت هاى  یادگیرى  کالم  
زشت و فحش، ارتباط  کودکان  با دوستان  و با بچه هاى  
دیگر است، خاطرنشان کرد: بســیارى  اوقات  کودکان  
عامل  فحش یــا بدزبانى  یکدیگرنــد و در مهدکودك، 
مدرسه، کوچه  و هر جاى  دیگرى  که  بچه ها فرصت  بازى 

و به خصوص  درگیرى  باهم  را پیدا کنند، ممکن  است  این  
بدآموزى  صورت  بگیرد .

این کارشناس اجتماعى ادامه داد: والدین باید به طورکلى 
ناسزاگویى را ترك کنند همچنین به کودك توضیح دهند 

که رفتار قبلى آنها صحیح نبوده است.
وى با تأکید بر اینکه کنترل محیــط و تعامالت کودك 
بسیار حائز اهمیت اســت لذا باید با دور کردن کودك از 
محیط هاى ناسالم، دوستان و رفت وآمدهاى مناسبى را 
نیز جایگزین کرد تصریح کرد: مناسب تر است که والدین 
به طور ویژه از دو ســالگى یعنى زمانى که کودك تقلید 
کالمى روبه پیشرفتى را نشان مى دهد به این نکته توجه 

داشته باشند.
احمدى بابیان اینکه والدین با دقت بیشترى کارتون ها، 
فیلم ها و بازى هاى رایانه اى را براى کودکانشان انتخاب 
کنند تا بدزبان نشــوند خاطرنشــان کــرد: روش هاى 
سختگیرانه والدین، رفتارهاى پرخاشگرانه به خصوص 
ناســزاگویى کودك را افزایش مى دهد، تغییر شیوه هاى 

تعامل با کودك 
از تثبیــت ایــن رفتار 

جلوگیرى مى کند .این کارشــناس اجتماعى با اشاره به 
اینکه والدین و تربیت کننــدگان کودکان نباید در مقابل 
فحاشى کودك هیچ گونه واکنشى نشان دهند و بایدکامًال 
حرکات او را نادیده بگیرند تا حس کنترل کردن دیگران در 
او تقویت نشود، گفت: با شنیدن حرف هاى زشت کودك 
نخندید، بلکه با او صحبــت کنید و برایش توضیح دهید 
هرروزى که حرف هاى ناپسند نزند یا درمهمانى ها این 

رفتار را نداشته باشد پاداش خواهد گرفت.
وى اضافه کرد: باید در پى ایجاد کردن موقعیت هایى باشید 
که کودك احساس نشاط و دوست داشتنى بودن را تجربه 
کند و در چنین مواردى باید به درمان حاالت افسرده وار او 
نیز بپردازیم و این حس را باید در تمامى تعامالت بگنجانید 

تا از افسردگى و اضطراب او بکاهید.

آیا روزه دارى براى بیماران دیابتى، بى خطر است؟ این سئوالى است که این روزها از پزشکان 
مرتب پرسیده مى شود. براى پاسخ به این پرسش باید عوارض گرسنگى و تشنگى طوالنى 

در بیماران دیابتى را بشناسیم. عارضه اصلى گرسنگى، کاهش یا افزایش قند خون است.
افت قند خون: در بسیارى از مطالعات نشان داده شده،  احتمال افت قند خون هنگام روزه دارى 
در بیماران دیابتى به خصوص آنان که از داروهاى مترشحه انسولین مثل گلى بنکالمید استفاده 
مى  کنند و نیز افرادى که تحت درمان انسولین هســتند، چند برابر مى شود. این مشکل در باره 
بیمارانى که روزهاى قبل از ماه رمضان براى کنترل بهتر، دوز دارو یا انسولینشان بیشتر شده، 
بسیار بیشتر است. جالب اینکه در برخى بیماران قند خون زیاد مى شود. این به دلیل کم کردن 
دارو براى جلوگیرى از افت قند است. کم شدن دوز داروهاى کاهنده قند خون براى اجتناب از 
هیپوگالیسمى در اکثر بیماران دیابتى اجتناب ناپذیر است و این کار در بسیارى مواقع، منجر به 
ایجاد هایپرگالیسمى و به هم خوردن کنترل قند خون مى  شود.عارضه اصلى تشنگى طوالنى 
غلیظ شدن خون و استعداد ایجاد لخته هاى خونى و بسته شدن رگ هاى مغزى و قلبى است. 
در بیمارانى که قند خونشان باالتر از 180 است، ادرار زیاد و نبود امکان نوشیدن آب موجب بروز 
کم آبى پیش رونده مى شــود. این بیماران اگر در ماه هاى گرم،  مبادرت به روزه دارى کنند،  به 
خصوص اگر مجبور به فعالیت در ســاعات روز باشند، در معرض ایجاد دهیدراتاسیون یا همان 

کم آبى هستند. بى آبى در بدن مى تواند چند خطر عمده ایجاد کند:
اول: ایجاد سنکوپ به دلیل اینکه بیماران دیابتى همزمان دچار مشکالت اعصاب داخلى قلب و 
عروق هستند.دوم: افزایش احتمال لخته شدن خون به علت زیاد شدن غلظت خون و عوارض 

بعدى آن شامل سکته هاى مغزى.سوم: افزایش احتمال لخته شدن خون در رگ هاى چشم و 
به دنبال آن نابینایى.

در پایان بحث،  افرادى را که با وجود دیابت، گروه کم خطر براى روزه دارى تلقى مى شوند، معرفى 
مى کنیم:

افراد کم خطر: بیماران دیابتى تیپ 2 که قندخون آنها با شیوه زندگى مناسب (تغدیه و ورزش) و 
داروهاى کم عارضه مثل متفورمین و آکاربوزکنترل مى شود،  به شرط اینکه اوًال قند خون متوسط 
آنها کمتر از 150 باشد و در طول روز قند خونشــان باالتر از 180 نباشد و ثانیاً بیمارى همزمان 

دیگرى (بیمارى قلبى، چشمى و کلیوى) نداشته باشند.

اگر شما هم عادت به صرف دیرهنگام شام دارید، شاید 
بهتر باشد این عادت را کنار بگذارید. مطمئناً کسى دوست 
ندارد صرفًا به دلیل زمان نادرســت صرف غذا در شب، 

حمله قلبى را تجربه کند.
پزشــکان هشــدار دادند؛ خوردن دیرهنگام شام، جان 
میلیون ها بریتانیایى را در معرض خطر سکته قلبى قرار 
داده است. خوردن شــام در بازه زمانى دو ساعت پیش از 
خواب، بدن را وارد وضعیت آماده باش مى کند، فشار خون 
به مقدار مناســب کاهش نمى یابد و خطر تجربه سکته 

قلبى افزایش پیدا مى کند.
متخصصان توصیه مى کنند وعده شام پیش از ساعت 7 
عصر میل شود تا بدن تا زمان خواب، فرصت کافى براى 
انجام فرآیند گوارش و استراحت داشته باشد. متخصصان 
هم چنین هشدار دادند که خوردن دیرهنگام شام مى تواند 

بیشتر از یک رژیم غذایى پرنمک به قلب آسیب برساند.
متخصصان قلب در یکى از دانشگاه هاى ترکیه مطالعه اى 
روى 700 مرد و زن مبتال به فشار خون باال، جهت تعیین 
تأثیرات زمان صرف غذا و ثبات رژیم غذایى؛ انجام دادند.

نتایج این مطالعه نشان داد که اصلى ترین تأثیر سوء شام 
دیروقت روى فشار خون است و کســانى که عادت به 
صرف دیرهنگام شام دارند، حدود دو برابر بیشتر از بقیه 
در معرض فشار خون شبانه باالتر از حدمعمول قرار دارند. 
این وضعیت هنگامى رخ مى دهد که «ریتم کاهش شبانه 
فشار خون» دچار اختالل مى شود و فشار خون به میزان 

الزم در شب، کاهش نمى یابد.
فشار خون در شب به شــکل طبیعى تا حدود 10 درصد 
کاهش پیدا مى کند؛ با این حال، این پدیده در 25 درصد 
از افرادى که در بازه زمانى دو ساعت پیش از خواب، شام 
خورده بودند به شکل مناســب رخ نداد و این عده فشار 
خون باالترى را هنگام خواب تجربــه کردند. در مقابل 
2/14 درصد از افرادى که زودتر از این بازه دو ســاعته 
شام صرف کرده بودند، هنگام خواب فشار خون طبیعى 

داشتند.

حتماً براى شما هم این وضعیت پیش آمده است که بر اثر دندان درد یا درد ناشى از 
مشکالت جسمى دیگر، پزشک به شما مصرف قرص دگزامتازون را پیشنهاد دهد. 
از آنجایى که مصرف هر نوع داروى شیمیایى عوارض و مشکالت احتمالى خود را 
براى فرد خواهد داشت این دارو هم از این قاعده مستثنى نمى باشد. دگزامتازون 
جزو داروهاى پرعوارض محسوب مى شــود و تا جایى که امکان دارد نباید آن را 

مصرف کرد.
 

دگزامتازون چطور به یک داروى محبوب تبدیل شد؟
در ســال هاى اخیر مصرف دگزامتازون به طــور بى رویه در ایران 
افزایش داشته است. براساس آمارهاى ارائه شده در سال گذشته 
دگزامتازون درصدر داروهـــاى تجــــویز شده در کشور قرار 
داشته است. شــاید دلیل پرطرفدار بودن این دارو این باشد که 
در سال هاى گذشــته، دگزامتازون به یکى از انواع داروهاى 
دوپینگ رایج در باشــگاه هاى بدنسازى تبدیل شده است و 
باعث افزایش وزن کاذب مى شود، هر چند این افزایش وزن 
ایجاد شــده حاصل از تجمع آب و مایعات در بدن است و 
هیچ تأثیرى در افزایش حجم عضالت و توان ورزشکار 
ندارد و حتى مصرف منظم آن به کاهش توده عضالنى 

شخص منجر مى شود.

عوارض مصرف قرص دگزامتازون
متأســفانه پزشــکان و بیماران عالقه  خاصى به این دارو دارند، چون به سرعت 
التهاب، تب و عــوارض کوفتگى عضالنى را از بین مى بــرد، داروى بتامتازون، 
دگزامتازون و تریامسینولون، داروهاى تزریقى کورتون دار هستند، این دارو مانند 
شمشیر دو لبه عمل کرده و عوارض خطرناکى براى سیستم ایمنى بدن دارد. در 

ارتباط با عوارض این دارو  مى توان موارد زیر را ذکر کرد:

پوکى استخوان
باید دگزامتازون را قاتل اســتخوان ها دانســت، چراکه بزرگ ترین عارضه آن 

پیشگیرى از رسوب کلسیم در استخوان و ایجاد پوکى استخوان است.

مشکالت گوارشى
دگزامتازون روى سیستم گوارشى تأثیر مى گذارد و باعث بروز مشکالتى از قبیل 

نفخ، زخم هاى مرى و معده مى شود.

چاقى و اختالالت هورمونى
توجه داشــته باشــید که این دارو و هم خانواده هاى آن باعث چاقى، اختالالت 
هورمونى در خانم ها هم مى شود. بهتر است در صورت مشاهده مشکالتى مثل 

تورم در صورت و قوزك پا و ... ، پزشکتان را در جریان قرار دهید.

چاقى کاذب
افرادى که به دنبال روش هاى سریع براى چاق شدن مى گردند حتماً اسم این دارو 
هم به گوششان خورده است. دگزامتازون اشــتها را زیاد مى کند. عالوه بر آن از 
طریق ایجاد تورم در بدن، شما را چاق مى کند. در حقیقت یکى از عوارض استفاده 
زیاد از کورتون ها ایجاد تورم تدریجى در بدن و افزایش میزان چربى است که باعث 

پف کردن فرد مى شود.
 در نتیجه بیمار احســاس مى کند که چاق و قوى بنیه شــده اســت. اما حقیقت 
این اســت که تمام کورتون ها در اســتفاده مکرر باعث تحلیــل رفتن عضالت
 و پوکى استخوان مى شــوند. در حقیقت این دارو بدن شما را رسمًا به یک پفک 

تبدیل مى کند.

تضعیف سیستم ایمنى
در سرماخوردگى ها با وجود امکان رفع سریع ظاهر عالیم، کورتیکو استروئیدها 

مى توانند با تضعیف سیستم ایمنى بدن زمینه را براى تشدید حاالت عفونى فراهم 
کنند و طول مدت بیمارى را افزایش دهند. درواقع مصــرف این دارو با دوز باال، 
موجب تضعیف شــدید سیستم ایمنى شــده که خود مى تواند زمینه ساز ابتال به 
عفونت هاى شدید شود که بسیار خطرناك اســت و مى تواند جان فرد را به خطر 

بیاندازد.
 توصیه مى شود در صورت مصرف این دارو، با خوردن مواد غذایى مقوى ومناسب 

به تقویت سیستم ایمنى بدن خود بپردازید.

افزایش قند خون
مصرف قرص دگزامتــازون به دلیل افزایش حجم مایــع در گردش خون باعث 
افزایش فشار خون و افزایش فشار روى قلب شــده و در نهایت موجب افزایش 
قند خون در افراد مى شــود. بنابراین مصرف این دارو براى افراد با بیمارى دیابت

 به هیچ وجه توصیه نمى شود.
توجه: اگر پزشک برایتان دگزامتازون تجویز کرده است باید تغییراتى در رژیم 
غذایى ایجاد کنید. همزمان با مصرف داروى دگزامتازون الزم است مصرف نمک 
را کم کنید. در عین حال توصیه مى شود مصرف شیر و مواد غذایى حاوى پروتئین 
را افزایش دهید. از آنجا که این دارو باعث بروز ناراحتى هاى معده مى شود، بهتر 

است بعد از غذا یا همراه با شیر مصرف شود.
در دوران باردارى و شیردهى با توجه به عبور این دارو از جفت و ترشح آن در شیر، 
مصرف دگزامتازون باید با نظر پزشک باشــد.عالوه بر عوارضى که در ارتباط با 
مصرف قرص دگزامتازون ذکر شد افسردگى، توهم، اختالالت ذهنى و تضعیف 
سیســتم ایمنى و کاهش ســد دفاعى بدن در مقابل انواع عفونت ها از عوارض 

نامطلوب ناشى از مصرف نابه جا و بى رویه آمپول دگزامتازون است.
در آخر باید بگوییم که افراد تحت هیچ شرایطى حتى مصرف کوتاه مدت، به صورت 
خودسرانه از داروهاى کورتون دار همچون قرص دگزامتازون استفاه نکنند چراکه 

مصرف خودسرانه این گونه داروها عوارض کشنده اى براى بیمار خواهد داشت.

عوارض مصرف قرص دگزامتازون 
ى شما هم این وضعی

مشکالت جسمى دیگر، پزشک
از آنجایى که مصرف هر نوع دار
براىفرد خواهد داشت این دارو

جزو داروهاى پرعوارض محسوب
مصرف کرد.

دگزامتازون چطور
در ســال هاى اخیر مصرف
افزایش داشته است. براسا
دگزامتازون درصدر داروه

داشته است. شــاید دلیلپ
سال هاى گذشــته، دگ در
دوپینگ رایج در باشــگاه

باعث افزایش وزن کاذب م
ایجاد شــده حاصل از تجم

هیچ تأثیرى در افزایش حج
آ ندارد و حتى مصرف منظم

شخصمنجر مى شود.

عوارض مصرف قرص دگزامتازون
متأســفانه پزشــکان و بیماران عالقه  خاصى به این دارو

التهاب، تب و عــوارض کوفتگى عضالنى را از بین مى بــر
دگزامتازون و تریامسینولون، داروهاى تزریقى کورتون دار هس

شمشیر دو لبه عمل کرده و عوارض خطرناکى براى
توا م ارتباط با عوارض این دارو

مى کنند؟چرا برخى کودکان بدزبانى  آروماتراپــى یا «رایحه درمانى» بــه یکى از علوم 
کهن اطالق مى شود که در آن با استفاده از عطر و 
بویى که از عصاره قسمت هاى مختلف گیاهان به 
دست مى آورند به درمان جسمى و روحى اشخاص 
مى پردازند و امروزه به عنوان یکى از شاخه هاى مهم 
علم پزشکى قلمداد مى شود و نتیجه آن بهبودى، 
ایجاد آرامش و تأمین انرژى باال در عموم افراد است.

این روز ها که در آستانه برگزارى امتحانات قرار داریم 
یکى از چالش ها و مشکالتى که گروه هاى مذکور با 
آن مواجه هستند فراموشى بخشى از مطالب درسى 
اســت که مى تواند علل مختلفى داشته باشد و در 
ادامه به یکى از مؤثرترین روش هاى تقویت حافظه 

پرداخته مى شود.
 رزمارى، بومى مناطــق مدیترانه اى بوده و یکى از 
گیاهان رایجى است که براى مقاصد مختلف مورد 
استفاده قرار مى گیرد. این گیاه ارزشمند نه تنها بو و 

طعم خاصى دارد بلکه داراى مزایاى بسیارى 
براى سالمتى است. نام علمى این گیاه 
 Rosmarinus چند ســاله و چوبى

officinalis بوده، اما بیشتر 
افــراد آن را با 

نــام رزمارى 

مى شناسند.  
 هماننــد ســایر گیاهان 
مفیــد، رزمــارى نیز در 
خانــواده  نعنــاع جاى 
گرفته است، اما عطر و 

طعم مشخصه  آن را ندارد؛ 
این گیاه داراى طعــم تلخ، گرم و

 گس ترى است و استفاده از آن در 
سس، سوپ، خورش، کباب و چاشنى 

بسیار رایج است اگرچه مقادیر کمى از رزمارى 
که به عنوان طعم دهنده در غذا ها استفاده 
مى شــوداما نمى تواند تأثیر زیادى روى 

بدن داشته باشــد، ولى اضافه کردن مرتب برگ 
آن به غذا ها مى تواند مزایاى بسیارى داشته باشد.

«رزمارى» داراى گل هایى با رنگ هاى مختلف از 
جمله سفید، صورتى، قرمز، آبى و بنفش است که 

عالوه بر آشپزى، کاربرد دارویى زیادى دارد.
«اکلیل کوهى یا رزمارى به عنوان نماد حافظه» و 
عملکردهاى مغزى در نظر گرفته مى شود و این گیاه 
با خاصیت ویژه خود مى تواند گردش خون و دستگاه 

عصبى را تحریک کند؛ از رزمارى عالوه بر خواص 
درمانى براى برخى بیمارى ها، مى توان در «تقویت 
حافظه» و قواى ذهنى استفاده کرد. همچنین براى 
بهره گیرى از اکلیل کوهى مى تــوان آن را با آب 
جوشاند و همراه عسل اســتفاده کرد که مصرف 
روزانه مى تواند از ضعف قواى فکرى پیشگیرى کند.

ارتباط رزمارى با حافظــه از مدت ها پیش مطرح 
شده است به طورى که شکسپیر این مسئله را در 
نمایشــنامه «هملت» هم مطرح کرده است. این 
گیاه در علم پزشکى مدرن به عنوان ُمسّکن خفیف و 
داروى رفع مشکالت هاضمه و میگرن به کار مى رود 
و تحقیقات پیشین نشان مى دهد که مولکول هاى 
فّرار عصاره روغن ها از راه بینى جذب جریان خونى 

مى شوند. 

با این گیاه
 در ایام امتحانات دوپینگ کنید 

 آلبالو، میوه اى با طبعى ســرد و تصفیــه کننده خون 
است. خوردن آب آلبالو قبل از غذا باعث افزایش اشتها 

مى شود.
خوردن آلبالو به کســانى که از بیمارى رماتیســم رنج 
مى برند، پیشنهاد مى شود. همچنین براى کسانى که در 
محل هاى گرم فعالیت یا زندگى مى کنند خوردن آلبالو 
بسیار مفید و ضرورى اســت زیرا دفع کننده حرارت و 

گرماست.
این میوه، اشتها آور بسیار خوبى است و چربى خون، قند 
خون و فشارهاى اکسیداتیو را که از عوامل اصلى بروز 

بیمارى دیابت است، کاهش مى دهد.
آلبالو براى افراد داراى چربى شکمى مفید است، مسکن 
تشنگى است و شربت آن بهترین دارو براى افرادى است 
که عطش فراوان دارند، ضد مواد صفراوى، ضد حالت 

تهوع و ضد سنگ کلیه است.
خواص آلبالو و گیالس مانند هم اســت و مصرف آن 
اعصاب را آرامش مى دهد، ولى در هــر حال نباید در 

مصرف آن زیاده روى کرد.
براى سوء هاضمه آلبالو بســیار مفید و جزو میوه هاى 

نرم کننده (ملین ) است. 

مصرف یک لیوان آب آلبالوى بــدون قند در صبح به 
خواب بهتر در شب کمک مى کند.

این میوه حاوى مقادیر قابل مالحظه اى مالتونین است 
و وجود هورمون مالتونین نیز براى داشتن یک خواب 

آرامش بخش ضرورى است.
نوشــیدن آب آلبالو پس از ورزش کردن مى تواند درد 

حاصل از کشیدگى ماهیچه ها را تسکین دهد.
آلبالو میوه اى است که براى بیماران قلبى و روماتیسمى 
فوق العاده مفید اســت و زیبایى و طــراوت خانم ها را 

تضمین مى کند.

این میوه براى گرم مزاجان سودمند و براى افرادى که 
خارش پوستى دارند مؤثر و مفید است،

آلبالو اعصاب را آرامش مى بخشد ولى در هر حال نباید 
در مصرف آن زیاده روى کرد.

مصرف چند روز متوالى شــربت یا مربــاى آلبالو براى 
معالجه نارسایى هاى کبد مفید است.

شــربت یا مرباى آلبالو در معالجه التهــاب و ورم کلیه 
مؤثر است و براى رفع حرارت و تشنگى و غلظت خون 

و صفرا مفید است.
این میوه، نیروبخش اســت و اثــر ضدعفونى کننده بر 

روده ها دارد و در ضمن ورم معده را نیز کم مى کند.    
به طور کلى آلبالو براى درمان رماتیسم، تصلب شرایین، 

 نقرس و پیوره دندان مفید است.
با توجه به آبدار بودن آلبالو، مصرف این میوه براى دفع 
سنگ کلیه و رفع مشکل ســنگ کیسه صفرا سودمند 
است. اشخاصى که رماتیسم دارند اگر آلبالو بخورند از 

بروز نقرس در آنها جلوگیرى خواهد شد.
خانم هایى که مى خواهند داراى رنگ درخشانى شوند و 
زیبایى چهره آنها مورد توجه قرار گیرد براى صاف شدن 

خون خود باید آلبالو بخورند.

شام دیرهنگام؛ 
شام آخر

    روزه دارى براى بیماران دیابتى، بى خطر است؟

آلبالو را بهتر بشناسیم

و به خصوص  درگیرى  باهم  را پیدا کنند، ممکن  است  این  
بدآموزى  صورت  بگیرد .

این کارشناس اجتماعى ادامه داد: والدین باید به طورکلى 
ك ک كک ا اگ ا

با کودك تعامل
ا ف ا ا

مى کنند؟چرا برخى کودکان بدزبانى 

امروزه
هستند
زدن را
ساسان
ک گفت:
زندگى
سمبل ه
و الگو ق
وى با ا
زشتو
دیگر اس
ف عامل 
مدرسه

آ

در بی
افت قن
در بیمار
مى  کنند
بیمارانى
بسیار بی

دارو براى
هیپوگال
ایجاد ه
غلیظ ش
بیمار در
کم آبى

خصوص
کم آبىه
اول: ایج
عروق ه

ه مى تواند علل مختلفى داشته باشد و در 
کىاز مؤثرترینروش هاىتقویت حافظه 

ى شود.
بومى مناطــق مدیترانه اى بوده و یکى از 
یجى است که براى مقاصد مختلف مورد 
رار مى گیرد. این گیاه ارزشمند نه تنها بو و 

صى دارد بلکه داراى مزایاى بسیارى 
متى است. نام علمى این گیاه 
Rosmarinusله و چوبىs

offic بوده، اما بیشتر 
ن را با 

رى 

د. 
 ســایر گیاهان 
زمــارى نیز در 
  نعنــاع جاى 
ت، اما عطر و 

خصه  آن را ندارد؛ 
داراى طعــم تلخ، گرم و

ى است و استفاده از آن در 
پ، خورش، کباب و چاشنى 

ج است اگرچه مقادیر کمى از رزمارى
ن طعم دهنده در غذا ها استفاده 
داما نمى تواند تأثیر زیادى روى 

ه باشــد، ولى اضافه کردن مرتب برگ 
ها مى تواند مزایاى بسیارى داشته باشد.

» داراى گل هایى با رنگ هاى مختلف از 
ید، صورتى، قرمز، آبى و بنفش است که 

شپزى، کاربرد دارویى زیادى دارد.
وهى یا رزمارى به عنوان نماد حافظه» و 
اى مغزى در نظر گرفته مى شود و این گیاه 
ت ویژه خود مى تواند گردش خون و دستگاه 

داروى رفع مشکالت هاضمه و میگرن به کار مى رود 
تحقیقات پیشین نشان مى دهد که مولکولهاى و

فّرار عصاره روغن ها از راه بینى جذب جریان خونى 
مى شوند.
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ســپاهان عملکردى منطقى و قابل قبول را تا بدین جاى فصل نقل و 
انتقاالت از خود بر جاى گذاشته و این موضوع رضایت سرمربى آنها را 

نیز در پى داشته است.
مدیران باشــگاه از زمانى که «زالتکو کرانچار» براى اســتراحت به 
کرواسى رفت با او تماس هاى متعددى داشته اند و او را در جریان آخرین 

توافقات و خریدهایشان براى جذب گزینه هاى مورد نظر گذاشته اند.
از اردوگاه زرد خبر مى رســد که در آخرین تماس ها، کرانچار از جذب 
بازیکنان مورد نظر و مذاکره با چند گزینه اى که به عقیده او حضور آنها 
در سپاهان ضرورى است، اظهار رضایت و خشنودى کرده است. مدیران 
سپاهان چنانچه براى جذب بازیکنى هم به بن بست خورده باشند در 
تماس با کرانچار براى انتخاب جایگزین و اینکه پلن B و C لیست در 

پست هاى مختلف انتخاب شود با او مشورت مى کنند.
کرانچار و مدیران باشگاه به خوبى مى دانند که انتظارات از آنها بسیار 
باالست و ســپاهان تحت رهبرى آنها باید هر طور شده مدعى بزرگ 

قهرمانى باشد.
هواداران از دوران مدیریت اصغر باقریان و سرمربیگرى عبدا... ویسى 
به عنوان دورانی سیاه در دهه اخیر باشگاه یاد مى کنند و از افرادى که به 

جاى آنها آمده اند انتظار جبران دارند.
زالتکو کرانچار که با سابقه اى روشن و درخشان به سپاهان آمده و قطعًا 
با توجه به محبوبیت فوق العاده اى که در اصفهان دارد یکى از بهترین 

گزینه هاى موجود براى این هدف است.
اما محسن طاهري مدیرعامل جوان ســپاهانى ها باید در فصل نقل 
و انتقاالت بیش از هر زمانى خود را نشــان دهد. وى تا کنون عملکرد 
قابل قبولى را از خود بر جاي گذاشته است، از آوردن کرانچار به ایران و 
شروعی خوب در نقل و انتقاالت تابستانى گرفته تا اقداماتى دیگر که 
قبًال در مورد آن صحبت کرده ایم... اگر وي بتواند تا پایان نقل و انتقاالت 
خوب عمل کند و تیمى قدرتمند را راهی مسابقات نماید قطعاً او هم می 
تواند محبوبیت خوبى نزد هواداران به دست بیاورد و سپاهان  با اتکا به 

اعتماد دو چندان هواداران، فصل را با اقتدارى ویژه آغاز خواهد کرد

رضایت کرانچار از مذاکرات سپاهان

دریافت کننده تیم ملــى والیبال ایران گفت: «بعد 
از ضربه اى که از فائزى خوردم یک لحظه دنیا به 
چشمم سیاه شد.» مجتبى میرزاجانپور درخصوص 
لحظــه مصدومیتش عنوان کرد: «در ِســت دوم 
مسابقه بود که لهســتانى ها نتوانســتند توپ را 
جمع و جور کنند و امتیاز به ایران داده شد. سامان 
فائزى هم کنارم ایستاده بود که وقتى امتیاز به ایران 
رسید مشت هایش را گره کرد و به سبک همیشگى 
خودش خوشــحالى کرد. او یک لحظه مرا ندید و 
مشتى که از خوشحالى به هوا پرتاب کرده بود به 
صورت و چشم من خورد.» میرزاجانپور عنوان کرد: 
«لحظه اى که مشت فائزى به صورتم خورد یک 
لحظه همه جا سیاه شد و نتوانستم جایى را ببینم. 
در همان موقع به زمین افتادم و از شدت درد چند 
بار دستم را به زمین کوبیدم. پس از آن هم از زمین 
خارج شدم تا معنوى نژاد جایگزینم شود؛ خودم هم 

به همراه خوش خبر راهى بیمارستان شدم.» 

دریافت کننده تیم ملى والیبال ایران درخصوص 
شرایط خودش، تصریح کرد: «من تا ساعت 2 در 
بیمارستان بودم و تحت عمل جراحى قرار گرفتم. 
پلکم شــش بخیه خورد و پزشکان در ایتالیا اعالم 
کردند که براى رسیدن به شرایط نرمال باید تقریبًا 
ده روز استراحت کنم. البته در ایران هم باید با چند 
متخصص چشم پزشکى مشورت کنم تا بهترین 

اقدامات را انجام دهم.»
میرزاجانپور در پاسخ به این سئوال که آیا از دست 
سامان فائزى ناراحت است؟ اظهار داشت: «بعد از 
اینکه تیم ملى توانست لهســتان را شکست دهد 
همه چیز شیرین شــد. به هر حال سامان انگیزه 
زیادى داشــت و در آن لحظه به شدت خوشحال 
بود. باید بگویم حتمًا قسمت این بود که این اتفاق 
رخ دهد. تالش همه ما موفقیت والیبال ایران بود؛ 
چشم که هیچ، حاضرم براى سربلندى ایران جانم 

را هم بدهم.»

چشم که هیچ، براى سربلندى ایران جان مى دهم

3 تفنگدار اصفهانى و لژیونر تیم دیناموبخارســت 
رومانى بار دیگر موفق به کسب قهرمانى با این تیم 
در لیگ برتر هندبال رومانى شدند تا به جام قهرمانى 

باشگاه هاى اروپا در فصل آینده نیز صعود کنند.
ســجاد و ا... کرم اســتکى به همراه سید علیرضا 
موسوى سه بازیکن اصفهانى تیم دیناموبخارست 
رومانى هستند؛ درخشش ا... کرم استکى در تیمش 
افتخارات زیادى را بــراى این بازیکن و تیمش به 
همراه آورده است و یکى از ارکان قهرمانى دینامو 
بخارست محسوب مى شود و تیمش با پنالتى آخر 

او قهرمان شد.

در دیــدار نهایى ســجاد اســتکى شــش گل،
 ا... کرم استکى پنج گل  براى دینامو به ثمر رساندند 
و سید علیرضا موســوى هم با عملکرد فوق العاده 
خود در دفاع مهمترین رکن خط دفاعى تیمش بود.

اصفهان قطب هندبال ایران با داشتن شش لژیونر 
ملى پوش در کشورهاى دیگر، یکى از ارکان اصلى 
تیم ملى هندبال ایران به حساب مى آید و در فصل 
گذشــته لیگ برتر نیز تیم شــهردارى کاشان از 
اســتان اصفهان به همراه على حبیبى، سرمربى 
اصفهانى اش موفق به کســب عنــوان قهرمانى

 شد.

3 تفنگدار اصفهانى 
زمینه ساز قهرمانى دیناموبخارست شدند

اتومبیل خاص برترین دروازه بان جهان

الهه مهرى دهنوى 

باشگاه استقالل همواره از مشکالت مالى گالیه کرده و این در حالى است که عالوه بر یک اسپانسر 
اصلى، حامیان مالى دیگرى نیز دارد. همین مشکالت مالى بهانه اى شد براى اینکه بگویند نتوانستند 
پول «عادل شیحى» را بدهند و همین عامل زمینه ساز محرومیت آنها از نقل وانتقاالت زمستانى شد. 
این در حالى است که پیگیرى ها نشان مى دهد استقالل در دو سال اخیر پول کمى از اسپانسر و البته 
سایر منابع دریافت نکرده است.پیگیرى هاى تسنیم نشان مى دهد اسپانسر اصلى استقالل (وابسته به 
یک اپراتور تلفن همراه) در دو سال اخیر بیش از 35 میلیارد تومان به این باشگاه داده است. استقالل 
البته اسپانسرهاى دیگرى هم روى پیراهنش داشت و پولى هم بابت تبلیغات محیطى، بلیت فروشى 
و حق پخش تلویزیونى دریافت کرده است. با این شرایط و در دو سال گذشته مجموع دریافتى باشگاه 
استقالل از اسپانسرها و همچنین دیگر منابع، به بیش از 50 میلیارد تومان مى رسد.از طرف دیگر باشگاه 
استقالل اعالم کرده که مبلغ قرارداد چند بازیکنش در فصل گذشته بیشتر از یک میلیارد و سایر نفرات 
کمتر از 700 و 500 میلیون بوده است (اگر چه برخى بازیکنان آپشن هایى دارند که مبلغ قراردادشان را 
بیشتر مى کند). اگر حرف باشگاه استقالل را بپذیریم باید گفت که آنها مى توانستند با توجه به مبلغى که 
از اسپانسرها دریافت کرده اند، بخش قابل توجهى از مشکالت را برطرف یا حداقل پول عادل شیحى 
را پرداخت کنند تا استقالل در جذب روزبه چشمى، آندرانیک تیموریان و «سرور جپارف» - بازیکنان 
مدنظر منصوریان- ناکام نماند و از نقل و انتقاالت محروم نشود تا بعد از بازى با العین گفته نشود بازیکن 
نداشتیم و از کمبود هافبک رنج مى بردیم.نکته قابل توجه اما این است که استقاللى ها بیش از شش 
میلیارد تومان از رقم فصل  بعدشان را از اسپانســر اصلى خود گرفته  و در واقع «پیش خور» کرده اند تا 

بتوانند پول بازیکنان را بدهند. در واقع مبلغى که قرار است هفته آینده به بازیکنان استقالل داده شود 
(از طریق چک هایى که پیش از این داده شــده بود) از همین پول پرداخت مى شــود. به این صورت 
چه مسئوالن کنونى در استقالل بمانند و چه بروند، بیش از شــش میلیارد تومان از پول فصل آینده 

«پیش خور» شده است.

پیروزى 2 بر یک ایران مقابل مونته نگرو باعث 
ترس ازبکستان شده است اما ازبک ها مى خواهند 
با نگاه مثبت به گل خورده تیم ملى، این ترس را 

مخفى کنند!
تیم ملى فوتبال کشــورمان که بــراى بازى با 
ازبکستان آماده مى شــود در دیدارى دوستانه با 
نتیجه 2 بــر یک مقابل تیم ملــى مونته نگرو به 
پیروزى رسید.  این پیروزى که با گل هاى سردار 
آزمون به دست آمد، بازتاب ویژه اى در رسانه هاى 

ازبکستان داشت.
 رسانه هاى ازبک که از تحلیل هاى مفسرانشان 
معلوم اســت از پیروزى ایران مقابــل یک تیم 
اروپایى ترسیده اند، مى کوشند گل خورده ایران 

بدهنــد.  در را پررنــگ جلوه 
اغلب تفســیرهاى رسانه هاى 
ازبک این موضوع دیده مى شود 
که ایران مقابــل مونته نگرو با 

درخشش سردار پیروز شد اما پس 
از مدتها گل خورد و این گل خورده 

نشان مى دهد آنها دیگر تسخیرناپذیر 
نیستند و مى شود به ایران هم گل زد!

 در واقع ازبک ها مى خواهند به خودشــان 
دلدارى بدهند که مى توانند در تهران به تیم 

ملى ما گل بزنند.  تیم ملى مــا در بازى هاى 
نهایى ورودیه جام جهانى 2018 روســیه تا به 

حال هیچ گلى دریافت نکرده است.

تاریخ آغاز لیگ برتر فوتسال به دلیل اشــتباه در برنامه ریزى و تقارن با عید فطر،  تغییر 
خواهد کرد.

در حالى هیئت رئیسه ســازمان فوتســال تصویب کرده لیگ برتر از ششم تیر ماه آغاز 
شــود که به دلیل تقارن آن با عید فطر و همچنین برگزارى مســابقات مقدماتى جام 
ملت هاى آسیا و حضور گیتى پسند در جام باشگاه هاى آســیا احتمال جابه جایى تاریخ 
شروع این مسابقات وجود دارد.از همین رو با توجه به تقارن شروع لیگ با عید سعید فطر 
به احتمال فراوان این مسابقات به جاى ششم از هشــتم تیر ماه آغاز مى شود. سازمان 
لیگ همچنین به دنبال این است تا با جابه جایى تاریخ برخى هفته هاى لیگ، شرایط را 
جهت حضور گیتى پسند در جام باشگاه هاى آسیا و تیم   ملى در جام ملت هاى آسیا، فراهم 

کند.

درآمد 50 میلیاردى استقالل در 2 سال اخیر
6 میلیارد از پول فصل آینده را هم «پیش خور» کردند!

اشتباه عجیب در برنامه ریزى لیگ فوتسال

الیک عکس رونالدو
 رکورد زد

«کریســتیانو رونالدو» با قهرمانى با رئــال مادرید در لیگ 
قهرمانان اروپا ویترین افتخارات خــود را پربارتر از قبل کرد.

رونالدو و هم تیمى هایش پس از بازگشــت از ولز به مادرید 
در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو دوباره با هواداران جشن قهرمانى 
گرفتند. رونالدو که پســرش «کریســتیانو جونیور» را هم با 
خودش آورده بــود در کنار او عکس گرفت، عکســى که در 
آن عدد 4 از ســوى پدر و پسر نشان داده شــده که اشاره به 
چهار قهرمانى پشــت ســر هم رئال مادرید در چهار فصل 
گذشــته در جام هاى مختلف اســت.این عکس کریستیانو 
رونالدو با استقبال بى ســابقه هوادارانش مواجه شده است. 
بیش از شــش میلیون نفر عکس کریس و پسرش را الیک 

کرده اند.

بدهنــد.  در وه 
هاى رسانه هاى 
وع دیده مى شود 
ـل مونته نگرو با 

ر پیروز شد اما پس 
ورد و این گل خورده 

 آنها دیگر تسخیرناپذیر 
ود به ایران هم گل زد!

ها مى خواهند به خودشــان 
که مى توانند در تهران به تیم 

د.  تیم ملى مــا در بازى هاى 
8جام جهانى 2018 روســیه تا به 

دریافت نکرده است.

تالش ازبک ها براى پنهان کردن ترس شان از ایران

برترین دروازه بان ســاحلى جهان عکسى از خود و 
اتومبیل اش منتشر کرد.

، پیمان حســینى دروازه بان تیم ملى فوتبال ساحلى 
ایران در رقابت هاى جام جهانى بود که برترین دروازه 

بان این رقابت ها شــد. او که چهــره اى خاص دارد 
خیلى زود نامى مطرح براى خود دســت و پا کرد. این 
دروازه بان عکسى از خود و اتومبیل کالسیکش را در 

شبکه هاى اجتماعى منتشر کرد.
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مهرداد پوالدى همچنان مایل نیســت بــه ایران بیاید 
و تکلیــف خدمت ســربازى خود را مشــخص کند. او 
به راحتى مى توانســت با دو فصل حضــور در یک تیم 
نظامى  همچنان به عنــوان بازیکن محبوب «کارلوس 
کى روش» در تیــم ملى جوالن دهد و پــس از دوران 
خدمت و به واســطه ملى پوش بودن، مشتریان خارجى 

بهترى را پیش روي خود ببیند.
به بهانه وضعیت این روزهاى پوالدى،  ذکر خاطره اى 
جالب توجه  از توافق او با ســپاهان که چند فصل پیش 
انجام شــد را خالی از لطف نمى دانــم. توافقى که البته 

هیچگاه باعث نشد او با پیراهن زرد به میدان رود.
در دوران مدیریت علیرضا رحیمى در باشــگاه سپاهان، 
از آنجا که یکى از گزینه هاى مدنظر «زالتکو کرانچار» 
مهرداد پوالدى بود مذاکره با وى آغاز شد و او هم به شدت 
از این مذاکرات استقبال کرد و اعالم کرد که خیلى دوست 
دارد براى پیشرفت بیشتر به سپاهان بیاید. مذاکرات به 
خوبی پیش رفت و توافقنامه و صورت جلسه هم امضاشد. 
وي به مدیر عامل ســپاهان قول داد پس از پایان یکى 
از اردوهاى تدارکاتی تیم ملی به اصفهان بیاید و کار را 
رســمًا تمام کند.خبر این توافق غیر رسمى در برخى 
سایت ها منتشر شد تا سایر مشتریان پوالدى به خود 

بجنبند و به تکاپو بیافتند.
اردوى تدارکاتى تیم ملی خارج از کشور که با یکى دو 
دیدار دوستانه همراه بود به پایان رسید و ملی پوشان به 
ایران بازگشتند. در فرودگاه بین المللی امام خمینى(ره) 
گروهى از ســوى مدیران وقت باشــگاه پرسپولیس در 
انتظار بازگشت پوالدي بودند تا مستقیمًا او را از فرودگاه 

به باشگاه ببرند و مذاکره با وي را آغاز کنند.

این اتفاق افتاد. آنها حتى امان ندادنــد که وي برگردد، 
استراحت کند و سپس نشستی را با وى برپا کنند. بیم آن 

را داشتند که در این زمان کارش با سپاهان تمام شود...
جلسه در باشگاه پرسپولیس با حضور رویانیان مدیرعامل 
وقت ســرخ ها برگــزار مى شــود. آنها از پــوالدى در 
مورد جزئیات توافق او با ســپاهان و مبلغ پیشــنهادى 
تیم اصفهانى مى پرســند و وقتى کــه متوجه همه چیز 
مى شوند اعالم مى کنند که مبلغ ثابت 200 میلیون بیشتر 
از پیشنهاد سپاهان را به عالوه چند  آپشن جذاب در قرارداد 
را به او مى دهند تا مسیرش از اصفهان به تهران تغییر یابد.
پوالدى به شــدت ذوق زده مى شــودو تحت تأثیر قرار 
مى گیرد و قبول مى کند. البته مثــل خیلى از بازیکنان 
دروغ نمى گوید و ادا در نمــى آورد که بخاطر نام بزرگ 
پرسپولیس و با مبلغى کمتر! حاضر به بازى در این تیم شدم 
و فقط به این جمله اکتفا مى کند به همه پیشنهاداتم فکر 

کردم و در نهایت پرسپولیس را انتخاب کردم...
رویانیان مدیرعامل وقت پرسپولیس ستاره هاى زیادى را 
از سپاهان و ذوب آهن به اردوگاه سرخ برد. اما همچنان در 
حسرت قهرمانى ماند و در بیشتر مصاف هاى پرسپولیس_ 
سپاهان و پرسپولیس_ ذوب آهن بازنده بود و البته قطعًا 
فینال جام حذفی با سپاهان در ورزشــگاه آزادى را هم 

هیچگاه فراموش نمى کند.
بگذریم... پیوســتن مهرداد پوالدى به بانکوك یونایتد 
تایلند بهانه اى براى ذکر این خاطره بود. شاید این خاطره 
بیش از هر چیزى نشان دهد که چرا برخى باشگاه هاى ما 
براى یارگیرى و فعالیت در فصل نقل و انتقاالت محافظه 
کارانه و در ســکوت خبرى کار مى کنند و از فاش شدن 
توافقات داخلی شــان با گزینه هاى مدنظــر اینقدر بیم 

دارند.

روزى که  پوالدى سپاهانى شد
به بهانه پیوستن مهرداد به لیگ تایلند

منصــور ابراهیــم زاده آخریــن مربــى ایرانــى بــود 
که حضــور در فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا را با 
ذوب آهن تجربه کرد. بعد از سال 2010 دیگر هیچ تیم و 

مربى ایرانى به این مرحله از مسابقات نرسید. 
خبرگزارى فارس با ابراهیم زاده گفتگویى به شرح زیر در 

مورد دانش مربیان ایرانى انجام داده است:
نظر شما در مورد دانش فنى مربیان 

ایرانى چیست؟
موفقیت یا عدم موفقیت یــک تیم فقط به 
دانش مربى بستگى ندارد و فاکتورهاى 
دیگرى نیز در آن دخیل اســت. البته 
یکــى از عمده تریــن بخش هاى 
موفقیت تیم مى تواند دانش مربى در 
زمینه هاى مختلف باشد اما مسائلى 
ماننــد امکانات ســخت افزارى، 
بازیکن واستراتژى تیمى که با آن 
کار مى کنیم و... نیز به موفقیت تیم 
بستگى دارد. در لیگ قهرمانان آسیا در 
این فصل سه تیم ایرانى توانستند از گروه شان 

صعود کنند و فقط یک تیم با توجه به حریفان قدرتمندى 
که داشت نتوانست به مرحله حذفى برسد.

در جمع 8 تیم برتر آسیا فقط یک مربى 
آســیایى حضور دارد و بقیه مربیان از 

اروپا یا برزیل هستند.
در کشــورهاى عربى بیشــتر مربیان غیر عربى فعالیت 
مى کنند و آنها باورى به مربیان بومى خودشــان ندارند. 
در شرق آســیا و به ویژه چین هم مربیان خارجى حضور 
دارنــد. بنابراین، این مســئله نمى توانــد دانش مربیان 
آســیایى را زیر ســئوال ببرد. مربیان خارجى با توجه به 
قراردادى که امضا مى کنند تمام شرایط برایشان فراهم 

مى شود.
آخرین مربى حاضــر در فینال لیگ 

قهرمانان آسیا شما بودید.
از آن فینال هفت ســال مى گذرد و آن زمان با ذوب آهن 
یک مجموعه کامل بودیم و همه دســت به دســت هم 
دادیم و فینالیست شدیم. در حال حاضر اگر همه عوامل 
براى مربیان ایرانى مهیا باشد آنها مى توانند توانایى هاى 

فنى شان را بروز بدهند.

به رغم آن که اعضاى شوراى فنى کشتى فرنگى رأى به حضورامید 
نوروزى و حمید سوریان قهرمانان المپیک لندن به اردوى تیم ملى دادند 

اما نابغه کشتى فرنگى جهان تصمیمى براى بازگشت ندارد.
حمید سوریان که پس از المپیک 2016 ریو نامالیمات زیادى را متحمل 
شد، تمرینات مستمرى هم نداشته است. نابغه کشتى فرنگى جهان فقط  
دریک باشگاه جنوب شهرى به جوانان مستعد آموزش مى دهد و یک 

جورهایى هم از بعضى ها دلخور است.
برهمین اســاس تا لحظه انتشــار این خبر هنوز حمید سوریان براى 
بازگشت به روى تشک و رقابت در مسابقات انتخابى تیم ملى جواب 

مثبت نداده است.
البته تنها کســى که مى تواند سوریان را به کشــتى برگرداند محمد 
بناست که چند روزى اســت زمزمه بازگشت او به دنیاى مربیگرى به 

گوش مى رسد.

مهرداد پوال
تکلیــف و

به راحتى مى
نظامى همچ
کى روش»
خدمت و به
بهترى را پی
بهانه وض به
جالب توجه
انجام شــد
هیچگاه باع
در دوران مد
از آنجا که ی
مهرداد پوال
این مذاکر از
پ دارد براى
خوبی پیش
وي به مدی
از اردوهاى
رســمًا تم
سایت ها
ب بجنبند و
اردوى تد
دیدار دوست
ایران بازگش
گروهى از س
انتظار بازگش
به باشگاه بب

روزى که
به بها

مرتضى رمضانى راد

در آستانه انتخاب و معرفى اعضاى هیئت مدیره 
استقالل و پرسپولیس مســابقه زیرآب زنى در 

وزارت ورزش به اوج رسیده است.
به گفته یکــى از کارمنــدان عالیرتبه وزارت 
ورزش طى این روزها نــام هاى زیادى از میان 
پیشکسوتان اســتقالل و پرســپولیس براى 
عضویت در هیئت مدیره باشگاه به زبان معاونین 
وزیر و وزیر ورزش آمده است ولى همین که این 
نام ها در راهروهاى وزارت ورزش مى پیچد، زیر 

آب زنى ها شروع مى شود و عجیب اینجاست 
که هیچکس نمى گوید من گزینه مناسبى براى 
عضویت در هیئت مدیره هستم و اغلب مى گویند 
فالنى که مدنظر شماست، گزینه خوبى نیست، 
فالن مشکل را دارد یا اخالقش بد است یا همسو 

با فالنى است و ...
 این شخص مى گفت فالن پیشکسوت باشگاه 
اســتقالل یا پرســپولیس از ده ها کانال براى 
رســیدن به وزیر یا معاون وزیر تالش مى کند 

اما همین که بــه وزیر یا معاونیــن وزیر وصل 
مى شــود به جاى آنکــه بگوید مــن گزینه 
مناســبى براى عضویــت در هیئــت مدیره 
هســتم و نام خودش را مطرح کنــد، زیرآب

 یک پیشکسوت دیگر را مى زند و مى گویدیک 
وقت فالنى را انتخاب نکنید!

 به نظر مى رســد این مسابقه زیر آب زنى حتى 
بعد از معرفى اعضاى هیئــت مدیره هم ادامه 

داشته باشد.

همه مى خواهند دیگران عضو هیئت مدیره نباشند!

علیرضا بیرانوند که در اواخر فصل امســال قرارداد 
خود را تا سال 1400 با باشــگاه پرسپولیس تمدید 
کرد، هیچ وقت نمى دانســت مدیران این باشگاه 
به وعده هاى شــفاهى خود که به او داده اند عمل 

نخواهند کرد.
زمانى که تیم فوتبال پرســپولیس در عمان به سر 
مى برد، معاون اقتصادى باشگاه پرسپولیس قرارداد 
خامى را به علیرضا بیرانوند عرضــه مى کند و از او 
مى خواهد که این قرارداد ســفید را با قول شفاهى 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان امضا کند. معاون 
اقتصادى باشگاه به دروازه بان پرسپولیس اطمینان 
مى دهد که مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
قرارداد اوســت و تأکید مى کند که هر سال نیز 20 
درصد به این قرارداد اضافه خواهد شد. اما واقعیت 
آنگونه که بیان شــده رقم نمى خــورد و در نهایت 
پرســپولیس در قرارداد ســفید امضاى دروازه بان 

ملى پوش خــود، مبلغ 950 میلیــون تومان را قید 
مى کند، بى صداقتى اى که بیرانوند به شدت از آن 

عصبانى است.
علیرضــا بیرانوند پس از دیدار پرســپولیس مقابل 
لخویا در قطر در ســخنانى گله مندى خود را از این 
رفتار دوگانه معاون اقتصادى باشگاه اعالم مى کند 
و سپس به اتریش مى رود. بیرانوند از طریق وکیلش 
موضوع را دنبال مى کند اما زمانــى که وکیل این 
بازیکن به باشگاه پرســپولیس مى رود و خواهان 
اصالح مبلغ قرارداد مى شــود با مقاومت مسئوالن 
باشگاه مواجه مى شود. در نهایت بحث وکیل بیرانوند 
و معاون اقتصادى باشگاه باال مى گیرد ولى معاون از 

نظرش کوتاه نمى آید و مشاجره اى نیز در مى گیرد.
حال مشخص نیست که علیرضا بیرانوند در برابر این 
رفتار و حربه باشگاه، چه اقدام عملى خواهد کرد، باید 

منتظر ماند و دید.

ناراحتى شدید بیرانوند از قراردادش!

مهاجم و سرمربى سابق امیدهاى استقالل، هدایت 
مس رفسنجان دسته اولى را برعهده گرفت.

مس رفســنجان که در فصل اخیر لیگ دسته اول 
با هدایت «میشو کریســتوویچ» 40 امتیاز گرفت 
و در جایگاه یازدهم ایســتاد، براى مسابقات سال 
آینده در کادر فنى خود تغییر ایجــاد کرد تا بتواند 
خود را به عنوان یکى از مدعیان صعود به لیگ برتر 

معرفى کند.
على سامره که اصالتى رفسنجانى دارد، فوتبال خود 
را از مس کرمان آغاز کرد و به فوتبال ایران معرفى 

شــد که اکنون دوباره به شهرش بازگشت و بعد از 
مذاکره با مسئوالن باشگاه مس رفسنجان هدایت 

این تیم را براى فصل جدید عهده دار شد.
سامره در مدت حضورش در اســتقالل عملکرد 
درخشانى داشت ولى در عرصه مربیگرى فعالیت 
جدى در سطح اول ایران نکرد و امیدهاى استقالل 
و کیان بختیارى زاگرس، تیم هایــى بود که این 
مهاجم ســابق آبى ها در آن مشغول به فعالیت شد 
ولى او حاال امیدوار اســت در بازگشت به شهرش 

بتواند با مس رفسنجان به موفقیت برسد.

سامره، سرمربى مس رفسنجان شد

مجتبى جبارى، هافبک 33 ساله تیم فوتبال االهلى 
قطر در جدیدترین مصاحبه خود از پیشنهاد باشگاه 
استقالل و احتمال بازگشــت به جمع آبى پوشان 
پایتخــت صحبت کرده اســت. کاپیتان ســابق 
اســتقالل به روزنامه «الوطن قطر» گفته: «اخیراً 
پیشــنهادهاى زیادى دریافت کرده ام که یکى از 
مهمترین آنها پیشنهاد استقالل است اما هنوز در 

این باره تصمیم نهایى ام را نگرفته ام.»
نکته مهم و البته عجیب بخش بعدى صحبت هاى 
جبارى است: «منتظر معرفى سرمربى جدید این 
تیم و بازیکنانى که قرار اســت به خدمت بگیرند، 
هستم. زود اســت در این باره صحبت کنم چون 
فصل تازه تمام شــده اما فکر مى کنم به بازى در 

استقالل در فصل آینده خیلى نزدیک هستم.»
علیرضا منصوریان، ســرمربى اســتقالل پیش از 
این بارها اعالم کرده بود که برنامه اى براى جذب 
مجتبى جبارى ندارد. همچنین مدیران باشــگاه 
اســتقالل تأکید کرده اند با وجود شکست سنگین 

6 بر یک اســتقالل مقابــل العین امــارات قصد 
ندارند تغییر و تحولــى در کادر فنى تیم خود ایجاد

 کنند.
در این بین شاید یکى از نزدیکان باشگاه استقالل 
یا یکى از اعضاى هیئت مدیره به جبارى وعده داده 
که مربى دیگرى جاى منصوریان را در فصل آینده 
روى نیمکت اســتقالل خواهد گرفت و جبارى بر 
همین اساس از بازگشــت به لیگ برتر ایران خبر 

داده است.
همچنین جبارى تأکید کــرده که جذب بازیکن و 
روند نقل وانتقاالتى باشــگاه استقالل هم براى او 
مهم است. شماره 8 ســابق استقالل رابطه خوبى 
با ســید مهدى رحمتى نــدارد و بازوبند کاپیتانى، 
محل اختالف جدى این دو بازیکن در زمان حضور 
همزمان در جمع آبى پوشــان بوده اســت. به نظر 
مى رسد جبارى منتظر است که ببیند آیا دروازه بان 
شماره یک اســتقالل فصل آینده هم در این تیم 

مى ماند یا راهى تیم دیگرى مى شود.

پشت پرده صحبت هاى عجیب مجتبى جبارى

دادش! ا انوندازق شدیدبی احت نا

ابراهیم زاده: کشورهاى عربى بیشتر به دنبال مربى خارجى هستند

سردار آزمون که در روزهاى پایانى فصل به 
دوران اوج خود بازگشته، در ترکیب تیم ملى 
نیز توانست برابر مونته نگرو با دبل دیدنى 
خود یک پیروزى شیرین اروپایى در کارنامه 

ایران ثبت کند. 
او بــا دو گلــى کــه مقابــل شــاگردان 
«تومباکوویچ» به ثمر رســاند توانست با 
18 گل زده در رده ششــم و در کنار فرشاد 
پیوس در جدول برتریــن گلزنان فوتبال 

ایران حاضر شود.
آزمون کــه اکنون 
همایون بهزادى، 

محســین  غال
مظلومى، على 

کریم  کریمــى، 
باقــرى و على دایى 

را باالتر از خود مى بیند 
باید دید با توجه به سن 

و سالش قادر خواهد 
بود از رکوردهاى 

پیــش رو عبور 
کند یا خیر.

سردار آزمون به رکورد 
فرشاد پیوس رسید

ر ر ر مو ر ر لز
پیوس در جدول برتریــن گلزنان فوتبال 

ایران حاضر شود.
آزمون کــه اکنون 
بهزادى، همایون

محســین  غال
مظلومى، على 

کریم کریمــى، 
باقــرى و على دایى 

را باالتر از خود مى بیند 
باید دید با توجه به سن

و سالش قادر خواهد 
بود از رکوردهاى 

پیــش رو عبور 
کند یاخیر.

سوریان تصمیمى براى بازگشت ندارد

منصــور ابراهیــم زاده آخریــن مربــى
که حضــور در فینــال لیــگ قهرمانـ
0ذوب آهن تجربه کرد. بعد از سال 2010
مربى ایرانى به این مرحله از مسابقات نر

خبرگزارى فارس با ابراهیم زاده گفتگویى
ا مورد دانش مربیان ایرانى انجام داده
شما در مورد دانش نظر

ایرانى چیست؟
موفقیت یا عدم موفقیت یـ
بستگى ندا دانش مربى
دیگرى نیز در آن دخی
یکــى از عمده تری
موفقیت تیم مى تو
زمینه هاى مختلف
ماننــد امکانات

بازیکن واستراتژى
کار مى کنیم و... نی
بستگى دارد. در لیگ
این فصل سه تیم ایرانى توانس

ب ابراهیم زاده: کشورهاى عربى بیشتر
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چهل تکه

2 جوان ســورى آواره شــده از کشورشــان، هموطن خود را 
به اتهــام روزه خوارى بــه ضرب چاقــو در آلمــان به قتل 

رساندند. 
خبرگزارى آلمان گزارش کرد این جوانان ســورى در شــهر 
«اولدنبورگ» آلمان، هموطن 33 ساله خود را به جرم سیگار 

کشیدن در ماه رمضان به قتل رساندند.
در جزئیات این حادثه آمده است این دو جوان پس از کشمکش 
بر سر مسائل مذهبى با هموطن خود، وى را به ضرب چاقو به 
قتل رساندند. پلیس آلمان اعالم کرده که این فرد پدر دو کودك 
بوده است. شاهدان حادثه نیز مى گویند دو فرد مهاجم پس از 
درگیرى لفظى با قربانى به یکباره با چاقو به جان او افتادند و 

پس از ضربه هاى متوالى از محل حادثه گریختند.

«کریستیانو اوســتینلى» عکاس ایتالیایى از قبیله «آگورى» در 
شهر واراناسى هندوســتان دیدار کرد. این قبیله شامل راهبانى 
است که مراســم عجیب از قبیل خوردن گوشت انسان را برگزار

 مى کنند. 
او مى گوید: «مردم هندوستان از این مکان وحشت دارند. گفته 
مى شود این افراد مى توانند آینده را پیشگویى کرده، روى آب راه 
بروند و  این راهبان از ترکیب ماریجوانا، الکل و مدیتیشــن براى 
رسیدن به حالت خلسه و نزدیک شدن به خداى هندو، لرد شیوا، 

استفاده مى کنند.»
از دیگر مراسم راهبان آگورى خوردن سر حیوانات زنده، پوشاندن 
بدن خود از خاکستر اجساد سوخته و انجام مراسم روى این اجساد 

است.

 پلیس اجساد سه قربانى را در کامیون حمل اسب در اصطبلى در 
نزدیکى «سالم » در ایندیانا کشف کرد. با کشف اجساد، صاحب 

اصطبل مزرعه به جرم قتل سه تن دستگیر و راهى زندان شد.
بنا بر اطالعات منتشر شده متهم فردى 47 ساله به نام «ریچاردلى 
برتون جونیور» است که اجساد دو مرد و یک زن در مزرعه اش پیدا 
شده اســت. «جرى گودین» گروهبان پلیس منطقه در این باره 
گفت:«پس از کشف اجساد، بازرســان در حال وارسى خانه این 
مظنون هســتند. وى تاکنون هیچ همکارى با مأموران پلیس در 
بازجویى ها انجام نداده است.علت مرگ قربانیان روشن نیست و 
اجساد براى کالبد شکافى به پزشکى قانونى منتقل شده اند. هنوز 
به درستى نمى دانیم که قاتل چه رابطه اى با قربانیان خود داشته 

و انگیزه قتل ها چه بوده است اما در حال بررسى ماجرا هستیم.»

قتل جوان 33 ساله 
بخاطر روزه خوارى 

آدم خواران در قبیله آگورى 
در هندوستان 

راز 3 قتل فجیع در 
اصطبل اسب هاى مزرعه  030201

رئیس پلیــس آگاهى خراســان رضوى به تشــریح 
پرونده «خرچنگ هاى ســیاه» پرداخــت و گفت: از 
مدتى قبل پرونده هایى در مراکــز قضائى و انتظامى 
به طور پراکنده مطرح شــد که محتویات برخى از آنها 
حکایت از آدم ربایــى و آزار و اذیت زنــان و دختران 
جوان داشت. سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه اضافه 
کرد: اگرچه بسیارى از طعمه هایى که سوار پراید هاچ 
بک سفید رنگ با آرم تاکسى تلفنى شده بودند به دلیل 
برخى مســائل خاص مانند ترس و یا حفظ آبرو فقط 
به ماجراى آدم ربایى و ســرقت هاى به عنف اشــاره 
مى کردند اما وقتى بعضى از پرونده هاى مذکور از مراکز 
انتظامى به پلیس آگاهى ارسال شــد و مورد تجزیه و 
تحلیل هاى کارشناسى قرار گرفت، مشخص شد که 
«خرچنگ هاى ســیاه شــیطان صفت» در پوشش 
مسافرکشــى و در اطراف بزرگراه شــهید کالنترى و 
100مترى فجر، زنان و دختران جوان را سوار مى کردند 
و در یک لحظه فردى که در صندلى عقب نشسته بود 
دســتانش را مانند خرچنگ به دور گردن طعمه گره 

مى زد و سر او را زیر صندلى فشار مى داد.
این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: آنها با تهدید چاقو 
و شوکر چنین وانمود مى کردند که قصد سرقت لوازم 
همراه و یا طالهاى زنان جوان را دارند اما وقتى از شهر 
به طرف باغچه خارج مى شدند نیات شیطانى خود را 

مطرح مى کردند. 
سرهنگ رزمخواه خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده 
طعمه هاى خود را به یک چهار دیــوارى مخروبه در 
منطقه باغچــه مى بردند که النــه اى بلوکه اى را در 
آن براى استعمال مواد مخدر و انجام کارهاى خالف 
ساخته بودند.وى ادامه داد: دیگر فریاد هاى طعمه نیز 
به جایى نمى رسید و متهمان پس از آزار و اذیت زنان 
آنان را در نیمه هاى شب به مشهد باز مى گرداندند و در 

نزدیکى محلى که آنان را ربوده بودند، رها مى کردند.
وى با اشاره به اظهارات برخى از شاکیان پرونده گفت: 
بعضى از طعمه هــاى این متهمــان (خرچنگ هاى 
سیاه) عنوان کرده اند که پرایدسواران براى ترساندن 
طعمه ها از اعالم شکایت در مراجع قضائى و انتظامى، 
خود را به عنوان مأموران شهرستان پاکدشت معرفى 
مى کردند و با تهدید طعمه ها از آنان مى خواستند که 
به پلیس مراجعه نکنند چرا که خــود آنها به پرونده ها 

رسیدگى مى کنند.
رئیس پلیس آگاهى خراســان رضوى افــزود: وقتى 
مشخص شــد که اعضاى یک باند مخوف به صورت 
ســریالى اقدام به اعمال شــیطانى مــى کنند گروه 
ویژه اى از کارآگاهــان اداره جنایى، بــه فرماندهى 
سرهنگ غالمى ثانى مأمور رســیدگى به این پرونده 
شــدند و با تجمیع چند پرونــده در پلیــس آگاهى، 

فعالیت هاى اطالعاتى و ردیابى هاى پلیسى با همکارى 
گروهى از کارشناســان اداره اطالعــات جنایى آغاز 
شد. ســرهنگ رزمخواه گفت: تجزیه و تحلیل هاى 
اطالعاتى نشان مى داد که اعضاى باند، سوار بر یک 
دســتگاه پراید هاچ بک سفید رنگ هســتند ،که آرم 
تاکسى تلفنى مثلثى شکل نیز روى آن نصب شده بود 
اما هیچیک از طعمه ها به دلیل تاریکى شب نتوانسته 
بودند مشخصاتى از خودروى مذکور به پلیس ارائه دهند 
به همین دلیل تحقیقات کارآگاهان به شــیوه دیگرى 
ادامه یافت تا اینکه سرنخ هایى از راننده 20 ساله خودرو 
به دست آمد ولى بررسى ها نشان داد که جوان یاد شده 

بیکار است و خودرویى ندارد.
این مقام انتظامى تصریح کرد: در نهایت پیگیرى همه 
سرنخ هاى پلیس به «و» جوان 20 ساله رسید و بدین 
ترتیب او در حالى تحت بررسى هاى غیرمحسوس قرار 
گرفت که مشخص شد یکى از دوستان وى که جوان 
26 ساله اى به نام «الف» است خودرویى با مشخصات 

مذکور دارد .
بنابرایــن دو متهم یاد شــده با صدور دســتورات ویژه 
قضائــى و در یــک عملیــات غافلگیرانــه در منطقه 
قاسم آباد مشهد دستگیر شدند و خودروى پراید هاچ بک 
نیز به پلیس آگاهى انتقال یافت. سرهنگ کارآگاه رزمخواه 
تأکید کرد: با اعترافات دو جوان مذکــور یکى دیگر از 

همدستان آنها نیز در اطراف مشهد به دام افتاد و اینگونه 
به کارهاى شیطانى متهمان پایان داده شد. 

این مقام انتظامى یادآور شد: تحقیقات مقدماتى پلیس 
نشــان مى دهد که متهمان عالوه بر ســرقت اموال 
همراه طعمه ها از کارت هاى عابر بانک برخى از آنان 
نیز وجوهى را برداشــت کرده اند که بررسى ها در این 

باره ادامه دارد. 
رئیس پلیس آگاهى خراســان رضوى گفت: تاکنون 
شش تن از زنان و دخترانى که طعمه اعضاى این باند 
مخوف شــده اند با مراجعه به پلیس آگاهى سه متهم 
دستگیر شده را شناسایى کرده اند این در حالى است که 
برخى از لوازم همراه و مدارك شناسایى طعمه ها نیز از 
داخل خودروى متهمان کشف شده است که همه اینها 
و هویت قربانیان نزد پلیس محرمانه باقى خواهد ماند. 

وى با اشاره به اینکه متهمان پرونده 24،20 و 26 ساله 
هستند، تصریح کرد: تحقیقات مقدماتى بیانگر آن است 
که افراد دیگرى نیز در این اعمال شیطانى با متهمان 
اصلى پرونده همدست بوده اند که بررسى ها در این باره 

نیز وارد مرحله جدیدى شده است. 
تحقیقات مقدماتى پلیس نشان مى دهد افراد دیگرى 
هم طعمه متهمان پرایدســوار (خرچنگ هاى سیاه) 
شــده اند که بخاطر حفظ آبرو تاکنون شکایتى را در 

مراکز انتظامى مطرح نکرده اند.

دام «خرچنگ هاى سیاه» براى زنان
 در باغچه مشهد 

نیمه شب 28 دى سال گذشته «اسماعیل کیهانى مقدم»، مقابل خانه اش واقع در عظیمیه کرج، قربانى اسیدپاشى 
مرد ناشناسى شد . مهندس جوان آن شب تازه از مراســم چهلم پدر همسرش برگشته بود که زنگ خانه به صدا 
درآمد. از پشت آیفون صداى ضعیفى به گوش رســید: «... منزل  آقاى کیهانى مقدم...؟ آقا اسماعیل یک لحظه 
بیا پایین، کار کوچکى با شما دارم.»مهندس جوان در  جواب گفت: «متأسفانه شما را نمى شناسم لطفًا خودتان را 
معرفى کنید.» شخص ناشناس به آرامى و البته با لحنى محترمانه گفت: «از بستگان دور شما هستم چند لحظه اى 

بیشتر مزاحمتان نمى شوم.»
بعد از این مکالمه کوتاه اسماعیل با تعجب به پایین ساختمان رفت. در را به آرامى باز کرد و تنها یک سئوال شنید: 

«آقا اسماعیل؟!»
وهمان موقع مرد ناشناس بالفاصله ظرف اسید 
را که پشتش پنهان کرده بود به یکباره بیرون 
آورد و در یک چشم برهم زدن محتویاتش را به 

صورت اسماعیل پاشید.
اســماعیل در عیــن ناباورى در حالــى که به 
شدت مى سوخت به ســمت راهرو خانه رفت و 
با  فریادهاى سوختم، سوختم اهالى ساختمان 
وخانواده اش را به پایین خانه کشاند. اما صداى 
سوختم سوختم هاى او گواهى مى داد که اسید 
کارش را کرده... چشم چپ، بخشى از صورت، 
گردن، دست ها و پاهایش با اسید سوخته بود.

این درحالى بود که او و خانواده اش به شدت ازاین ماجراى هولناك شــوکه بودند.خانواده اش بالفاصله او را به 
بیمارستان رساندند اما پزشکان پس ازبررســى ها ومعاینات الزم اعالم کردند بسیارى از قسمت هاى صورت و 
بدنش دچار آسیب جدى شده اند. بعد از آن مأموران پلیس همزمان با بررسى صحنه جرم و شنیدن اظهارات قربانى 

اسیدپاشى به تحقیق دراین باره پرداختند.
پسر بچه 12 ساله اى که یکى از شاهدان اصلى حادثه بود در چند جمله اى که به پلیس گفت، سرنخ هایى هرچند 
اندك در اختیار مأموران گذاشت.در ادامه نیزمشخص شد خودروى اسیدپاش ناشناس، یک پژو 206 نقره اى بوده 
که خود او از عصر داخل کوچه و در خودرواش نشسته بود و انتظار مى کشید تا مهندس جوان و خانواده اش به خانه 

بازگردند.
«مهرنوش کیهانى» خواهر قربانى اسیدپاشى نیز گفت: «متأسفانه با گذشت چند ماه ازاین فاجعه هولناك، تاکنون 
به هیچ نقطه مثبتى در خصوص شناسایى متهم نرسیده ایم. حتى اظهارات برادرم و شاهد نوجوان، هم سرنخ مؤثرى 

به پلیس نداده و کارآگاهان در جستجوى سرنخ تازه اى براى دستگیرى اسیدپاش فرارى هستند.»

گره کور در اسیدپاشى به مهندس کرجى

راز بالش بچه چه بود؟
فرمانده انتظامى شهرستان کنگاور از کشف بیش از 
37 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك و مواد پیش ساز 

شیشه  در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسین برارى اظهار داشت: به دنبال دریافت 
اطالعاتى مبنى بر ورود و حمل مواد مخدر توسط زوج 
جوانى از استان تهران به شهرستان هاى غربى کشور، 
بالفاصله مأموران فرماندهى انتظامى شهرســتان 

کنگاور وارد عمل شدند.
وى افزود: بر همین اساس قاچاقچیان موادمخدر زیر 
چتر اطالعاتى پلیس کنگاور قرار گرفتند و در نهایت به 
محض ورود به حوزه شهرستان کنگاور دستگیر شدند.
این مقــام انتظامى تصریــح کرد: ایــن زوج جوان 

قاچاقچى به همراه فرزند خردســال خود از اســتان 
تهران قصد معامله و تحویل بار به شــهرهاى غربى 

کشور را داشتند اما در دام پلیس کنگاور گرفتار شدند.
ســرهنگ برارى افزود: در این عملیــات مقدار 20 
کیلوگرم تریاك که به صورت بسیار ماهرانه اى در دو 
عدد بالش بچه گانه تزئینى روى صندلى خودرو پژو 
پارس در زیر سر بچه خردســال خود جاسازى کرده 
بودند و نیز 17 کیلو و 400 گرم مواد پیش ساز مخدر 

صنعتى شیشه کشف شد.
وى گفت: افراد دستگیر شده از قاچاقچیان سابقه  دار 
بودند که پس از تشکیل پرونده به همراه مواد مکشوفه 

تحویل مقامات قضائى شدند.

مأموران پلیس درپى تماس یکى از اهالى منطقه که از رها شــدن 
مشکوك خودروى ســوارى درکنارخیابانى خبرداده بود وارد عمل 
شدند.مأموران پس از گشــودن پراید با پیکر بى جان مردى روبه رو 
شــدند که با اصابت ضربات متعدد کارد به پهلو و سینه اش از پا در 

آمده بود.
بدین ترتیب پس از تحقیقات مقدماتى، به دســتور بازپرس کشیک 
دادســراى عمومى و انقالب آمل تحقیقات مأمــوران آگاهى این 
شهرســتان براى به دســت آوردن ردى از قاتل یا عامالن جنایت 

آغاز شد.
این در حالى بود که تجســس هاى پلیس مشخص کرد که قربانى 
حادثه 42 ساله بوده و «سعید» نام داشــته است.در حالى  که مدت 
زیادى از آغاز تحقیقات پلیس نمى گذشت، مأموران اطالعاتى به دست 
آوردند که بر اساس آن به یکى از دوستان قربانى حادثه مظنون شدند.

سرانجام متهم از سوى پلیس بازداشت شــد وتحقیق از وى درباره 
ماجراى قتل دوستش آغاز شد. مظنون شماره یک پرونده در حالى که 
سعى داشت خود را بى گناه جلوه دهد ادعا کرد از  قتل دوستش سعید 
کامًال بى اطالع است سرانجام وقتى با مدارك و مستندات انکار ناپذیر 
از سوى مأموران روبه رو شد چاره اى جز اعتراف ندید.متهم به قتل که 
دانسته بود مأموران پى به راز پنهانى اش برده اند، قتل را پذیرفت و از 

همراهى یکى از دوستانش در انتقال جسد پرده برداشت.
ســرهنگ گنجیان،فرمانده انتظامى آمل گفت:  انگیزه این جنایت 
اختالفات شخصى عنوان شده اســت که بازجویى هاى فنى دراین 

باره همچنان ادامه دارد.

راز جسدى در پشت پراید

ظهر چهارشنبه 27 اردیبهشــت ماه امسال مردى در 
تماس با مأموران کالنترى 157 مسعودیه ادعا کرد که 

همسرش به قتل رسیده است.
بدین ترتیب تیمى از مأمــوران براى تحقیقات ابتدایى 
در محل حاضر شــده و زمانى که وارد ساختمان چهار 
طبقه در مسعودیه شدند با جسد زن 47 ساله اى به نام 
«رؤیا» در حمام طبقه چهارم ساختمان روبه رو شدند که 
بررسى ها نشان از آن داشت که وى با طناب پرده دور 

گردنش به قتل رسیده است.

همین کافى بــود تا تیمى از مأمــوران اداره 10 پلیس 
آگاهى تهران همراه بازپرس محســن مدیر روســتا از 
شعبه ششم دادسراى امور جنایى  براى کاوشگرى هاى 

ویژه وارد عمل شوند.
کارآگاهان در گام نخست شــوهر قربانى جنایت را که 
مردى 50 ساله اســت هدف تحقیق قرار دادند که این 
مرد در همان تحقیقات ابتدایى بــه قتل زنش اعتراف 

کرد.
مرد همسرکش گفت: «24 سال قبل با همسرم ازدواج 

کردم و صاحب دو دختر شــدم و از همــان روزى که با 
همسرم ازدواج کردم او داخل شکم من GPS جاسازى 
کرده بود و همه رفتارهایم را تحت نظر داشت تا اینکه 

تصمیم به قتل او گرفتم.»
وى افــزود: «روز حادثه دخترانم در مدرســه بودم که 
سناریوى قتل را به اجرا رسید. همیشه بخاطر GPS که 
داخل شکمم بود با همسرم اختالف داشتم تا اینکه روز 
جنایت با هم داخل اتاق پذیرایى درگیر شدیم و به سمت 
داخل حمام درگیرى ما ادامه داشت که در آنجا با طناب 

پرده همسرم را خفه کردم وبا پلیس تماس گرفتم.»
کارآگاهان در این مرحله پى بردنــد که این مرد اعتیاد 
زیادى به شیشــه دارد. تحقیقات تکمیلى از متهم ادامه 
داشت تا اینکه این مرد بار دیگر در شعبه ششم دادسراى 
امور جنایى تهران پیش روى بازپرس مدیر روستا قرار 
گرفت و ادعاى جدیدى را مطرح کرد: «همسرم داخل 
شکم من GPS گذاشــته بود و داخل گوشم نیز گوشى 
نصب کرده بود و در گوشــم صحبت مى کرد و اگر من 
او را نمى کشتم او مرا مى کشــت هرچند که او زن من 

نبود.»
بنا بــه این گزارش، بازپرس مدیر روســتا بــا توجه به 
اختالالت روحــى و روانى متهم دســتور داد تا وى در 

بیمارستان رازى تحت نظر قرار گیرد. 

همسرم داخل شکم من  GPS  گذاشته بود!

ســارقان حرفه اى بعد از ورود به خانه اى در ســارى 
توانسته بودند جواهرات قیمتى صاحبخانه به ارزش 
تقریبى چهار میلیارد و 500 هزار ریال به سرقت ببرند.

سردار سید محمود میرفیضى با اعالم این خبر افزود:  
در پى وقوع سرقت طال و جواهرات از خانه اى ویالیى 
در شهرستان سارى، موضوع به طور ویژه در دستور 
کار پلیس آگاهى  قرار گرفــت. کارآگاهان با حضور 
در محل وقوع سرقت، ضمن بررسى میدانى صحنه 
جرم و تحقیق از مالباخته، با اســتفاده از روش هاى 
علمى کشف جرم، موفق به شناسایى یکى از سارقان 
حرفه اى شدند.ســرانجام او و دو همدست دیگرش 
که یکى از آنان زنى 46 ســاله بود در شهرستان هاى 
بهشهر و سارى به دام افتادند. متهمان در تحقیقات و 
بازجویى هاى فنى، به سرقت با همکارى فرد دیگرى 
اقرار کردند که در ادامه همدست متهمان به همراه دو 

مالخر در استان هاى تهران و البرز دستگیر شدند.
سردار  میرفیضى با اشاره به اینکه سارقان، طالهاى 
مسروقه را به زنى که ساکن یکى از کشورهاى همسایه 
بود فروخته اند، افزود: با انجام اقدامات پلیسى، طالهاى 

مسروقه مسترد و تحویل مالباخته شد.

دستگیرى دزدان 
جواهرات خانه ویالیى
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  پهپاد اســپارك (SparK)  یک مینى پهپاد است که هرچند قابل 
مقایسه با پهپادهاى مختلف شرکت DJI نیســت اما در رنج قیمتى پهپادهاى زیر 500 دالر 
تقریباً بى رقیب است. ویژگى اسپارك این است که تمامى ویژگى هاى اکوسیستم DJI را در خود دارد و 

از این جهت به خصوص براى کسانى که مى خواهند با دنیاى پهپادها آشنا شوند یک موهبت است. 
شاید مهمترین ویژگى پهپاد SPARK این باشد که این مینى پهپاد جذاب DJI داراى تمامى ویژگى هاى فنى 
پهپادهاى خانواده DJI است با این تفاوت که این ویژگى ها حاال در یک پهپاد بسیار کوچک جمع شده که اندازه بدنه 
آن به اندازه یک گوشى هوشمند است. از این جهت SPARK کامًال جاى دیگر پهپاد هم خانواده خود یعنى مویک پرو 
را گرفته است. SPARK  همچنین داراى تنظیمات هوشمند کنترلى دیگر هم هست مثل امکان Tapfly  (براى دنبال 
کردن یک شــخص هنگام حرکات ورزشــى یا دویدن) Active track و همچنین Quickshot که تصویربردارى 
سینمایى است.در حالت Quickshot پهپاد اسپارك مى تواند به شــکل هاى مختلفى در هنگام تصویربردارى دور شما 

بچرخد یا از شما فاصله بگیرد درحالى که دوربین روى شما 
قفل شده و به این ترتیب تصویر خاصى را ایجاد کند که شبیه 

آن را در فیلم هاى سینمایى مى بینیم. 
ســرعت این پهپاد 3 متر برثانیه و یا 50 کیلومتر بر ساعت 

است و مى تواند در محدوده 2 کیلومترى ویدئوهایى با کیفیت HD را از طریق سیستم ارتباطى خود به موبایل منتقل کند. 
هرچند این پهپاد بسیار سبک است (300 گرم) اما مى تواند در برابر بادهایى تا 50 کیلومتر بر ساعت (در حالت اسپرت) مقاومت 
کند.این پهپاد همچنین قادر به اتصال به عینک واقعیت مجازى است که از طریق آن مى توان پهپاد را به خوبى کنترل کرد و در 
عین حال همانند پهپادهاى اخیر این شرکت داراى دکمه بازگشت به خانه ( Return to home) است اگر باترى کم باشد، 
 GPS یا سیگنال ارتباطى بین پهپاد و کنترلر قطع شود یا کاربر دکمه بازگشت به خانه را فشار دهد این پهپاد از طریق سیستم

به سمت مبدأ پرواز حرکت مى کند و فرود مى آید.
SPARK  همچنین داراى باترى هوشمند و پرقدرت از نوع  LiPo hsj است هرچند این باترى ها در مقایسه با باترى هاى 

پهپاد مویک پرو از ظرفیت کمترى برخوردار است و تا 16 دقیقه پرواز را انجام مى دهد. 
کنترل پهپاد SPARK توسط گوشى هوشمند و دانلود کردن اپلیکیشن DJI GO 4 انجام مى شود همچنین این پهپاد از 

یک میکروSD پشتیبانى مى  کند.

 اخیراً در کنفرانس I/O، به روزرســانى هاى جدیدى براى 
برنامه دستیار هوشــمند گوگل معرفى شد. قابلیت هایى که 
معرفى شــده اند نشــان مى دهد گوگل تمرکز زیادى روى 
گسترش فناورى خود دارد. دستیار هوشمند گوگل قرار است 
وارد دنیاى آیفون شــود، گوگل هوم قادر خواهد بود تماس 
برقرار کند، قابلیت جدید دوربین و کیبورد اضافه شده است، 
کاربر مى تواند از طریق این دستگاه خریدهاى خود را انجام 

دهد و تعدادى ویژگى ها و قابلیت هاى دیگر.
شــاید تغییرات اعمال شده در نســخه جدید به نظر چندان 
بزرگ نیاید و حتى به قابلیت هاى کامپیوتر پیش تازان فضا 
نیز نزدیک نباشد اما مطمئن باشید که تمام این کارها فقط 
زیرسازى محسوب مى شود. درست است، گوگل قول داده که 
تکنولوژى آینده را محقق مى کند اما عجله اى در کار نیست. 
روشى که گوگل براى توسعه و بسط فناورى دستیار هوشمند 
خود انتخاب کرده، قرار است کنترل همه چیز را «کم کم» به 

دست بگیرد و اتفاقى نیست که به یکباره بیافتد.
گوگل روش واضحى دارد و مى خواهد همه جا باشد و براى 

رسیدن به این هدف، هر مبارزه اى را به جان مى خرد. 
دستیار گوگل قصد دارد فاز جدیدى در ارتباط کاربر و کامپیوتر 
ایجاد کند. اگر به قابلیت هاى جدید معرفى شده توجه کنید، 
متوجه مى شوید که تمام این ویژگى ها، فاصله بین ورودى و 
خروجى را کاهش مى دهند و نوعى زیرساخت براى معرفى 

قابلیت بزرگ ترى محسوب مى شوند.
دســتیار هوشــمند مى خواهد روزى جایگزین کتاب ها و 
آیکون ها شــود اما هوش مصنوعى و یادگیرى ماشــینى 
تصمیم دارند جایگاهى فراتر از یک جوابگو به ســئواالت 
ساده داشته باشند. این فناورى ها قصد دارند خودشان براى 
رابط بودن شریک باشند. به عبارتى، هر انقالب و تغییرى که 
در این زمینه رخ داده با هدف از بین بردم موانع و کم کردن 
راه بین ارتباط کاربر و کامپیوتر ایجاد شــده اســت. دستیار 
هوشــمند مى خواهد به جاى انتخاب براى بهترین رابط یا 
برنامه، خودش نقش اصلى را در دریافت دستورات و اجراى 
فرامین کاربر ایفا کند و فاصله بین درخواست کاربر و عملکرد 

کامپیوترى را به صفر برساند.

دستیار هوشمند باید طورى طراحى شده باشد که در انجام 
کارهاى روزمــره زندگى، به کمک انســان بیاید که گوگل 
تالش زیادى کرده است در محبوب ترین گوشى هوشمند 
روز دنیا، یعنى آیفون، آن را تعبیه کند. اســتفاده از دســتیار 
هوشمند گوگل در آیفون، ایده هیجان انگیز و تأثیرگذارى 
است. اگر از سیرى استفاده کرده باشید، حتمًا موافق هستید 
که عملکرد گوگل در زمینه دریافت اطالعات بســیار بهتر 
بوده است. دســتیار گوگل با منبع اصلى اطالعاتى گوگل، 
ارتباط قوى ترى دارد، عالوه بر این مى تواند تمام ابزارهاى 
 iMessage هوشمند موجود در خانه را کنترل کند و حتى
نیز بفرستد. اما آنقدرها هم با سیرى تفاوت ندارد و باید براى 
استفاده از آن، برنامه مخصوص را باز کرد. همچنین از آنجا 
که شرکت اپل، به شرکت هاى متفرقه دیگر اجازه نداده است 
که براى محصوالت این شرکت، برنامه «ساعت» تهیه کنند، 
به همین دلیل با کمک این دستیار هوشمند، نمى توان ساعت 

کوك کرد و براى این کار حتماً باید از سیرى استفاده کرد.
کاربر براى انجــام کارهایى که ارتباط نزدیکى به گوشــى 
آیفون دارند، فقط مى تواند از ســیرى استفاده کند. پس چه 
دلیلى دارد که اصًال از دستیار هوشمند گوگل به جاى سیرى 
استفاده کنیم؟ بهترین دلیلى که براى این موضوع وجود دارد 
این است که حجم استفاده ما از ســرویس هاى گوگل زیاد 
است. اگر اکانت جیمیل دارید یا از تقویم گوگل یا بلندگوى

 گوگل هوم اســتفاده مى کنید، برنامه دستیار هوشمند روى 
آیفون به صورت اتوماتیک به اکانت و وســایل شما متصل 
خواهد شد، اگر از دستیار گوگل آدرس بپرسید از گوگل مپ 
به شما آدرس خواهد داد و اگر یادآور تنظیم کنید، نتایج را به 

روى تقویم گوگل مشاهده خواهید کرد.
جالب اینجاست که گوگل براى دستیار هوشمند خود، برنامه 
جداگانه اى در آیفون طراحى کرده که نشــان مى دهد این 
شرکت قصد دارد جایگاه دستیار هوشمند خود را، مستقل و 
محکم ایجاد کند. گوگل قصد دارد نه صرفًا یک محصول و 
یک برنامه، بلکه نوع جدیدى از اینترنت هوشمند پایه ریزى 
کند که قابلیت هاى خیلى بیشــترى دارند. گوگل قبًال نیز با 
ارائه محصوالتى مانندGoogle Now، تالش کرده بود 
که نمایى از آینده اینترنت هوشمند را نشان دهد. بعد نوبت 

به Now on Tap رســید که البته هیچ کدام به موفقیت 
نرســیدند. حاال گوگل قصد دارد تمام دستیافته هاى خود را 
در زمینه این شاخه از فناورى، در قالب دستیار هوشمند خود 
عرضه کند و گسترش دهد. حاال دستیار هوشمند گوگل با 
برنامه منســجم و پایه ریزى قوى، به کاربران معرفى شده 
است. این قابلیت بسیار منعطف اســت و کاربر مى تواند از 
طریق دستگاه هاى بیشــترى مانند گوشى هاى اندرویدى، 
آیفون، ســاعت، تلوزیون و خودرو، با آن ارتباط برقرار کند. 
ارتباط کاربر با آن ساده است و یا از طریق صدا و یا از طریق 
تایپ فعال مى شود. همچنین تا آخر امسال قادر خواهید بود 
تنها با فشار یک دکمه، دوربین را فعال کنید و با نشان دادن 
شىء یا مکان مورد نظر به دســتیار هوشمند، درباره تصویر 

اطالعات بگیرید.

اما کاربران با گوگل یک مشکل دارند: این شرکت همیشه 
مى خواهد همه چیــز را درباره ما بداند و احتمــال دارد این 
اطالعات براى مقاصد تبلیغاتى استفاده شود. شرکت گوگل 
دائمًا تأکید مى کند که هیچ ارگان و هیچ مؤسسه و شرکتى، 
خواننده این اطالعات نیستند و همچنین تدابیر زیادى براى 

باالبردن امنیت خود انجام داده است. 
گوگل از موتور جســتجوى خود درس مهمــى گرفته و آن 
این است که مردم سئ واالتى مى پرسند که گوگل نمى تواند 
همیشه پاسخگو باشــد. اگر گوگل قابلیت هاى کافى براى 
دستیار هوشــمند ارائه دهد، کاربر را به اســتفاده مداوم از 
خود تشــویق خواهد کرد. همچنین کاربر مطمئن است که 
نسخه هاى بعدى به همراه قابلیت هاى جدید تر در راه هستند 

و همین مى تواند سطح توقعات کاربر را تعدیل کند. 

  MegaCast – Chromecast player Premium نسخه پرمیوم و کامل اولین 
پلیر هوشمند و قدرتمند Chromecast از استودیوى MegaCast براى سیستم عامل 

اندروید است. 
شــما مى توانید هر نــوع فایــل ویدئویى را بــه صورت مســتقیم تنها با یــک لمس در 
Chromecast مشاهده و ذخیره کنید. از قابلیت هاى این اپلیکیشن نسبت به برنامه هاى 
مشابه مى توان به پشــتیبانى از انواع فایل هاى ویدئویى، تصاویر و فایل هاى صوتى اشاره 
کرد به صورتى که پس از نصب آن تمامى فایل ها به راحتى قابل اجرا هستند، تمامى منابع 
خارجى تحت پوشش بوده و مى توانید آنها را با استفاده از فناورى فوق العاده DLNA از راه 

دور پخش و مدیریت کنید.
 در هنگام اجراى فایل هاى ویدئویى همه چیز در دستان شماست، به گونه که مى توان قبل از 
اجرا کیفیت پخش را به دلخواه خود تقسیم کرده و تصویرى متناسب با سلیقه خود را دریافت 
کرد. همانند دیگر پلیر هاى اندروید امکاناتى نظیر تغییر فایل در حال پخش، مکث در هنگام 
پخش فایل ویدئویى و... در دسترس مى باشــند. MegaCast پس از هر اجرا به صورت 
خودکار تمامى حافظه دستگاه را بررسى مى کند تا در صورت افزوده شدن فایل جدید بتوانید 

آنها را در لیست فایل ها مشاهده و پخش کنید .

Adventures in Dreamland  بازى جدید و سرگرم کننده در سبک بازى هاى 
پازل و فکرى از اســتودیوى GOMO GAMES براى اندروید است که به صورت 

رایگان در گوگل پلى منتشر شده است.
 داستان کلى بازى در مورد پرِى دوست داشــتنى و ماجراجویى خیالى اوست که شما باید 
به او کمک کنید تا مسیر خودش را از میان مکان هاى مختلف پیدا کند و به حقیقت هاى 

مهمى پى ببرید! 
وظیفه شماست که با جابه جایى کاشى ها راه را براى رسیدن پرى به مقصد باز کنید! شاید 
در مراحل اولیه فکر کنید کارتان آســان است و در کمتر از چند ســاعت بازى را به اتمام 
مى رسانید اما باید بگوییم که بازى صدها مرحله چالش آور را شامل مى شود و در مراحل 

باالتر پیش بردن مراحل به فکر کردن زیادى نیاز دارد تا بتوانید آنها را پشت سر بگذارید!
 راه را براى پرى باز کنید، کارت ها را جمع کنید و با پیش بردن صدها مرحله عالوه بر کمک 
کردن به پرى براى پى بردن به حقیقت ها، ساعت ها مشغول باشــید و یکى از زیباترین

 بازى هاى پازل اندروید را تجربه کنید!
از ویژگى هاى کلى بازى مى توان به صدها مرحله در مکان هاى متعدد، موسیقى دوست 
داشتنى، گرافیک HD  و رنگارنگ، کنترلرهاى لمســى قابل قبول و به طور کلى ساخت 

خوبش اشاره کرد.

4 مورد از قابلیت هاى گوگل ترجمه که همه روزه مورد استفاده قرار مى گیرد، ترجمه وبسایت ها 
به زبان هاى دیگر، ترجمه اسناد، ساختن کتابچه عبارات و اصطالحات و بهبود زبان انگلیسى 

است.
با گوگل ترجمه مى تواند کلمات و عبارات را به صــورت تک تک از هم جدا و ترجمه کنید و 
همچنین این امکان وجود دارد که کل وبســایت را به زبان مورد نظر خود ترجمه کنید. تنها 
کارى که باید انجام دهید، این است که آدرس سایتى که مى خواهید ترجمه کنید را در کادر 

متنى سمت چپ صفحه اصلى گوگل ترجمه قرار دهید.
 «Translate » اطمینان حاصل کنید و روى «Detect language » از انتخاب گزینه
کلیک کنید. اندکى بعد مالحظه خواهید کرد که صفحه اصلى وبسایت مورد نظر شما ترجمه 

شده است.
قابلیت دیگرى که در این سرویس مى توان به آن اشــاره کرد، «ترجمه اسناد» است. شما 
مى توانید فایل هاى ُورد و دیگر فایل ها را با اســتفاده از گوگل Translate به ســهولت 

ترجمه کنید.
 Translate a document » براى این منظور کافى است زیر کادر متنى، روى گزینه
link» کلیک کنید و سپس، زبان منبع خود یا گزینه «Detect language » را انتخاب 

کنید و سپس زبانى که مى خواهید فایل سند به آن ترجمه شود را انتخاب کنید.
 روى دکمــه «Browse »کلیک کنیــد، فایل مورد نظــر را آپلود کنید و ســپس روى

« Translate»  کلیک کنید. بدین ترتیب یک کپى ترجمه شــده از سند در پنجره جدید 
مرورگر برایتان باز مى شود.

قابلیت دیگرى که در گوگل ترجمه وجــود دارد، امکان ایجاد کتابچه عبارات و اصطالحات 
است. وقتى که در ترجمه یک عبارت پیچیده اشتباه مى کنید و مى خواهید که ترجمه درست 
آن را به یاد بیاورید، گوگل ترجمه، به شــما کمک مى کند و این امکان را فراهم مى آورد که 

ترجمه عباراتى که مى خواهید را ذخیره کنید.
و سرانجام قابلیت آخر این است که گوگل ترجمه به شما کمک مى کند که زبان انگلیسى خود 

را تقویت کنید،  نکته اى که در حین کار و در عمل، بدان دسترسى پیدا مى کنید! 

گوگل  
مى خواهد

دستیارش 
همه جا 
باشد 

رامین مشکاه

O توسط گوشى هوشمند و دانلود کردن اپلیکیشن 4DJIGO انجام مى شود همچنین این پهپاد از SPARK کنترل پهپادK
یک میکروSD پشتیبانىمىکند.

پهپاد اسپارك 
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اپلیکیشن پلیر 
« Chromecast » اندروید

بازى پازل جالب 
«ماجراجویى در سرزمین خیالى» 

4 مورد از قابلیت هاى«گوگل ترجمه»
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

 درارتفاعى باالتر از سطح دریا 
« سراش » و « فیدره » روستاهایى کوهستانى از توابع دهستان «لیل» بخش مرکزى الهیجان هستند که از طبیعت بسیار بکر و زیبا برخوردار است. این دو روستا در ارتفاعى باال از سطح 

دریا  قرار دارند و در دامنه کوه هاى بلند نقش مهمى در تلطیف هوا و سرسبزى این منطقه دارند. روستاى کوهستانى «سراش» در 17 کیلومترى شهرالهیجان قرارگرفته و شغل اصلى 
مردم این روستا کشاورزى و دامدارى است.

دریچـه
منبع: ایرنا 

@nesfejahanclub


