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زیاده روى اصفهانى ها در مصرف برق

«نفس»   قصه ناهید است دلخورى کاوه او را ذوب آهنى مى کند؟اعمال محدودیت هاى ترافیکى شب هاى قدر معجزه بالکن 20 مترىترامپ 2 سال دیگر بمب اتمى بر سر ایران خواهد انداخت! ورزشاستاناجتماع فرهنگ
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6000 تماس روزانه
 براى شکایت دارویى

چگونه از اتاق مرگ زنده 
بیرون آمدم

هنر فروشندگى
 در تئـــاتر اصفهان 

آثار جبران ناپذیر تنبیه بدنى 
در کودکان 

خودم روى صورت جنازه 
بنزین ریختم و آن را آتش زدم

10

استارت آپ شما آماده 
اینترنت اشیاء است؟

وظیفه خبرگان این نیست که در کار «آقا» دخالت کندوظیفه خبرگان این نیست که در کار «آقا» دخالت کند
توضیحات امام جمعه اصفهان درباره وظایف مجلس خبرگان:توضیحات امام جمعه اصفهان درباره وظایف مجلس خبرگان:

مصادیق رهبرى را بررسى مى کنیم ولى به کسى نمى گوییم  مصادیق رهبرى را بررسى مى کنیم ولى به کسى نمى گوییم  
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جهان نما

رویکرد دولت 
دوازدهم

 اصالح طلبانه 
است

2

معاون رئیس جمهور، گفت: یقینًا 
بسیارى از رویکردهاى دولت 

یازدهم همگرایى جدى با دولت 
اصالحات داشته است که 

فکر مى کنم رویکرد دولت 
دوازدهم در این زمینه 

قوى تر باشد.
معصومه ابتکار بابیان 

اینکه مردم و نسل 
جوان مطالباتى از ...

معاون دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: به دنبال برخورد با سرکردگان 

تهیه و توزیع مواد مخدر هستیم و 
در پرونده هایى که این افراد پس 

ازدستگیرى آزاد مى شوند 
جرم آنها به اثبات 

نمى رسد به همین 
دلیل گاهى مشاهده 
مى کنیم برخى از ...
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چرا برخى 
قاچاقچیان نامدار 
آزاد 
مى شوند؟

قلعه نویى رامین را
 به اصفهان 
مى آورد؟

اوج گیرى مصرف از 14 روز دیگر آغاز مى شود
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فرا رسیدن
 بیست و یکم 

ماه مبارك رمضان 
سالروز شهادت
 موالى متقیان 

حضرت على (ع)
 تسلیت باد

اقتصاد زیر نام هنرى تماشاخانه هاى شهر 

هر که گوید یا على، در روز محشر با على است
در طواف کعبه گر با دیده  دل بنگرى

هر طرف آئینه اى باشد کزان پیدا على است
 روابط عمومى 
شهردارى و 
شوراى اسالمى

قهدریجان   فرا رسیدن سالروز شهادت بهترین بنده خدا، مولى الموحدین فرا رسیدن سالروز شهادت بهترین بنده خدا، مولى الموحدین 
حضرت على  بن ابیطالب (ع) را تسلیت مى گوییم.حضرت على  بن ابیطالب (ع) را تسلیت مى گوییم.

 روابط عمومى 
شهردارى و 
شوراى اسالمى  
مهاباد

ناله کن اى دل به عزاى على              
                                                                                                                                       گریه کن اى دیده براى على(ع)

کعبه ز کف داده چو مولود خویش 
                                                                                                                                               گشته سیه پوش عزاى على(ع)

فرا رسیدن فرا رسیدن 2121 رمضان سالروز شهادت موالى متقیان حضرت على (ع) تسلیت باد. رمضان سالروز شهادت موالى متقیان حضرت على (ع) تسلیت باد.

امشب دل یتیمان کوفه هواى پدر دارد. چشم ها سرخ است از اشک، 
دل ها خون است از نبودنش و زبان قاصر است از وصف مظلومیتش.

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

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

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

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

مى باشد. 

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

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

فرا رسیدن بیست و یکم ماه رمضان سالروز شهادت فرا رسیدن بیست و یکم ماه رمضان سالروز شهادت 
امام على علیه السالم بر عموم رهروان آن امام همام امام على علیه السالم بر عموم رهروان آن امام همام 

تسلیت باد.تسلیت باد.

 روابط عمومى شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

در خون کشیدند. 
 خورشید را 

در خون کشیدند. 
وران، خورشید را 

شبشب باوران، با

. کو، آن که بردوشش کشاند
 اى صبح باور

. کو، آن که بردوشش کشاند
گریه کن در سوگ اوگریه کن در سوگ او اى صبح باور

و دردمند و زار و مضطر.
دل شب، قوت یتیم 

و دردمند و زار و مضطر.
 در  در دل شب، قوت یتیم 

نهان  هانهاناهانه
؟رد؟د؟رد؟ ر
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اخبار زیادى از تمایل امیر قلعه نویى به جذب رامین 
رضاییان و تالش براى حضور او در ذوب آهن منتشر 

شده و اگر تا چند روز آینده رامین را در اصفهان 
دیدید خیلى تعجب نکنید.

بازى زیباى رامین رضاییان در دیدار 
ایران مقابل ازبکستان باز هم نام این 

بازیکن را در صدر اخبار این فصل از 
فوتبال ایران قرار مى دهد.
رضاییان در دیدار ایران- 

ازبکستان شبیه به همان بازیکنى 
بود که مى شناختیم؛ ...
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معاون رئیس جمهور، گفت: یقیناً بسیارى از رویکردهاى 
دولت یازدهم همگرایى جدى با دولت اصالحات داشته 
است که فکر مى کنم رویکرد دولت دوازدهم در این زمینه 

قوى تر باشد.
معصومه ابتکار بابیان اینکه مردم و نسل جوان مطالباتى 
از دولت دارند که این مطالبــات حتمًا به بهبود وضعیت 
کشور منتهى خواهد شد، اظهار داشت: در ایام انتخابات 
آقاى رئیس جمهور این مطالبات را شنیدند و پاسخ گفتند 
و مردم هم متقابًال به ایشان رأى دادند، بنابراین، اینکه 
رئیس جمهور گفتند به قول هایى که دادند پایبند هستند، 
ان شاءا... قطعى است و آقاى رئیس جمهور در این زمینه 

گام هاى مؤثرى بر خواهند داشت.
وى در پاســخ به این ســئوال کــه آیا رویکــرد دولت 
دوازدهم در قالب اصالح طلبى تعریف مى شود؛ چراکه
 رئیس جمهور براى جذب رأى شعارهاى اصالح طلبانه 
ســر دادند، گفت: البته تعاریف گسترده اســت اما یقینًا 
بسیارى از رویکردهاى دولت یازدهم هم همگرایى جدى 
با دولت اصالحات داشته است که فکر مى کنم رویکرد 

دولت دوازدهم در این زمینه قوى تر باشد.
ابتکار با بیان اینکه اعتــدال و اصالحات هر دو در یک 
همگرایى و ائتالف عمیق کار مى کننــد، ادامه داد: در 

دولت دوازدهم هم این ائتالف ادامه دارد.

رویکرد دولت دوازدهم
 اصالح طلبانه است

11 تیر؛ سئوال از رئیس جمهور 
على وقف چى نماینده مردم زنجان    تسنیم|
از جمع آورى امضا از نمایندگان پارلمان براى سئوال 
از رئیس جمهور درباره عملکرد دولت و بانک مرکزى 
براى نظارت بر مؤسسات مالى و اعتبارى خبر داد و 
گفت: تاکنون 88 نماینده این نامه را امضا کرده اند و 
احتمال افزایش امضاها وجود دارد. وى با بیان اینکه 
نمایندگان خواستار حضور رئیس جمهور در صحن 
علنى و پاســخ به ابهامات موجود هستند، ادامه داد: 
روز 11 تیرماه پس از جمع آورى امضاها این نامه در 
اختیار هیئت رئیســه مجلس قرار داده مى شود تا در 

دستور کار صحن علنى پارلمان قرار گیرد.

نصب پرچم داعش در فسا
  آفتاب نیوز | دادســتان عمومى و انقالب 
مرکز استان فارس از دستگیرى فردى خبر داد که به 

نصب پرچم گروه داعش اقدام کرده بود.
صالحى گفت: این فرد در محل پل فساى شیراز اقدام 
به نصب پرچم داعش کرده بود که پس از شناسایى 
از سوى عوامل انتظامى دستگیر شد. وى افزود: فرد 
دستگیر شده تحت بازجویى قرار دارد تا علت و انگیزه 

رفتار مجرمانه وى مشخص شود.

کیسه هاى شن در مجلس
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس    میزان |
شوراى اســالمى از تشــکیل یک کمیته سه نفره 
براى پیگیــرى ابعــاد حادثه تروریســتى مجلس 
خبــر داد. اکبــر رنجبــرزاده اظهــار داشــت: در 
طــول تعطیالت مجلــس که تــا 11 تیــر ادامه 
خواهد داشت مســائل مربوط به حادثه تروریستى 
مجلس پیگیرى خواهد شــد. وى درباره اســتقرار 
کیســه هــاى شــن در محوطــه  مجلــس 
شــوراى اســالمى نیــز گفــت: ایــن اقــدام با 
همفکــرى صاحبنظــران و مســئوالن ذیربــط 
انجام شــده و یک ضــرورت اســت؛ البتــه این 
کیســه ها تا زمان اســتقرار مقرهاى ثابت، موقت 

خواهد بود.

افطار شگفت انگیز است
  ایرنا | «زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان 
پس از حضور در یک مراسم افطار، در پیامى توییترى 
نوشت: «افطار ماه رمضان یک سنت شگفت آور است 
و به همه توصیه مى کنم، حضور در مراســم افطار را 
تجربه کنند.» در کشور اتریش نیز «کریستین کرن» 
صدراعظم اتریش با حضور در یک مرکز اسالمى در 

شهر وین در مراسم افطار شرکت کرد.
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  ایرنا | یکى از شــاهدان عینى حادثه تروریستى 
مجلس شوراى اسالمى که در هنگام فیلمبردارى تروریست 
ها از دفتر حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده شاهین شهر و 
میمه پشت در گیر کرده بود، از لحظه هاى مرگ و زندگى 

در این اتاق مى گوید.
على اکبر رضایى مشــاور حقوقى نماینده شاهین شهر در 
گفتگو با ایرنا گفت: در روز چهارشنبه هفته گذشته بنده به 
همراه شهید تقوى مشاور فرهنگى آقاى حاجى دلیگانى و 
شهید زارع مســئول دفتر وى در اتاق این نماینده مجلس 
در طبقه دوم بودیم. وى افزود: در ســاعت 10و30  دقیقه

 زمزمه هایى مبنى بر تیراندازى در مجلس بین کارمندان 
شنیده شد. ما تصور مى کردیم یکى از ارباب رجوع ها به دلیل 
اینکه به خواسته اش رسیدگى نشده شروع به سر و صدا کرده 
است؛ از این رو به کار خود مشغول بودیم تا اینکه ناگهان در 

راهروى طبقه دوم تجمعى از همکاران را مشاهده کردیم.
رضایى با اشــاره به اینکه دفتر حاجى دلیگانى در وســط 
راهروى طبقه دوم قرار دارد، ادامه داد: شهید زارع به سمت 
محل تجمع رفت. پس از دقایقى به داخل اتاق آمد و گفت: 
«دارند مى آیند داخل راهرو، درها را ببندید.» وى اضافه کرد: 
حاج آقا تقوى و آقاى زارع در را بستند، آقایان زارع و تقوى در 

سمت راست در ایستاده بودند و من در سمت چپ. بعد از 30 
ثانیه ناگهان تروریست ها به کنار دفتر ما رسیدند و با گلوله، 

قفل در را شکستند. 
مشاور حقوقى نماینده شــاهین شــهر اظهار داشت: ما 
اصًال فرصتى نداشــتیم که فایل ها را در پشــت در قرار 
دهیم اما کارمندان دفاتر دیگر این فرصت را داشــتند، زیرا

 تروریســت ها به محض اینکه وارد راهرو شدند به سمت 
اتاق ما آمدند.

رضایى گفت: زمانى که در اتاق را بــاز کردند، من به طور 
طبیعى پشت در قرار گرفتم و تروریست ها متوجه حضور من 
نشدند و شروع به تیراندازى به سمت شهیدان زارع و تقوى 
کردند. وى افزود: در آن زمان من تصور مى کردم که این دو 
شهید بزرگوار در بخشى از اتاق پناه گرفتند زیرا صداى آنان به 
گوش من نرسید؛ ممکن است به دلیل روشن بودن رادیو در 
اتاق باشد زیرا رادیوى اتاق روشن بود و جلسه علنى مجلس 

را پیگیرى مى کردیم.
این شاهد عینى حادثه تروریستى در مجلس شوراى اسالمى 
یادآور شــد: فیلمبردارى تروریســت ها در آن زمان اتفاق 
نیافتاد. آنان پس از تیراندازى از اتاق خارج شدند و نزدیک 
به 12 یا 13 ثانیه بعد برگشتند و دوباره اتاق را به رگبار گلوله 

بستند و شروع به فیلمبردارى از اتاق کردند.
رضایى اظهار داشت: من نزدیک به دو ساعت و نیم در پشت 
درب ایســتاده بودم زیرا آنان همچنان در راهروى طبقه 
دوم رفت و آمد مى کردند و به اتاق هاى مختلف ســرك 

مى کشیدند و تیراندازى مى کردند.
وى ادامه داد: تیراندازى آنان در اتاق مــا به حدى بود که 
کتابخانه اتاق به آتش کشیده شد ولى بعد از دو ساعت و نیم 

خود به خود خاموش شد.
مشاور حقوقى نماینده مجلس اضافه کرد: زمانى احساس 
کردم که نیروهاى خودى در انتهاى طبقه دوم هســتند و 
صداى تیراندازى را از طبقات باال احساس کردم، آهسته از 
پشت در بیرون آمدم، وقتى بیرون آمدم پیکر مطهر این دو 
شهید بزرگوار را دیدم. ابتدا تصور کردم زخمى شدند ولى بعد 

متوجه شهادت آنان شدم.
رضایى با بیان اینکــه در زمان حضور تروریســت ها در 
اتاق، تلفن همراه من روى میز بود و دائمًا زنگ مى خورد، 
گفت: اگر تلفن همراه با من بود مطمئنًا متوجه حضور من 

پشت در مى شدند.
وى در مورد احساسش در آن زمان گفت: هیچ حسى نداشتم، 

فقط شهادتین را گفتم و آماده اصابت گلوله بودم. 

حمید شکرى خانقاه جامعه شــناس ارتباطات و مدرس 
دانشــگاه درباره مدیریت بحران توسط رســانه ها و به 
خصوص صداوســیما بعد از حادثه تروریســتى تهران 
به ایســنا گفت: نقش بحران زایى صداوســیما بیش از 
بحران زدایى بوده اســت. همیشه گمانه زنى هایى مبنى 
بر عملکرد نادرســت، ضعف در مدیریــت ارتباطات یا 
افکار عمومى وجــود دارد و همچنان هــم به قوت خود 
باقى اســت. افکار عمومى از رســانه ملــى انتظار دارد 
به عنــوان یک منبــع موثق، اخبــار و رویدادهــا را در
 ســریع ترین زمان و با دقت باال در اختیــار عموم قرار 
دهد. اما این کارکرد را در این رســانه نمى بیند بنابراین 
دچار نارضایتى مى شــود. صداوسیما به عنوان یک منبع 
اصلى خبر و تولید پیام که تمام ســازوکارهاى ارتباطى 
کشــور مانند حجم باالى شــبکه هاى ارتباطى، تعداد

 بى شمار خبرنگاران، شبکه هاى استانى، شبکه هاى ملى 
وبین المللى را در اختیار دارد، نتوانسته است مدیریت افکار 
عمومى را به ویژه در زمان بحران به درستى انجام دهد. 
گاهى دچار اختالل عملکرد و نوعى ســردرگمى نهادى 

مى شود.
او ادامه داد: ناتوانى صداوسیما در مدیریت افکار عمومى 
ناشى از ضعف عملکردش است. عوامل بحران زا در داخل 
رسانه ملى شامل بى نظمى، ناکارآمدى ساختار تشکیالتى، 
نیروى ناکارآمد؛ مدیریت غلــط نیروها؛ تعارض مخرب، 
قوانین دست و پاگیر و متناقض؛ تمرکز شدید؛ نگاه ادارى؛ 
تسلط ناکافى بر اصول حرفه اى مشاهده مى شود.به نظر 
مى رسد صدا و سیما دچار یک فروپاشى داخلى شده است.

شکرى خانقاه با اشاره به عملکرد رسانه هاى کشورهاى 
دیگر در حادثه تروریســتى تهران ادامه داد: رسانه هاى 
 BBCبیگانه هدفمندتر عمل کردند؛ براى مثال شبکه
بعد از این حادثه در تهران پخــش تمام برنامه هاى خود 
را قطع مى کند و به بررســى عملیات تروریستى تهران 
مى پردازد، اما صداوســیما حتى حاضر نشد برنامه هاى 
عادى خود را قطع کند و مثل یک روبات بى احســاس و 
بى منطق عمل کرد. در واقع با این عملکرد انفعالى ملت 
دچار ابهام مى شوند. برخى گمانه زنى ها بیانگر این است 
که صداوسیما با پخش عادى و حتى برنامه هاى شاد بعد 
از حادثه تروریستى خواســته است موضوع را بى اهمیت 
جلوه دهد. بایــد بدانیم زمانى که یــک موضوعى براى 
افکار عمومى اهمیت دارد صداوسیما نمى تواند به عنوان 
صداى ملت به احساســات مردم بى توجهى نشان دهد 
زیرا باعث رویگردانى مردم از رســانه ملى مى شود.و این 
 رویگردانــى ها به مرور بــى اعتبارى به دنبــال دارد و
 بى اعتبارى یک رسانه همانا مرگ رسانه را به دنبال دارد.

عملکرد صداوسیما مثل 
روبات بى احساس بود

روایت مشاور حقوقى نماینده شاهین شهر از آنچه در حادثه تروریستى مجلس اتفاق افتاد

چرا پرچم ایران نبود؟چگونه از اتاق مرگ زنده بیرون آمدم
بهرام قاسمى سخنگوى وزارت امور خارجه به شبهات ایجاد 
شده در خصوص عدم استفاده از پرچم کشورمان در دیدار 
وزیر امور خارجه و رئیس جمهور قزاقستان در حاشیه نشست 
سران سازمان همکارى شانگهاى در شهر آستانه پاسخ داد. 

قاســمى در این باره گفت: بهانه طرح شده درباره پرچم در 
فضاى مجازى کالم نادرستى بود که منتشر کنندگان آن، 
یا غافل و ناآگاه هستند یا عمد و غرض داشته اند و یا به نظر 
مى رسد با واقعیت هاى پروتکل و تشریفات آشنا نبوده و به 

بیراهه کشیده شده اند. 

وى افــزود: پرچــم دو کشــور هنگامى روى میــز قرار
 مى گیرد که دو مقام «همســطح» دیدار کنند ولى وقتى 
که تفاوت سطح وجود داشــته باشد تنها پرچم کشورى که

 مقام عالى ترى دارد نصب مى شود. در دیدار دکتر ظریف 
با رؤساى جمهور قزاقســتان، ترکیه و افغانستان پرچم آن 
کشورها قرار گرفت. چندى پیش هم درباره همین موضوع 
و دیدارهاى رئیس سازمان حج و زیارت در عربستان چنین 
مسئله اى طرح شد که به دلیل سطح باالتر مقام عربستانى 

پرچم آنها تعبیه شده بود.

پاسخ سخنگوى وزارت امور خارجه به یک شبهه

خبرگزاري «اســپوتنیک» روســیه مدعی شد ایران از 
نظر اقتصادي،نظامی و سیاســی در منگنــه قرار دارد. 
اســپوتنیک به نقل از«ایندیپندنت» اعــالم کرد، اگر 
«دونالد ترامپ» بمب اتم روي ایران بیاندازد، فقط چند 
همسایه  ایران ممکن است مژه برهم بزنند و خیلی ها در 
سکوت براي وي دست خواهند زد. ایران دوستی ندارد.

به گزارش آریا، بســیاري از منتقــدان دونالد ترامپ او 
را شــخصی غیرقابل پیش بینی می نامنــد. اما به نظر 
نویسنده مقاله منتشره در ایندیپندنت، ترامپ آدمی  قابل 

پیش بینی است، البته اگر به آنچه او می گوید توجه شود 
و درك شود که او به آنچه می گوید باور دارد.

این نویســنده ادامه داد: عقاید ترامپ در باره تسلیحات 
هســته اي بیش از هر چیــز دیگر باعــث نگرانی من 
می شــود. ترامپ گفت: « تســلیحات هســته اي چه

 فایده اي دارد اگر از آنها استفاده نشود؟» ترامپ معتقد 
است که باید از تسلیحات هسته اي استفاده شود. دستان 

کوچک هم می توانند دکمه بزرگ قرمز را فشار بدهند.
مردم در غرب، گاهــی اوقات فراموش مــی کنند که 

ایران با وجود آنکه یک کشور اسالمی است، اما کشور 
عربی نیست. ایران یک کشور«آریایی» (پارس) است. 
اختالف اعراب و فارس ها به قبل از اسالم می رسد که 
اینک تقســیم بندي دینی شیعه-سنی نیز به آن اضافه 

شده است.
اگر ترامپ در صدد استفاده از سالح هسته اي براي از بین 
بردن امکانات هسته اي ایران برآید، چه زمانی این کار 
را انجام خواهد داد؟ بستگی به شرایط دارد. به نظر من تا 
دو سال دیگر بمب اتمی ترامپ بر سر ایران خواهد افتاد.

ترامپ 2 سال دیگر بمب اتمى بر سر ایران خواهد انداخت!

سیاســت خارجى در ایاالت متحده آمریکا متأثر از اتاق 
فکرها، افراد و گروه هــاى ذینفوذ و البى هاى مختلف 
و قدرتمندى از جمله البى هاى اسلحه، البى اسرائیل 
و... اســت. این البى ها و گروه ها با تأمین منابع مالى و 
حمایت از سیاست ها منافع خود را از طریق جهت دهى 
به سیاســت هاى کلى دولت دنبال مــى کنند. برخى 
معتقد هســتند از آنجایى که «دونالد ترامپ» به لحاظ 
مالى وابســتگى به گروه ها و البى هاى قدرت نداشته 
لذا در عرصه اعمال سیاســت هاى خود دست بازترى 
دارد. در خصــوص ایــن موضوعات خبرگــزارى مهر 
مصاحبه اى با «بنت جانسون» سناتور سابق آمریکایى 
داشته که در ادامه آمده است. جانسون از اعضاى حزب 
دموکرات است، در سال هاى 1972 تا 1997 میالدى، 
نمایندگى ایالت «لوئیزیانا» را در مجلس سناى آمریکا 
به عهده داشــت. وى در حال حاضر، رئیس شــوراى

 آمریکایى-ایرانى است.

ارزیابى شــما از سیاست خارجى 
دونالد ترامپ چیست؟ 

منتقدان رئیس جمهور ترامپ بر این باور هستند که وى 
سیاست خارجى (یا سیاست داخلى) به معناى واقعى کلمه 
ندارد و  تمامى سیاست هاى وى تصنعى و غیرحرفه اى 
هستند. بهترین حالت سیاست خارجى ترامپ این است 
که سیاســت خارجى وى در دســتان «جیمز متیس» 
وزیر دفاع، «مک مستر» مشــاور امنیت ملى، «رکس 
تیلرســون» وزیر امور خارجه و «مایک پمپئو» رئیس 

سازمان سیا ( چهار مرد بزرگ) است.

رئیس جمهور ترامــپ در اظهارات 
خود در کمپین هاى انتخاباتى گفت، 
برجام را لغو خواهد کرد، سپس وى 
در مورد تجدید مذاکرات در این مورد 
ســخن گفت. به نظر شما رهیافت 
واقعى ترامپ در خصوص برجام و 

جایگزین براى آن چیست؟
به نظر مى رسد تصمیم گیرندگان اصلى برجام را مورد 
تأیید قرار داده اند و در واقع جایگزین رضایت بخشى، هم 
براى ایاالت متحده و هم براى ایران در خصوص برجام 
وجود ندارد. با وجود این، آنها به ویژه جیمز متیس بر این 
باور هســتند که ایران عامل اصلى مشکالت و مسائل 
منطقه اى است لذا از اعمال تحریم ها و اقدامات تنبیهى 
علیه این کشــور ســخن گفته اند. در واقع این مسئله 

(اعمال تحریم ها) به معناى رد برجام نیست. زمینه هاى 
چنین اقداماتى هنوز مشخص نشده است.

به نظر شــما رابطه ایران وایاالت 
متحده آمریکا در دوره ترامپ چگونه 

خواهد بود؟
چشــم انداز روابط ایران و ایاالت متحــده آمریکا در 
دوره ترامپ به متغیر ایران هم بستگى دارد. از رهبرى 
جمهورى اسالمى ایران نقل شده است که وى تمایلى به 

ایجاد رابطه حسنه و صمیمى با ایاالت متحده آمریکا ندارد. 
اگر ایران به گونه اى عمل کند که اقدامات آن از نظر ایاالت 
متحده آمریکا تحریک آمیز باشد، جیمز متیس تأثیرگذارى 
زیادى بر تصمیمات بعدى کاخ سفید خواهد داشت. البته نتایج 
انتخابات ایران تاحد زیادى رابطه بین دو کشور را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. درگیرى نظامى نه به نفع ایران و نه به نفع

 ایاالت متحده آمریکا بــوده و به نظر مــن از آن اجتناب 
خواهد شد.

نایب رئیس مجلس، به تعبیر امام على (ع) مشــکل ترین 
مبارزه ها را مبارزه به نفاق عنوان کرد و گفت: تاریخ نشــان 
مى دهد که بى رحمانه ترین جنگ ها به وســیله خشــک 
مقدس ها صورت گرفته چرا که فکر مى کنند بهترین کارها را 

مى کنند و اکنون داعش نیز همین تصور را دارد.
به گزارش ایلنا، على مطهرى در بخشى از سخنرانى خود در 
شب قدر به ریشه پیدایش خوارج در صدر اسالم پرداخت و 
گفت: باید ریشه این را دید و اینکه چطور خوارج در هر زمانى 
مى توانند پدیدار شوند. گاهى فکر مى کنید این افراد موجودات 
عجیب و غریبى بودند ولى باید بدانیــد در زمان ما هم پیدا 

مى شوند.مطهرى در جمع بندى سخنانش گفت: باید توجه 
داشته باشیم که پدیده خوارج امر تاریخى و تمام شده نیست 
و در هر دوره اى ممکن اســت وجود داشته باشد. جهالت و 
خشک مقدسى همیشه ممکن است وجود داشته باشد. ما در 

انقالب داشتیم و امروز هم شاهد آن هستیم.
نایب رئیس مجلس اضافه کرد: شهید مطهرى درباره علت 
اینکه چرا افراد مذهبى دســت به جنایت مى زنند مى گوید 
کسانى که به دین مى گروند و بعد خروج مى کنند، خشن تر 
هستند چراکه دین همه عواطف را تحت الشعاع قرار مى دهد 

و اگر فرد رفت، همه این عواطف را با خود مى برد. 

سناتور سابق آمریکایى در گفتگو با یک خبرگزارى داخلى تشریح کرد

تصمیم گیرنده اصلى در مورد ایران
 وزیر دفاع آمریکاست

خشک مقدس ها جنگ راه مى اندازند

■ شب قدر، شب عجیبى است؛ بهتر از هزار ماه، نه برابر آن؛ «خیر من الف شهر». هزار ماه زندگى انسان، چقدر مى تواند 
برکات به وجود آورد و جلب رحمت و خیر کند! این یک شب، بهتر از هزار ماه است. این، خیلى اهمیت دارد.  ■ تنزل مالئکه 
الهى و تنزل روح در شب قدر اتفاق افتاده است یا مى افتد. خوشابه حال کسانى که با فرود فرشتگان الهى توانستند روح خود را 
فرشته گون کنند. حضور مالئکه  الهى در روى زمین و در میان ما باید بتواند ما را به نزدیک شدن به خلق و خوى فرشته گون 
کمک کند.  ■ شب قدر، شبى است که خداى متعال آن را به عنوان سالم دانسته است. سالم، هم به معنى درود و تحیت الهى 
بر انسان هاست، هم به معناى سالمتى، صلح و آرامش، صفا میان مردم، براى دل ها و جان ها و جسم ها و اجتماعات است. 
■ روزه  این ماه، عبادات این ماه، اعمال شب هاى قدر در این ماه و تالوت قرآن، یکى از مهمترین آثارشان، این است که دل 
ما، دل هاى پرهیزگار و با تقوا بشود.  ■ شب هاى قدر را قدر بدانید و براى مسائل کشور، مسائل خودتان، مسائل مسلمین 
و مسائل کشورهاى اسالمى دعا کنید.  ■ ما باید امیدوار باشیم، دعا کنیم و بکوشیم از این شب ها براى عروج معنوى 

خود استفاده کنیم.

شب قدر در کالم رهبرى
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معاون دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: به دنبال 
برخورد با سرکردگان تهیه و توزیع مواد مخدر هستیم 
و در پرونده هایــى که این افراد پس ازدســتگیرى آزاد 
مى شوند جرم آنها به اثبات نمى رســد به همین دلیل 
گاهى مشــاهده مى کنیم برخــى از قاچاقچیان نامدار 

آزاد مى شوند.
پرویز افشــار گفت: برخى از محکومان مواد مخدر که 
از نظر مردم و مســئولین و مبــادى انتظامى به عنوان 
سرکردگان مواد مخدر محسوب مى شوند به علت عدم 
وجود دالیــل اثبات جرم در مرحله صــدور حکم، طى 
فرآیند کار حکم آزادى به شرط وثیقه، برائت و یا احکام 

ســبک به طور موقت براى این افراد صادر  مى شود تا 
مراحل تکمیل پرونده و صدور رأى نهایى شــود. بنابر 
این ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اعمال حکم قطعى 
این افراد از طریق مبادى قانونى امــر به جدیت اقدام 

مى کند.
وى عنوان کرد: در مواقعى که دالیل کافى براى قاضى 
رسیدگى به پرونده محرز نشــود، طى فرآیندى مجدد 
دبیرخانه هاى شــوراى هماهنگى، کارشناس اموال و 
حقوقى،  حکم و اموال را مورد بررسى قرار داده و شواهد 
به طور دقیق مرور مى شود تا با کمک به سیستم قضائى 

قضاوت و اجراى حکم واقعى صورت گیرد.

مسئول سامانه پاسخگویى دارویى 1490 گفت: روزانه 
بین ســه هزار تا ده هــزار تماس تلفنى با این ســامانه 
در خصوص کمبــود دارویى و دیگر شــکایت ها مانند 
گرانفروشى، گرفته مى شود که به طور میانگین بالغ بر 

شش هزار تماس در روز مى شود.
طلعت قانــع افزود: یکــى دیگر از مــواردى که مردم 
مى توانند با سامانه پاســخگوى 1490 در تماس باشند 
مربوط به اطالعات علمى دارو و مسمومیت هاى دارویى 

است که در این زمینه نیز ماهانه 50 هزار تماس داریم.
وى خاطرنشــان کرد: مرکز ملى اطالع رسانى داروها و 
سموم در جهت سهولت دستیابى بیماران به داروى خود،  

سامانه 1490 را به صورت شبانه روزى راه اندازى کرده تا 
فهرست داروخانه هاى داراى داروهاى خاص و کمیاب را 

به بیماران اعالم کند.
وى تصریح کرد: توزیع برخى داروهاى خاص و کمبودى، 
فقط در داروخانه هــاى منتخب صورت مــى پذیرد و 
هموطنان مى توانند با تماس با مرکز پاسخگویى 1490 
سازمان غذا و دارو و همچنین پیامک کردن نام دارو به 
سرشماره 201490 (توضیح چگونگى پیامک در انتهاى 
خبر) و اســتفاده از درگاه اینترنتى fda.gov.ir.1490 در 
قسمت جســتجوى دارو، از داروخانه هایى که از داروى 

مورد نظر موجودى دارند اطالع حاصل کنند.

6000 تماس روزانه براى 
شکایت دارویى

چرا برخى قاچاقچیان نامدار 
آزاد مى شوند؟

ساخت کعبه در قزوین 
کذب است

 مدیر حـج و زیـارت قزوین، سـاخت کعبـه نمادین 
براى اجـراى جایگزیـن مراسـم حج در این اسـتان 
را قویـًا تکذیب کـرد و گفـت:  پرونده شـکایت علیه 
تکثیرکنندگان این شایعه، در محاکم دادگسترى باز 

شده و موضوع آن درحال پیگیرى است.

سرقت شمشیر نادرشاه 
پلیس روسـیه از سـرقت شمشـیر متعلق به نادرشاه 
افشـار از مـوزه کوباچـى داغسـتان خبـر داد. ایـن 
حادثـه عصـر روز دوشـنبه 22 خـرداد روى داد و 
دزدان حرفـه اى بیش از 90 شـىء بـاارزش از جمله 
ُمهره هـاى قدیمـى، گلدان هـاى نقـره منقـوش به 
اسـتخوان و تصاویر اسـتالین و کرملین را به سرقت 
بردند. کارشناسـان هرچند معتقدند نمى توان قیمتى 
براى شمشـیر نادرشـاه تعیین کرد، امـا حداقل یک 
تـا دو میلیـون دالر در حراجى هـا به فـروش خواهد

رفت.

تذکر زنانه به روحانى
تعـدادى از نماینـدگان زن مجلـس در تذکـرى بـه 
رئیس جمهـور عنـوان کردند کـه زنان ما نیـازى به 
اعطاى امتیازات جنسیتى ندارند و با معیار توانمندى و 
شایستگى مى توانند در حوزه مدیریت کالن و ارشد 
کشـور نقش ایفـا کنند.طیبه سیاوشـى شـاه عنایتى 
نماینـده مردم تهـران، هاجر چنارانـى نماینده مردم 
نیشـابور، زهـرا سـعیدى نماینـده مـردم مبارکـه و 
ناهیـد تاج الدین نماینـده مردم اصفهـان در تذکرى 
به رئیس جمهور خواسـتار اسـتفاده از اسـتعدادها و 

توانمندى هاى زنان در اداره امور کشور شدند.

چه تعداد دانشجو 
به آمریکا مى فرستیم؟

انسـتیتو بین المللى آموزش آمریکا که ساالنه تعداد 
دانشجویان خارجى شاغل به تحصیل در این کشور 
را اعالم مى کنـد در آخرین بیانیـه اش اعالم کرد در 
سـال تحصیلـی 2016 - 2015 تعداد دانشـجویان 
ایرانی شـاغل بـه تحصیـل در آمریکا بـه 12 هزار و 
256 دانشجو رسیده است که پس از انقالب اسالمی 
یک رکورد محسوب می شود. این افزایش باعث شد 
تا رتبه جمهوري اسـالمی ایران در ارسـال دانشجو 
به آمریکا در سـال 2016 به رتبه یازدهم کشورهاي 
جهان برسـد.  نکته حائز اهمیت در بررسـی آمار 25 
کشـور اول در اعزام دانشـجو بـه آمریکا این اسـت 
که ایران رتبه نخسـت در نسبت ارسـال دانشجو در 
مقاطع کارشناسـی ارشـد یا دکترا را بین کشورهاي 

دنیا داراست.

حاشیه نشینى و کودکان کار
ابوالحسـن فیروزآبادى قائم مقام وزیـر تعاون، کارو 
رفـاه اجتماعى با اشـاره بـه تغییرات رشـد جمعیتى، 
موضـوع کـودکان کار را حائـز اهمیـت دانسـت و 
گفت:حاشیه نشـینى عوارض زیادى بـراى کودکان 
در این مناطق دارد و ایجـاد ده تا 12 میلیون جمعیت 
حاشیه نشین تغییرات سریع جمعیتى را در این مناطق 

ایجاد کرده است.

191ُتن مواد غذایى فاسد 
معدوم شد

وزارت  رمضـان  سـالمت  برنامـه  مسـئول 
بهداشت،درمان و آموزش پزشـکى گفت: از اول ماه 
مبارك رمضان تاکنـون 191 هـزار و 500 کیلوگرم 
مواد غذایى فاسد در مراکز عرضه کشف و معدوم شد 

و 850 اغذیه فروشى متخلف تعطیل شدند. 
رضـا غالمى اظهـار داشـت: از ابتـداى مـاه مبارك 
رمضـان تاکنـون 199هـزار و 438مورد بازرسـى از 
اغذیه فروشـى ها، آش و هلیـم فروشـى ها و مراکـز 
تهیه و توزیـع زولبیا وبامیه و شـیرینى سـنتى انجام 

شده است. 

چرك نویس

«خاورخانم» را شاید خیلى از    جام جم آنالین |
شماها نشناسید؛ اما اگر برحسب اتفاق سرى به روستاى 
«سروالت» در استان گیالن بزنید مى بینید که کوچک 
و بزرگ او را مى شناسند.  او یک زن 48 ساله روستایى 
است؛ زنى کارآفرین که با یک ایده ساده، یک روستا را 
آباد کرده و گردشگران زیادى را روانه محل زندگى اش 
کرده است؛ گردشــگرانى از گوشه و کنار ایران و حتى 
کشورهاى خارجى. افرادى که آوازه دستپخت مثالزدنى 

این زن را شنیده  و راهى روستاى سروالت شده اند.

خاور خانم متولد چه سالى هستید؟
ســال 1348 همینجا هم بــه دنیا آمدم در روســتاى 

سروالت.
چطور شد کارآفرین شدید؟

کارآفرین شدن من کامًال یک اتفاق بود، من و همسرم 
«اکبر لطفى نژاد» ســال 69 با هم ازدواج کردیم و از 
همان زمان براى کار بــه قزوین رفتیم. آنجا که بودیم 
من چون نمى توانستم بیکار بمانم در مطب یک دکتر، 
منشى شده بودم. همســرم هم بخاطر تخصصش در 
نیروگاه برق شــهید رجایى کار مى کرد، تا اینکه قرار 
شد منتقل شــود به بندرعباس. وقتى این موضوع را با
 خانواده هایمــان در میان گذاشــتیم مخالفت کردند 
مى گفتند شما بچه شمال هســتید در گرماى جنوب 
حتمًا اذیت مى شوید...ما هم به ناچار کار را ول کردیم و 

برگشتیم به روستاى خودمان در سروالت.

وقتى برگشــتید سروالت باید همه 
چیز را از صفر شروع مى کردید؟

بله همینطــور بود. در روســتاى مــا کار فقط و فقط 
کشــاورزى بود. حاال یا مردم مى رفتنــد در باغ چاى 
کار مى کردند یا باغ پرتقال، یا ســبزى کارى و... شغل 
دیگرى نداشــتند. ما هم از وقتى برگشــتیم اینجا به 
همین کار مشغول شدیم، آن موقع یک خانه 70 مترى 
نیمه کاره داشتیم که تعمیر کردیم و در آن ساکن شدیم. 
البته شانسى که داشــتیم این بود که خانه ما موقعیت 
خوبى داشت، یک طرفش رو به دریا بود و یک طرفش 
رو به کوه ونماى خیلى خوبى داشــت. بخاطر همین 
موقع بازسازى یک بالکن 20مترى رو به دریا زدیم که 

همه چیز هم از همین بالکن شروع شد.
بیشتر توضیح مى دهید؟

ســال 74 بود. یک روز من لب همین بالکن نشســته 
بودم که دیدم یک خانواده با ماشین شان از راه رسیدند. 
ساعت تقریبًا یک ظهر بود. آنها پیاده شدند و تدارکات 
نهارشــان را آماده کردند اما یک دفعــه باران گرفت. 
خیلى آشــفته شــده بودند که یک دفعه چشمشان به 
من افتاد و گفتند خانم مى شــود ما بیایم خانه شــما 
غذا بخوریم؟! من هم قبول کــردم و آنها آمدند داخل 
همین بالکن نشستند، آتش درســت کردم غذایشان 
را کباب کردند و تا وقتى که باران بند بیاید نشســتند. 
اما آن موقع دیگر هوا تاریک شــده بود. بخاطر همین 
گفتند مى شود ما امشب خانه شــما بمانیم؟ کرایه اش 

را هم مى دهیم. آن موقع رسم نبود کسى دراین روستا 
خانه اش را به مســافرها اجاره بدهد. بــا این حال من 
قبول کردم. آنها ماندند و فردا با هم رفتیم بازار رامسر، 
ماهى خریدیم من خودم ماهى ها را پاك کردم، سرخ 
کردم، برنج پختم و اینطورى باهم دوست شدیم. موقع 
رفتن هم گفتند چقدرمى شــود؟ من قیمت نداشــتم. 
همینطورى گفتم هزارتومان. آنها امــا 9 هزارتومان 
به من دادند و موقع رفتن گفتند ما خیلى از دســتپخت 
شما خوشمان آمد، مى شود دوباره پیش شما بیاییم. آن 
موقع خانه ماتلفن نداشت، من شــماره خانه برادرم را 
دادم و بعد از آن دیگر این خانواده شدند مشترى دایمى 

من.
اهل کجا بودند؟

اهل اصفهان اما ساکن تهران... بعدها بقیه فامیل ها و 
آشناهایشــان را هم آوردند اینجا. همگى از قبل زنگ 
مى زدند ســفارش باقال قاتق، ترش تره، میرزاقاسمى 
و ماهى مى دادند و بعد مى آمدند. طورى شد که دیگر 
من و همســرم کار کشــاورزى را رها کردیم. کم کم 
مشترى هایم زیادتر شــد. مثًال بعضى وقت ها مشترى 
مى آمد بى خبر. مى گفتم از کجــا آدرس گرفتى؟ چرا 
زنگ نزدى؟ مى گفت توى آرایشگاه بودم، یک نفرگفت 
رفتم سروالت خانه خاورخانم، چه غذاى خوشمزه اى 
خوردیم. ما هم همینطورى آمدیم و شمارا پیدا کردیم. 
همه اینها باعث شــد که کــم کم فضــا را بزرگ تر 

کنیم.

یعنى کارآفرینى شما از همین زمان 
شروع شد؟

بله اوایل خواهرزاده هایم با من کار مى کردند بعد کم 
کم بقیه خانواده هم جمع شدند،ما هم فضاى رستوران 
را بزرگ تــر کردیم و از 70متر رســیدیم به 500 متر. 
االن بعد از این همه ســال هنوز مشــترى هایى دارم 
که مى آیند مى گویند خاورخانــم ما توى خانه خودت 

مى نشستیم غذا مى خوردیم.
االن چند نفر با شما کار مى کنند؟

40 نفر که همگى از اهالى همین روســتا و روستاهاى 
اطراف هســتند اما روزهاى خیلى شلوغ تعدادشان 60 

نفر هم مى شود.
خانم هستند یا آقا؟

من بیشــتر با آشــپزهاى خانم کار مى کنــم، با آنها 
راحت ترم.

هنوز هم خودتان غذا مى پزید؟
باورکنید تا همین یکسال پیش، حتى قابلمه ها را هم 
خودم جا به جا مى کردم. االن هم با اینکه آشپز دارم اما 
همه مواد را خودم مى خرم و تا از راه مى رسم مى روم سر 
قابلمه ها و مزه همه غذاها را مى چشم. مثًال مى گویم 

حلیمه خانم نمک این باقال قاتق کم است و...
راه  را  مشــترى  چندتــا  االن 

مى اندازید؟
در روزهاى خیلى شــلوغ بیشــتر از هزارنفر را هم غذا 
داده ایم اما روزهایى مثــل امروز200نفر ناهار مهمان 

ماهستند.
مهمان خارجى هم دارید؟

خیلى زیاد. خیلى وقت ها شــده از کشــورهاى دیگر 
توریست آمده ســروالت، فقط براى اینکه اینجا غذا 
بخورد. بعد گفته که من تعریف غذاى شما را از دوستانم 

شنیده بودم.
شما را که مى بینند مى شناسند؟

نه فقط خارجى ها، که خیلى از ایرانى ها هم باورشــان 
نمى شود من همان خاورخانم باشم.خب در نظرخیلى 
ها یک صاحب رســتوران که 20میلیارد تومان خرج 
رســتورانش کرده، هیچوقت اینطورى مثل من ساده 
نمى گردد، بخاطر همین مدام مى پرســند شــما خود 
خاورخانم هســتید؟من هم مى گویم بله، خود خودش 

هستم.
گفتید مواد غذاهــا را خودتان تهیه 

مى کنید؟
بله... هر روز صبح زود با همســرم مى رویم بازار، مرغ 
وماهى روز مى خریــم. چون مرغ یــک روز بماند بو 

مى گیرد.
شده مشــترى ناراضى هم داشته 

باشید؟
بله خب سلیقه ها متفاوت است.مثًال یک روزهایى اینجا 
خیلى شلوغ است، هزارتا مشــترى داریم ممکن است 
ته دیگ یکى خوب نگرفته باشــد یا قطرش کم باشد 
اعتراض مى کنند و من هم همیشه به آنها حق مى دهم.

دستپخت خاور خانم 
چطور یک روستا را 

آباد کرد

معجزه 
بالکن

 20 مترى

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشــگرى از رایزنى براى تسهیل در 
صدور روادید با سه کشور مهم آســیایى از جمله ژاپن 

خبر داد.
زهــرا احمدى پــور درباره لغــو روادید بیــن ایران با 
کشــورهاى دنیا گفت: هم اکنون در حــال رایزنى با 
کشــورهاى ژاپن، چیــن و کره جنوبى براى توســعه 
گردشگرى هســتیم، براین اساس اعالم آمادگى شده 

اســت تا طى چند ماه 
آینده مســئوالن این 
کشــورها در عرصه 
گردشــگرى به ایران 
ســفر کنند و یا ما به 
ژاپن و کره جنوبى سفر 
کنیم. رئیس سازمان 
میــراث فرهنگــى، 
و  دســتى  صنایــع 
گردشگرى ادامه داد: 
همچنیــن در مجمع 
جهانى گردشگرى در 

چین که شــهریور ماه برگزار مى شــود درباره توسعه 
گردشگرى این کشور با ایران رایزنى خواهیم کرد.

احمدى پور به اهمیت گردشــگرى در منطقه آســیا 
پرداخت و گفت: یکــى از مهمتریــن و کلیدى ترین 
کارها براى جذب توریســت هاى آسیایى برنامه ریزى 
براى جذب گردشگران روسى است زیرا همانطور که 
کشورهاى حاشیه خلیج فارس در تصمیم گیرى هاى 

سیاســى و بین المللى شاخص نگاهشــان را با کشور 
عربستان تنظیم مى کنند، اتباع کشورهاى منطقه آسیا 
نیز نگاه مى کنند که اتباع روسیه به کدام کشورها سفر 

مى کنند.
وى دربــاره اتفاقاتى که در دهــه 90 میالدى به دلیل 
برخى رفتارهاى ایرانى ها در ژاپن رخ داده بود و باعث 
ســختگیرى هاى بسیار از طرف مســئوالن ژاپنى در 
صدور روادید به ایرانى ها شده بود، تصریح کرد: ما تمام 
تالشمان را مى کنیم 
تا صــدور روادید به 
ژاپن تسهیل شود، از 
طرفى هم کشورهاى 
دنیــا بــراى جذب 
گردشــگران ژاپنى 
برنامــه ریزى هــاى 
وسیعى دارند درحالى 
که مــا از ایــن تعداد 
ژاپنــى  توریســت 
ســهمى  آنچنــان 

نداریم.
معاون رئیس جمهور درباره توســعه گردشگرى با کره 
جنوبى و جذب گردشــگران این کشــور براى سفر به 
ایران نیز عنــوان کرد: کمتر خانواده ایرانى اســت که 
با محصــوالت تلویزیونى  و یا محصــوالت خانگى و 
اتومبیل این کشور آشنا نباشــد، بنابراین باید منصفانه 
باشد تا بتوانیم گردشــگران کره جنوبى را نیز در ایران 

داشته باشیم.

تسهیل در صدور روادید براى سفر به 3 کشور

ایرانى ها به ژاپن بر مى گردند

نرگس کلباسى اشــترى فعال اجتماعى 
و شــهروند ایرانى االصل کــه با حضور 
در برنامه «ماه عســل» بــه آرزوى خود 
براى رفتن به ســفر حج رسید،  با حجت 
االسالموالمســلمین قاضــى عســکر 
سرپرســت حجاج ایرانى دیدار و از اقدام 
بعثه مقام معظم رهبــرى در اختصاص 
سهمیه ســفر حج به وى تشــکر کرد. 
در این دیدار نماینده ولــى فقیه در امور 
حج و زیــارت از فعالیت هــاى اجتماعى 
خانم کلباســى در هند مطلع شــد. خانم 
کلباسى تصریح کرد که با پیگیرى هاى 
وزارت امــور خارجه ایــران و همچنین 
حمایت مردم ایــران بود که توانســت 
از اتهــام قتل یک کــودك هندى تبرئه 

شود.
نرگس کلباســى در برنامه «ماه عسل» 
به داســتان زندگى در هنــد و اتفاقاتى 
که در مســیر حمایــت از بچه هاى فقیر 
برایش افتاده بود اشاره کرد و از ماجراى 
قتل یک کودك که برایش ساخته شده 
بود، گفــت. وى هنگام پخــش برنامه 
«ماه عسل» آرزویش  براى سفر به مکه و 
زیارت خانه خدا را مطرح کرد و بعثه مقام 
معظم رهبرى یک سفرحج تمتع به وى 

هدیه داد.

دیدار نرگس کلباسى
 با سرپرست 
حجاج ایرانى

رئیس یگان حفاظت میراث فرهنگى گفت: هرگونه خرید و فروش اشیاى قیمتى در فضاى مجازى ممنوع 
است و سایت هاى ارائه کننده اشیاى تاریخى فیلتر مى شوند.

سردار امیر رحمت اللهى در مورد برخورد با تبلیغ کنندگان فروش اشیاى عتیقه و دستگاه هاى گنج یاب در 
فضاى مجازى، اظهار داشت: در مورد برخورد با تبلیغ کنندگان دستگاه هاى فلزیاب که از آن براى یافتن گنج 
استفاده مى کنند، داراى خلع قانونى هستیم و نمى توان با اینگونه افراد برخورد قانونى کرد. چندى قبل یک 

پرونده را براى رسیدگى ارسال کردیم که فرد متخلف با استفاده از خأل قانونى آزاد شد. 
وى ادامه داد: موضوع مهم دیگر خرید و فروش اشیاى عتیقه در فضاى مجازى است. براساس قانون، خرید 
و فروش اشیاى عتیقه جرم تلقى شده و قابل پیگیرى قضائى است. در این باره هماهنگى هایى را با معاونت 

قضائى دادستانى انجام داده تا این افراد شناسایى و دستگیر شوند. 
به گفته رئیس یگان حفاظت میراث فرهنگى، براى سایت هایى که اقدام به انتشار آگهى فروش اشیاى  عتیقه 
و تاریخى کنند، اعالم جرم شده و این سایت ها فیلتر مى شــوند. اما با توجه به فراگیر بودن این سایت ها و 

تعداد زیاد آنها نمى توان روى تمامى آنها نظارت و اقدام به انسداد تمامى سایت ها کرد. 

خرید و فروش آثار باستانى در 
فضاى مجازى، ممنوع
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برپایى 16ایستگاه سالمت 
ویژه شب هاى قدر 

پزشکان بسـیجى در استان اصفهان شـب هاى قدر 
در 16ایسـتگاه سـالمت، خدمـات رایگان پزشـکى 

ارائه مى دهد. 
مسـئول بسـیج جامعـه پزشـکى اصفهـان گفت:در 
کالنشـهر اصفهان ایـن ایسـتگاه ها در سـه منطقه 

بهارستان، گلستان شهدا و میدان امام(ره) برپاست.
محسن حجتى اظهار داشت:ایستگاه هاى سالمت در 
شهرسـتان هاى نجف آباد(میدان امام(ره) و گلستان 
شهدا)، خمینى شهر(مسـجدجامع)، کاشان(مصال)، 
لنجان(مسـجدجامع)، فریدن(مصـال)، شـاهین 
شـهر (مسـجدجامع) فالورجـان (گلسـتان شـهدا)،  
نایین(مصـال)، اردستان(مسـجدجامع)، شـهررضا 
)، گلپایگان(مصـال) و سـمیرم  (گلسـتان شـهدا
(مسجدجامع) دایر مى شود. وى افزود:در این ایستگاه 
ها خدماتى شـامل ویزیت رایگان، کنترل قند و فشار 
خون، مشاوره، آموزش هاى تغذیه و بهداشتى و سبک 

زندگى ارائه مى شود.

فراخوان خبرنگاران نوجوان 
براى جشنواره 

جشـنواره سـى ام فیلم  کودك و نوجوان در اصفهان 
براى حضور فعـال مخاطبـان، برنامه هـاى ویژه اى 
تدارك دیده و فراخوان خبرنـگاران نوجوان را اعالم 

کرده است.
شـرط سـنى حضور نوجوانـان در این فراخـوان بین 
11 تا 16 سـال تعریف شـده و سـهمیه ویـژه اى هم 
براى فرزندان شـهداى مدافع حرم و معلوالن در نظر 
گرفته شده اسـت؛ نوجوانان عالقه مند به خبرنگارى 
در جشـنواره فیلم کـودك و نوجوان تـا 28 خردادماه 
فرصت دارند تا به اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى 
اصفهان مراجعـه کرده و بـراى خبرنگار شـدن ثبت 

نام کنند.

فیلم درگیري در بیمارستان 
الزهرا (س) تکذیب شد

مدیر روابط عمومى دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 
فیلم منتشـر شـده در شـبکه هاي مجازي بـا عنوان 
«درگیرى بـا قمه و چاقـو در بیمارسـتان الزهرا(س) 

اصفهان» را تکذیب کرد.
کیانـوش جهان پـور اظهارداشـت: ایـن درگیري به 
استان اصفهان مربوط نمى شود و فیلم متعلق به بیش 

از یکسال گذشته است.

تحقق پروژه ها در کمترین زمان و 
مناسب ترین قیمت در زرین شهر

معاون عمرانى شـهردارى زرین  شـهر اظهار داشت: 
رضایتمندى شـهروندان، معیـارى مهـم درطراحى 
پـروژه هـاى عمرانى اسـت کـه ایـن مهم همـواره 

مورد توجه شهردارى زرین شهر بوده است.
دهقان گفـت: این شـهردارى شـاخصه اى با شـعار 
تحقق پـروژه هـا در کمترین زمـان، مناسـب ترین 
قیمت و بهترین کیفیت را سـرلوحه برنامه هاى خود 

قرار داده است.
وى اضافـه کرد: بایـد به این مهـم نیز توجه داشـت 
که الزمه رسـیدن به بهترین کیفیـت در پروژه هاى 
عمرانى به نحوه نظارت بر فعالیت پیمانکاران ارتباط 
دارد و نحوه نظارت کّمى وکیفى بر فعالیت پیمانکاران 
بدیـن صـورت اسـت کـه شـهردارى بـراى نظارت 
بر برخى از پروژه هاى با اهمیت از مهندسـان مشاور 
صالحیت دار استفاده مى کند که طبق آیین نامه هاى 

فنى کار اجراى پیمانکار ر ا نظارت مى کند.
وى عنـوان کـرد: در  برخـى از پـروژه هایـى کـه از 
اهمیت کمترى برخوردار هسـتند نیز معاونت عمران 
شـهردارى نظارت  بر اجراى آن  پروژه ها را بر عهده 
دارد و در حال حاضر پروژه هاى عمرانى شـهردارى 
در چهـار حـوزه فعالیـت در حـال انجـام اسـت کـه 
حوزه حمل ونقـل و ترافیک شـهرى، حوزه توسـعه 
و سـاماندهى پـارك هـا و فضـاى سـبز شـهرى، 
حـوزه خدماتـى و فرهنگـى و ورزشـى وادارى

و حوزه هدایت و دفع آب هاى سطح شهر از آن جمله 
هستند.

مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: طرح پارك ملى 
مهارت براى دانش آموزان عالقه مند به مهارت آموزى و هدایت 

آنان به کارگاه هاى آموزشى،  در اصفهان اجرا مى شود.
ابوطالب جاللى درباره طرح پارك ملى مهارت که به منظور تربیت 
دانش آموزان ماهر است، اظهار داشت: طرح پارك مهارت براى 
نخستین بار در کشور به منظور اســتعدادیابى، رغبت سنجى و 
برنامه ریزى آموزشى براى دانش آموزان شش تا 12 سال اجرایى 
شده است.وى افزود: این برنامه براى دانش آموزان عالقه مند به 
مهارت آموزى و هدایت آنان به کارگاه هاى آموزشــى بر اساس 
توانایى عمومى و انگیزش و همچنیــن ایجاد بانک اطالعات 
دانش آموزان صورت مى گیرد. جاللى گفت: از سال گذشته فعالیت 

این طرح آغاز شده و طرح پارك مهارت مشمول دانش آموزانى 
مى شود که در مقاطع تحصیلى زیر دبیرستان هستند و بیشتر سنین 

شش تا 12 سال را در بر مى گیرد. 
وى تأکیــد کــرد: در ایــن برنامــه دانش آموزان بــه همراه 
خانواده هایشــان در کارگاه ها شــرکت مى کننــد و به منظور 
آشــنایى بیشــتر آنها برنامه هــاى متفاوتى اجرا مى شــود.

جاللى افــزود: در ایــن طــرح دانش آمــوزان و خانواده ها با 
کارگاه هاى متفاوت آشنا شده و روزهاى پنج شنبه هم به صورت 
رایگان براى برنامه هاى تابســتانى حضور پیدا مى کنند و افراد 
عالقه مند از فعالیت هاى این کارگاه هاى آموزشى و برنامه هاى 

متفاوت بهره مند مى شوند.

مشاور شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: هر پالکى 
در شهر اصفهان کاربرى مشخصى دارد، این کاربرى مى تواند از 
نوع مســکونى، تجارى، ادارى، آموزشى ، پارکینگ و... باشد اما 
زمین کاربرى هاى تجارى باید حداقل 50 مترمربع مســاحت 

داشته باشد.
محمد فیض اظهارداشت: معموًال زمین هاى مجاور با بازار، داراى 
مجوز تجارى هستند که در ســاخت کاربرى هاى تجارى باید 
احداث پارکینگ لحاظ شــود. وى ادامه داد: کاربرى مسکونى 
به معناى استفاده از ملک براى ســکونت به صورت ویالیى یا 
مجموعه هاى آپارتمانى به صورت واحدى اســت که بنا بر کد 

ارتفاعى در طرح تفصیلى مى تواند ارتفاع پذیرى داشته باشد.

فیض یادآورشد: در کاربرى هاى مسکونى به عنوان مثال باید 
حداقل متراژ زمین 60 مترمربع باشد، داراى پارکینگ بوده و 40 
درصد فضاى ســاخت براى حیاط آن لحاظ شود.وى با اشاره به 
اینکه زمین کاربرى هاى تجارى باید حداقل 50 مترمربع مساحت 
داشته باشــد، افزود: کاربرى هاى تجارى استفاده هاى مجاز و 
مشروط وحتى ممنوع دارد، ضمن اینکه تأمین پارکینگ آنها باید 

در نظر گرفته شود.
مشاور شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت:کاربرى 
ادارى مى تواند جهت استفاده براى کارهاى خدماتى، مهندسى 
و... باشد اما در رابطه با خدمات عمومى براى ادارات ستادى مثل 

بانک ها و نهادهاى دولتى و عمومى استفاده مى شود.

طرح پارك مهارت 
براى تربیت دانش آموز ماهر 

زمین واحدهاى تجارى 
باید حداقل 50 مترمربع باشد

مهاجــرت هنرمنــدان اصفهانــى به خصــوص در 
رشته هاى نمایشى این روزها شــدت گرفته است. در 
گفتگو با هنرمندان، آنها علت هــاى مختلفى را عنوان 

مى کنند:
-مکانى براى عرضه تئاتر در اصفهان وجود ندارد.

-گروه هاى زیادى هستند اما خیلى وقت است که اجرا 
نرفته اند، خیلى وقت ها یک گروه ســالى یک بار بیشتر 

نمى تواند نمایش تولید کند.
-اصفهان ســالنى براى اجرا ندارد، سالن هاى دیگر هم 

رغبت آنچنانى براى تئاتر ندارند.
-متولى تئاتر در اصفهان وجود ندارد.

-هزینه ها تأمین نمى شــود و یا اگــر پرداخت صورت
مى گیرد زمانبر است. 

و... اما به راستى مشــکل هنرهاى نمایشى در اصفهان 
کجاست؟

از آنجایى کــه اقتصاد در قامت زیربنــاى جامعه و همه 
زیرشــاخه هایش قدرتى بى حد و حصــر دارد، دیرى 
نگذشت که کسب سود هر چه بیشتر، خود را زیر نام هنرى 
که مخاطب را مهم دانسته و به او متوجه است، پنهان کرد. 
تأمین هزینه و درآمد گروه هاى تئاتر از گیشه، بالى جان 
تئاتر است و تأمین درآمد و هزینه گروه ها از این طریق 

باعث افول وتعطیلى آن مى شود. 
متأسفانه شاهد هســتیم که در عرصه نمایش اصفهان 
هنرمندان منتظر مسئولین هستند. واین به این معناست 
که هنرمند ارتزاق خود را نه از ســوى مردم که از سمت 
مسئولین مى بیند و به خواســت آنها یک اثر نمایشى را 
تولید مى کند نه بر اســاس نیاز وسلیقه مردم، که همین 
باعث مى شود ســلیقه مردم افت کند و شاهد این ماجرا 

تنزل یافتن کمدى در اصفهان است.
تئاتر اصفهان، هنرى است که مردم زایشگر آن بودند و آن 
را به روى صحنه آوردند ولى اکنون شاهد هستیم که این 
هنردر این شهرتبدیل به ابزارى شده که گروه هاى هنرى 
از آن، اقســاط خود و همینطور وام هاى بانکى معوقه را 
پرداخت مى کنند و شاهد این ماجرا، افزایش قیمت هاى 
بلیت هر نمایش اســت که با تغییر آن و آمدن یک گروه 
جدید افزایش پیدا مى کند و این نوسان در قیمت ها نه 

دراداره فرهنگ و ارشاد اصفهان، بلکه در دفاترى صورت 
مى گیرد که دوســتان در حال خلق اثر هنرى هستند و 
متأسفانه هیچ نظارتى وجود ندارد و هرنمایش یک نرخ 

بلیت براى خود دارند.
اما آنچه این روزها در میان هنرمنــدان اصفهان ترقى 
کرده بیش از هنرشــان، هنر فروشــندگى اســت که 
توانسته اند با تکیه بر همین هنر آثار خود را به ارگان هاى 

دولتى در معرض فروش بگذارند!
اما در این بین حق با چه کسى است؛ هنرمند، مسئولین 

و یا مردم؟
بدون شک هنرمند به دلیل مشکالت مالى مجبور است، 
از آنطرف نیز مسئولین به جهت پیشبرد اهداف خود در 
زمینه فرهنگى مجبور به تولید اینگونه آثار هستند و در 
انتها نیز مردم باید نسبت به فرهنگ گفته شده آشنا شوند!

اقتصاد در تئاتر اصفهان تنها به گیشه معطوف شده و این 
خود، بزرگ ترین ضربه به شمار مى آید و اگر مسئولین 
فکر چاره اى نکنند، بى شک تئاتر اصفهان به روز مرگ 

خود بیشتر نزدیک مى شود.
هنر نمایــش در اصفهان رو به احتضار اســت ویکى از 
عوامل بســیار مهم و تأثیرگذار بر ایــن وضعیت، قطع 
رابطه مخاطب با تئاتر اســت که خود، مولود علت هاى 
مختلف است: هم بى توجهى مسئوالن فرهنگى و هم 

بى انگیز گى هنرمندان.
از طرف دیگر هنرمنــدان جوان تئاتر اصفهــان نیز اذعان 
مى کنند که فضاى تئاتر شهر اصفهان انحصارى شده و امروز 
فضاى کار براى جوانان مســتعد و با انگیزه، بسیار محدود 

است؛ باید گفت این مسئله بر خالف روال منطقى است.
عده اى نیز معتقد هستند که تئاتر اصفهان مافیا دارد اما 

برخى از همین هنرمندان کــه در مظان اتهام قرار دارند
 مى گویند: برخى از مســئولین همــواره از اختالفات 
ظاهرى میان هنرمندان سوء اســتفاده کرده اند وتئاتر 

اصفهان رونقى ندارد که بخواهد مافیا داشته باشد!
سالیان ســال اســت حال تئاتراصفهان خوب نیست. 
اداره فرهنگ و ارشاد به عنوان متولى فرهنگى همواره 
در حمایت از گروه هاى نمایشــى اصفهان شــانه خالى 
مى کند و نمونه آن را مى توان در به ســرانجام نرسیدن 

«تئاتر شهر» در اصفهان به خوبى مشاهده کرد.
تنها ارگانى و سازمانى که تئاتر اصفهان را یدك مى کشد 
شــهردارى اســت که اگر آن را حذف کنیم عمًال تئاتر 
اصفهان حذف مى شــود. اما ناگفته نماند شــهردارى 
نیزخود باعث به وجود آمدن برخى از مشکالت در میان 

هنرمندان شده است.

هنر فروشندگى در تئاتر اصفهان 
اقتصاد زیر نام هنرى تماشاخانه هاى شهر 

جمال نوروزباقرى

به مناسبت در پیش بودن ایام شــهادت مولى الموحدین حضرت على (ع) و لیالى قدر به منظور 
خدمت رسانى بهتر به مردم روزه دار، شرکت واحداتوبوســرانى اصفهان تمهیدات ویژه اى را به 

مرحله اجرا خواهد گذاشت.
در لیالــى قدر مصــادف با 
25 و 27 خرداد، تعداد 250 
دستگاه اتوبوس از مبادى، 
مراکز و خیابان هاى اصلى 
شهر همچون خوراسگان، 
زینبیــه و دارك، کهنــدژ، 
دنارت، شــهید کشــورى، 
میدان جمهورى اسالمى، 
خانه اصفهان، ملک شهر، 
سپاهان شــهر، عاشق آباد، 

کوى ولیعصر، بهارستان، هفتون، 24 مترى، رهنان، آتشــگاه و قائمیه به سمت گلستان شهدا 
اصفهان به شهروندان خدمت رسانى مى کنند.الزم به ذکر است این خدمات رسانى به صورت رایگان 

خواهد بود و تا برگرداندن تمامى شهروندان به مقاصدشان پس از مراسم ادامه خواهد داشت.

 از پروژه شــهرك ســالمت به عنــوان یکى از 
طرح هاى کمکى براى نجات خیابان هاى مرکزى 
شــهر اصفهان از تردد بیماران به مراکز درمانى و 
مطب هاى پزشــکى، نام برده مى شود که در فاز 
نخست و در بخش درمانى باید داروخانه و دفاتر 

پزشکان راه اندازى شود.
این شهرك که منتظر حضور یکى از وزرا یا رئیس 
جمهور براى افتتاح اســت، ایــن روزها پیش از 
افتتاح حاشیه ساز شــده است و به نحوه واگذارى 
داروخانه ها به افراد یا شــرکت هاى غیرمرتبط 

معترض شده اند.
یکى از اعضاى شــوراى شــهر در همین رابطه 
اظهار داشت: شهرك سالمت نوع جدیدى از ارائه 
خدمات سالمت اســت، این مرکز مى تواند دیگر 
مراکز درمانى شهر اصفهان را تحت تأثیر قرار دهد 
و باعث تضعیف این مراکز به لحاظ اقتصادى شود.
وى با تأکید بر اینکه اخیراً و به دنبال اخبار واصله 
تعدادى از کاربرى هاى شهرك سالمت به صورت 
انحصارى به برخى افراد غیر مرتبط واگذار شده 
اســت، تصریح کرد: این اقدام عــالوه بر زیر پا 
گذاشــتن ضوابط وزارت بهداشــت باعث ایجاد 

نارضایتى در جامعه پزشکى شده است.
غالمحسین صادقیان اضافه کرد: به عنوان مثال 
کاربرى هاى مربوط به داروخانه به یک شــرکت 
واگذارى شده که براى تأسیس داروخانه آیین نامه 
و ضوابط مربوطه همخوانــى ندارد و باعث ایجاد 

نارضایتى در جامعه داروسازى شده است.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از اجراى طرح ها و تمهیدات ویژه پلیس در لیالى قدر خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستى در رابطه با طرح هاى ویژه پلیس اصفهان در لیالى قدر اظهار داشت: به 
منظور پیشگیرى از وقوع جرائم و فراهم کردن امنیت براى شب زنده داران لیالى قدر، پلیس مرکز 

استان یکسرى طرح ها و تمهیدات امنیتى را اجرا مى کند.
وى با اشاره به اینکه نیروهاى پلیس در ایام ماه مبارك رمضان در آماده باش کامل هستند، ادامه داد: 
تعداد قابل توجهى از نیروهاى گشت پیاده پلیس به صورت محسوس و نامحسوس و گشت هاى 

موتورى و خودرویى در این شب ها در مناطق مختلف شهر اصفهان مستقر خواهند بود.
فرماندهى انتظامى شهرســتان اصفهان درباره رونــد اجراى طرح هاى پیشــگیرى از جرائم 
اظهارداشت: وضعیت بسیار خوبى در سطح شهر اصفهان وجود دارد و با توجه به هماهنگى هاى 

صورت گرفته با مراجع قضائى با مخالن نظم و امنیت برخورد قاطع مى شود.

طرح هاى ویژه پلیس
 براى ارتقاى امنیت در لیالى قدر

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان 
به صادرات 66 تنى گوشــت قرمز به قطر 
اشاره کرد و گفت: در شــرایطى که در کنار 
صادرات، عرضه گوشــت در داخل کاهش 
مى یابد، مى تواند منجر به افزایش قیمت ها 

در بازار شود.
رضا انصارى اظهارداشت: مردم براى تهیه 
گوشت قرمز به فروشــگاه ها و مغازه هاى 
معتبر که داراى پروانه کسب هستند، مراجعه 
کنند. وى افزود: بیمــارى تب کریمه کنگو 
مربوط به دام اســت و هیــچ خطرى براى 
مصرف کننده ندارد و تنها کسانى که به  طور 
مستقیم در پرورش و ذبح دام دخیل هستند 
را تحت تأثیــر قرار مى دهد کــه این افراد 

بیشتر چوپان ها و قصاب ها هستند.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان 
در رابطه با میزان فراگیر شــدن این تب در 
بین دام ها گفت: به  طور میانگین از هر هزار 
گوســفند یک رأس درگیر این تب مى شود 
که با کنترل هایى که صورت گرفته از شیوع 

هرچه بیشتر آن جلوگیرى شده است.
انصارى تأکیــد کرد: گوشــت قرمزى که 
در مغازه هــاى داراى پروانه بهداشــت و 
برچسب از اتحادیه هســتند ناقل هیچ گونه 
بیمارى نیستند و مردم هنگام تهیه گوشت 
به شناسه، تاریخ تولید و انقضا توجه داشته 

باشند.
وى در ادامه به قیمت هر کیلو گوشت قرمز 
اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر هر 
کیلو گوشــت قرمز با دنبه به نرخ 38 هزار 
تومــان در فروشــگاه ها و مغازه ها عرضه 
مى شــود و هر کیلو گوشــت بدون دنبه به 

ارزش 41 هزار تومان به فروش مى رسد.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان 
در پایان ضمن اشــاره به کافى بودن ذخایر 
گوشــت قرمز در اســتان اصفهان گفت: با 
تدابیرى که اندیشــیده شده و نظارت هایى 
که بر کشتار دام صورت گرفته است، مردم 
مى توانند بدون هیچ نگرانى گوشــت مورد 
نیاز خود را از فروشگاه هاى معتبر تهیه کنند.

به رغم وجود تب کریمه کنگو؛

66 تن گوشت به قطر صادر شد

شهرك سالمت قبل از افتتاح حاشیه ساز شد

 داروسازان معترض به 
نحوه واگذارى داروخانه ها!

خدمات رسانى رایگان اتوبوسرانى
مدیر خانه فرهنگ مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به رشد 5 تا  در شب هاى قدر

8 درصدى مصرف برق در سال جارى گفت: میزان مصرف برق مشترکین با توجه به دماى هوا 
متفاوت است اما به طور میانگین مصرف برق با رشد 5 تا 8 درصدى همراه شده است. 

محمدمهدى عسگرى اظهار داشت: مقایسه مصرف برق یک روز در سال جارى با زمان مشابه 
سال گذشته بستگى به دماى هوا دارد که اغلب این فاکتور متغیر بوده است. وى در ادامه افزود: 
تاکنون پیک بار مصرف برق در اصفهان به میزان 920 مگاوات بود است که این عدد بیشترین 

میزان مصرف برق تا این زمان را نشان مى دهد.
عسگرى با تأکید بر این موضوع که هنوز به زمان اوج مصرف برق نرسیده ایم، خاطرنشان کرد: 
بر اساس پیش بینى هاى صورت گرفته، اوج مصرف برق در سال جارى بعد از ماه مبارك رمضان 
و بین زمان 8 تیرماه تا 15 مردادماه اتفاق خواهد افتاد. این مقام مسئول عدد پیک بار سال گذشته 
را هزار و 59 مگاوات عنوان کرد و گفت: تمام تالش ها براى باقى ماندن عدد پیک بار به میزان 

کمتر از عدد هزار و 70 مگاوات در زمان اوج مصرف برق در سال جارى صورت است.

بیشترین مصرف در بخش خانگى صورت مى گیرد
عسگرى در رابطه با میزان مصرف انرژى برق در میان مشترکین بیان داشت: در حال حاضر 
با توجه به اطالعاتى که در دسترس اســت، مشترکین خانگى 35 درصد، مشترکین صنعتى 
26 درصد، مشترکین تجارى 11 درصد، مشترکین کشاورزى 5 درصد و مشترکین عمومى 
مابقى میزان مصرف انرژى برق را به خود اختصاص داده اند. وى همچنین با اشاره به رعایت 
ساعات اوج مصرف برق در طول شبانه روز از سوى مردم گفت: با توجه به اطالع رسانى هایى 
که از سوى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان صورت گرفته، مردم متوجه ساعات پیک بار 
شده اند و منحنى هاى مصرف برق نیز رعایت ساعات 11 صبح تا 3 بعدازظهر از سوى مردم را 

نشان مى دهد.

اوج گیرى مصرف از 14 روز دیگر آغاز مى شود

زیاده روى اصفهانى ها در مصرف برق
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برقرارى پرواز تهران-رشت- 
اصفهان از 29 خرداد ماه

با ورود هواپیماهاى ATR به نــاوگان هواپیمایى 
جمهورى اســالمى ایران، پرواز تهران-رشــت- 
اصفهان و بالعکس از روز 29 خرداد به صورت هفتگى 

از فرودگاه سردار جنگل رشت راه اندازى مى شود.
غالمرضا کریم آقایى مدیر کل فــرودگاه گیالن با 
اشــاره به اینکه این پرواز در راستاى افزایش ناوگان 
هوایى جدید در کشــور راه اندازى شده است، افزود: 
با پیگیرى ها یک فروند هواپیماى جدید ATR که 
اخیراً توسط شــرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى 

خریدارى شده است. 

اصالح هندسى 
میدان معلم سمیرم

روابط عمومى شــهردارى ســمیرم اعالم کرد: این 
شهردارى جهت ترمیم و اصالح هندسى میدان معلم 

ورفوژهاى شهر اقدام کرده است. 
براســاس این گزارش،عملیات پیشرفت زیرسازى 
خیابان و بلوار شورا، ســاخت ساختمان آتش نشانى 
واقع در ضلع جنوبى پارك دریاچه و خدمت رســانى 
سریع امداد خودرویى آتش نشانى سمیرم در کمترین 
دقیقه به شهروندان از دیگر اقدامات شهردارى سمیرم 

مى باشد.

آغاز کالس هاى تابستانى 
کانون پرورش فکرى 

با پایان یافتن ثبت نام کالس هاى ویژه فصل تابستان 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان، کارگاه هاى متنوع فرهنگى، هنرى و ادبى 
مراکز کانون با حضور پرشــور و بانشاط کودکان و 

نوجوانان آغاز شد.
آشنایى با قرآن، قصه گویى، برگزارى اردو، نمایش و 
نقد فیلم، روخوانى و معرفى کتاب، بحث آزاد، نجوم، 
مهارت هاى خوانــدن، پرورش خالقیــت، تفکر و 
پژوهش از جمله فعالیت هاى فرهنگى کانون پرورش 
فکرى اســت که براى کودکان و نوجوانان شش تا 

16 سال برگزار مى شود.
در بخــش هنرى کانــون اســتان اصفهــان نیز 
فعالیت هایى مانند نقاشى، خوشنویسى، سفالگرى، 

نمایش عروسکى و عکاسى انجام مى گیرد.

29هزار کیلوگرم موادغذایى 
نامناسب معدوم شد

مدیرگروه بهداشت محیط اســتان اصفهان گفت: در 
بازرسى هایى از مراکز تهیه و توزیع موادغذایى ویژه ماه 
مبارك رمضان، 29 هزار و 800 کیلوگرم موادغذایى 

نامناسب معدوم و از دسترس مردم خارج شد.
مهدى رفیعى با اشاره به اینکه تا هجدهم ماه مبارك 
رمضان 18 هــزار و 980 واحد قنادى، طباخى و دیگر 
مکان هاى تهیه موادغذایى ویژه مــاه مبارك، مورد 
بازرســى قرار گرفت، افزود: 253 مورد اخطار نواقص 
بحرانى و 162 مورد اخطار نواقص غیربحرانى ازطرف 
مرکز بهداشت اســتان براى اصناف صادر شده است.

وى خاطرنشان کرد: در این مدت 86 متخلف در زمینه 
تولید موادغذایى ویژه ماه رمضــان به مراجع قضائى 
استان معرفى شدند و پرونده آنان در حال بررسى است.

رفیعى با بیــان اینکــه 289 مــورد نمونه بردارى 
از موادغذایى به آزمایشــگاه هاى مرکز بهداشــت 
استان ارسال و هزار و 700 مورد هم نمونه بردارى با 
دستگاه پرتابل انجام شده است، افزود: بازرسى هاى 
کارشناسان بهداشت محیط استان تا پایان ماه مبارك 

رمضان ادامه دارد.

80 درصد معلوالن شاغل در 
ادارات بانوان هستند

مدیر کل بهزیستى اســتان اصفهان گفت: بیش از 
80درصد از معلوالنى که در ادارات بهزیستى استان 

به مددجویان خدمت رسانى مى کنند،بانوان هستد.
سعید صادقى مجموع جمعیت بهزیستى استان را بالغ 

بر 300 هزار نفر عنوان کرد.

خبر

کارشناس حوزه آرد و نان و نایب رئیس اتحادیه نانوایان 
شهرســتان اصفهان با انتقاد شــدید از اینکــه تعرفه 
پخت و عرضه نان از ســال 93 تاکنون به رغم افزایش 
چند برابرى کلیه هزینه ها، تغییر نکرده اســت، گفت: 
متأســفانه 10 درصــد نانوایان اصفهان فنى نیســتند 
امــا قانون اجــازه داده با مباشــر فنى فعالیت داشــته

باشند.
محمد حسینى تأکید کرد: قیمت آرد و نان باید به موقع و 

متناسب با نرخ تورم، افزایش یابد.
وى با اشاره به اینکه نانوایان اصفهان از نظر بهداشت و 
کیفیت در رتبه اول کشــور قرار دارند، افزود: بیش از 17 

سال متوالى است که نانوایان اصفهانى رتبه اول کیفیت 
و بهداشت را در سطح کشور به خود اختصاص داده اند.

نایب رئیــس اتحادیــه نانوایان شهرســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: بالغ بر 90 درصــد نانوایان اصفهان 
تمام فاکتورهاى الزم براى پخت نان ســالم را رعایت 

مى کنند.
حسینى با انتقاد شدید از اینکه تعرفه پخت و عرضه نان 
از سه سال پیش تاکنون به رغم افزایش چندبرابرى کلیه 
هزینه ها، تغییر نکرده اســت، گفت: طى این سه سال 
نانوایان بدون افزایش تعرفه با نجابت از خود مایه گذاشته 

و فعالیت خود را ادامه مى دهند.

 مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اصفهــان گفت: با 
درخواست استخراج پتاس از تاالب بین المللى گاوخونى 
مخالفیم، چنین درخواستى در شرایط کنونى و حساس 

محیط زیستى در اصفهان جاى تأسف دارد.
حمید ظهرابى بــا بیان اینکه آلودگى هــاى فصل بهار 
اصفهان ناشــى از گردوغبار بوده اســت، اظهار داشت: 
تا نیمه بهار شاهد روزهاى ســالم در اصفهان بودیم به 
نوعى که آلودگى هواى اصفهان از مرز 65 فراتر نرفت 
اما به ناگاه اصفهان چندین روِز با شاخص کیفى ناسالم  

را تجربه کرد.
وى با بیان اینکه شــرایط اقلیمى اصفهان در روزهاى 

بهارى مســتعد وارونگى دما و تجمــع آالینده ها نبود، 
افزود: در واقــع در این روزها شــاهد گردوغبار با هر دو 
منشأ داخلى و خارجى و ناشــى از کانون هاى فرسایش 

و گردوغبار بودیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان با بیان 
اینکه در روزهاى گذشته جلسه اى با موضوع کانون هاى 
فرسایش بادى در استاندارى اصفهان برگزار شده است، 
تأکید کرد: در این جلسه این مبحث مورد توجه قرار گرفت 
که نبایــد اقدامات کنونى ما موجــب ایجاد کانون هاى 
فرسایش جدید در استان شــود که از جمله این اقدامات 

استخراج پتاس در خوروبیابانک است.

برداشت پتاس از گاوخونى 
ممنوع اعالم شد

قیمت آرد و نان 
باید به موقع افزایش یابد

جمعیت حیات وحش استان اصفهان به 29 هزار رأس افزایش 
یافته است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفــت: براســاس آخریــن سرشــمارى انجام
 شــده، جمعیــت حیــات وحــش مناطــق 
کل  اداره  حفاظــت  تحــت  چهارگانــه 
محیــط زیســت اســتان از  21 هــزار رأس 
بــه بیــش از 29 هــزار رأس افزایــش

 یافته است.
ظهرابى با بیان اینکه یک ســوم جمعیت حیات 
وحش ایران در استان اصفهان است، افزود: بیشترین 
جمعیت حیات وحش استان را آهو، کل، بز، قوچ و میش 

تشکیل مى دهد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان گفت: طرح ترافیکى ویژه شب هاى 
قدر از ساعت 22 در کالنشهر اصفهان آغاز مى  شود.

سرهنگ رضا رضایى اظهارداشت: محدودیت هاى 
ترافیکى شــب هاى قدر از ســاعت 22 تا ســحر

 در اطراف همه حســینیه ها و مســاجد شهر اعمال 
خواهد شد.

وى با بیان اینکه ایــن محدودیت ها به علت ازدحام 
بیشتر جمعیت در اطراف گلستان شهداى اصفهان 
به صورت ویژه تــر اجرا مى شــود، افــزود: اعمال 
محدودیت هاى ترافیکى گلســتان شهدا در تقاطع 
فرایبورگ، محدوده سپهســاالر و بزرگراه است که 
با حضور بیشتر نیروهاى پلیس راهنمایى و رانندگى 

انجام مى شود.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح محدودیت هاى 
ترافیکى در شــب هاى 25 و 27 خرداد ماه در همین 
مناطق اصفهان اجرا مى شود، خاطرنشان کرد: این 
طرح شامل محدودیت توقف وسیله نقلیه از ساعت 
21 تا سحر در مسیرهاى منتهى به مساجد، حسینیه ها 

و گلستان شهداى اصفهان است.
سرهنگ رضایى به حضور حداکثرى نیروهاى پلیس 
راهنمایى و رانندگى استان در مناطق مختلف شهر 
دراین مدت اشاره کرد و گفت: شهروندان در این ایام 
تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومى براى تردد 
اســتفاده کنند و در محدوده  طرح، براى روان سازى 
ترافیک بیشــترین همکارى را با مأمــوران پلیس 

داشته باشند.

وزیر اقتصاد تا یک ماه آینده براى برگزارى جشــن فاینانس 13 میلیارد دالرى 
کره جنوبى بــه پروژه هاى ایرانى به ســئول مى رود تا صرف پــروژه هاى یک 

پاالیشگاه بورسى و هشت پاالیشگاه شود.
یک منبع موثق درباره آخرین وضعیت اعطاى این فاینانس گفت: از 104 موردى 
که دو کشور باید درباره این خط اعتبارى تفاهم مى کردند، در 102 مورد به توافق 
رسیدند و دو مورد باقیمانده هم که کامًال جزئى است به زودى نهایى خواهد شد. 

 اختصاص1/7 میلیارد  دالرى به پاالیشگاه اصفهان
یک میلیارد و 700 میلیون دالر از فاینانس کره اى ها به بهینه ســازى پاالیشگاه 
اصفهان اختصــاص خواهد یافت. ســه میلیــارد دالر دیگر هم به ســاخت 
پاالیشگاه هاى میعانات گازى سیراف اختصاص خواهد یافت. بخشى از فاینانس 
هم قرار است در پروژه اســتحصال اتان فاز 12 پارس جنوبى مصرف شود. این 

پروژه را شرکت پترو پاالیش کنگان اجرا مى کند.

معاون فرهنگى و امور اجتماعى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان گفت: مراسم ویژه احیاى 
شــب قدر در اصفهان در جوار تربت پاك شهیدان در 

گلستان شهداى اصفهان برگزار مى شود.
على قریشــى با اشاره به فرا رســیدن شب هاى قدر 
اظهارداشت: در آســتانه ایام شهادت موالى متقیان 
امیرالمؤمنین على(ع) و شــب هاى قــدر ماه مبارك 
رمضان مراسم سوگوارى و مدیحه سرایى در گلستان 
شــهداى اصفهان و مراکز فرهنگى گلزارهاى شهدا 
و حسینیه هاى بنیادشهید در سراســر استان برگزار 

خواهد شد.
وى افزود: مراسم ویژه احیاى شب قدر در اصفهان در 
جوار تربت پاك شهیدان در گلستان شهداى اصفهان 

همراه با جزء خوانى قرآن کریم، قرائت دعاى ابوحمزه 
ثمالى، دعاى جوشــن کبیر و در پایان دعاى قرآن از 
ســاعت 22 تا 2و 30 دقیقه بامداد با حضور گسترده 

مردم برگزار خواهد شد.

آیت ا...سید یوسف طباطبائى نژاد، نماینده 
ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفتگــوى مفصلى بــا خبرگزارى تســنیم 
انجــام داده و در آن از روزهایــى گفته که 
در نجــف در محضر امــام خمینــى(ره)، 
هم درس مى خوانــده و هــم در مبارزات 
شــرکت مى کرده اســت. آنچــه در ادامه 
مى آید تنها بخشــى از این گفتگو است که 
مربوط به زمان ورود آیت ا...طباطبائى نژاد به 

استان اصفهان در سال 57 است.   

 وقتى از نجــف به ایــران آمدید، 
فعالیت هاى مبارزاتى شــما به چه 

شکل بود؟
در خمینى شهر زمانى که مجسمه شاه را پایین آوردند 
منبرى شان در واقع من بودم که مجسمه شاه را پایین 
آوردند. شب یازدهم محرم بود که یک پاسبانى خبرها 
را براى ما مى آورد و به ما مى گفت که چه کســانى را 
مى خواهند بگیرند و شــبانه من به شاهین شهر منزل 

یکى از رفقا آمدم. 
در درس مرحوم منتظرى هم شــما 

شرکت کرده بودید؟
بله؛ فراوان بودم. من اولین سال هایى که درس خمس 
در مسجد اعظم مى گفت مى رفتم. بعد هم که قائم مقام 
رهبرى شد و درس والیت فقیه مى گفتند من مى رفتم. 

رفت و آمد خانوادگى هم داشتیم.
ایشان با این علمیت فقهى چه شد 
که سرنوشتشــان در حوزه سیاسى 

اینطور شد؟
باالخــره اطرافیان آدم خیلــى تأثیر گذارنــد. یکى از 
اشــتباهات وى این بود کــه برادر دامــادش فریبش 

مى داد.
نظرتان درباره توان علمى و اجتهاد 
رهبر معظم انقالب که در سال هاى 
اخیر کمتر بــه آن پرداخته شــده 

چیست؟
در بُعد علمى بعضــى ها خیال مى کنند کســى که در 
حوزه زیاد باشــد مثًال علمش باال مــى رود اما اینطور 
نیست. استعداد خودش یک مســئله واقعًا خیلى مهم 

اســت. در حوزه افرادى هســتند که 50ســال درس 
خواندند امــا یک کتاب نمى تواننــد درس بدهند. تنها 
رفته پــاى درس نشســته و عین پا منبرى مى شــود. 
شما مى بینید کسانى هستند50 ســال است پاى منبر 
هســتند. مقام معظــم رهبــرى اســتعدادش واقعًا 
در فقه وافر اســت. درس خارج را که شــروع کردند، 
من مدتى مى رفتم. نظم و انضباط و درك مطلبشــان 
خیلــى مهــم اســت. اســتعدادش خیلى باالســت 
و فتواهایــش خیلــى خــوب اســت و آدم لــذت

 مى برد. 
شــما رئیس کمیســیون «بررسى

 راه هاى پاسدارى و حراست والیت 
فقیــه» مجلس خبرگان هســتید. 
کارکرد و کار ویژه این کمیســیون 

چیست؟ 
ابتدا باید بگویم خبرگان وظیفه شــان دو چیز اســت 
یکى اینکه خداى ناکرده اگر رهبر مشــکلى برایشان 
پیش آمد و از دنیــا رفتند رهبر بعــدى را تعیین کنند. 
در همین کمیســیون یکى از کارها این است افرادى 
که زنــده هســتند را بررســى کنیم و بــه هیچکس
 مصادیق را نمى گوییم  ولى بررسى مى کنیم. دوم اینکه 
مواظب این هســتند صفاتى که باید رهبر داشته باشد 
اگر از رهبر زنده سلب شــد باید کنارش بگذارند. مثًال 
فرض کنید رهبر باید مجتهد باشــد باید عادل باشــد، 
باید مدیر و مدبّر باشــد اگر این رهبــر آلزایمر گرفت
 و نســیان بــر او عــارض شــد، وى را کنــار
 بگذارند. پس وظیفه ما دو چیز اســت. یکى جانشینى 
و یکــى حفاظــت از صفــات، نــه اینکــه در کار آقا

 دخالت بکنند. 
چه شد که سال 81  رهبر انقالب شما 
را به عنوان نماینده ولى فقیه و امام 

جمعه اصفهان منصوب کردند؟
مقام معظم رهبرى خیلى مشــورت کرده بودند که چه 
کسى را جاى آقاى طاهرى بگذارد و به افراد مختلف هم 
گفته بودند افرادى را که مى شناســید معرفى کنید. ده 
نفر را به آقا پیشنهاد کردند و آخرین نفر من بودم. من آن 
زمان نماینده آقا در سوریه بودم. یک روز آقاى محمدى 
گلپایگانى زنگ زد و گفت دوشنبه که هواپیماى ایران 
ایر مى آید شــما به ایران بیایید با شــما کار داریم. من 
هم آمدم و آقاى محمدى گفت وجدانــًا ما نفراتى که 
گذاشته بودیم آخرین نفر شــما بودید. ما لیست را بعد 
از بررسى هاى مختلف به آقا نشان دادیم و ایشان نگاه 

کرد و فرمودند فردا جوابتان را مى دهم. فردا هم گفتند 
که به شما بگوییم به ایران برگردید و این مسئولیت را 

قبول کنید.
شــما چه اقداماتى انجــام دادید 
که فضاى متشــنج زمــان مرحوم 
آقاى طاهــرى در اصفهــان آرام

 شود؟
وقتى ما رفتیــم اصفهــان خیلى افراد مى خواســتند 
بیایند علیه آقاى طاهرى صحبــت کنند. هر کس آمد 
گفتم آقاى طاهرى اوًال ســید اســت، ثانیًا روحانى و 
ثالثًا پدر شهید اســت. رابعًا براى انقالب هم کار کرده

 اســت. اینها به مرور کم شــدند. بعد هم معلوم شــد 
بعضى از سمت خودشان آمدند که علیه آقاى طاهرى 
حــرف بزننــد و  جــو را متشــنج کننــد کــه بــه 
حمد ا... فضاى اصفهان از آن زمان تاکنون فضاى آرام 

و انقالبى است.

توضیحات امام جمعه اصفهان درباره وظایف مجلس خبرگان:

وظیفه خبرگان این نیست که در کار «آقا» دخالت کند

مقام معظم رهبرى خیلى 
مشورت کرده بودند که 
چه کسى را جاى آقاى 

طاهرى بگذارد. من آن 
زمان نماینده آقا در 

سوریه بودم. یک روز 
آقاى محمدى گلپایگانى 
گفت وجدانًا ما نفراتى 

که گذاشته بودیم 
آخرین نفر شما بودید. 

ما لیست را به آقا نشان 
دادیم و ایشان گفتند 
که به شما بگوییم به 
ایران برگردید و این 
مسئولیت را قبول کنید

اعمال محدودیت هاى ترافیکى شب هاى قدر 

شب هاى قدر میهمان شهدا باشید

فاینانس 1/7 میلیارد دالرى کره در پاالیشگاه اصفهان

 مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از کمک چهار 
میلیارد ریالـى فرهنگیان اسـتان در جشـن گلریزان 

آزادى زندانیان غیر عمد توسط فرهنگیان استان 
اصفهان خبر داد.

محمـد حسـن قائدیهـا افـزود: مبلـغ چهـار 
میلیـارد و 74 میلیـون و 155 هـزار ریـال 
کمـک از سـوى معلمـان و کادر آمـوزش  و 
پرورش نواحى یـک، 2، 3، 4، 5 و 6 آموزش 
 و پـرورش اسـتان اصفهـان و همچنیـن 

آمـوزش  و پـرورش شهرسـتان هاى برخوار، 
پیربکـران، فالورجـان، کوهپایـه، گلپایـگان، 

باغبادران و میمه جمع آورى شد و در اختیار این ستاد
 قرار گرفت.

کمک 400میلیونى فرهنگیان
 در جشن گلریزان آزادى زندانیان

افزایش جمعیت حیات وحش
 استان اصفهان
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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 شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشــخاص 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 329 فرعى از 23 اصلى سودآباد 

1- راي شماره 139660302008000843- 96/02/17- اکبر عماره فرزند عباس 5. 3 دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 329 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت 

ششدانگ 96/80 مترمربع. 
2- راي شماره 139660302008000844- 96/02/17- شهناز آقاسى فرزند حسن 5. 2 دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 329 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت 

ششدانگ 96/80 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/03/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/03/25 م الف: 193 موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/3/380
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 شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشــخاص 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 298 فرعى از 32 اصلى دست قمشه 

1- راي شــماره 139660302008001074- 96/02/25- سید اســداله موسوى فرزند سید 
سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 298 فرعى از 32 
اصلى دست قمشه که به انضمام ششدانگ پالك 713 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده 

است به مساحت 11/08 مترمربع. 
2- راي شــماره 139660302008001075- 96/02/25- معصومه السادات موسوى فرزند 
سیدعلى ششدانگ قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 298 فرعى از 32 اصلى دست قشمه 
که به انضمام ششــدانگ پالك 713 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است به مساحت 

11/08 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/03/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/03/25 م الف: 197 موسوى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/3/536 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426836800013 شماره پرونده: 9509986836800738 شماره بایگانی 
شعبه: 950828 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 9610096836800061 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509976836801898 محکوم علیه ها: 1- غفور کاظمى فرزند حسن 
به نشانى: مجهول المکان 2- امیرحسین کاظمى فرزند حسن به نشانى: اصفهان خ رودکى کوچه 
کریمیان ك ارغوان بن  بســت طلوع پ 112،  3- طیبه کاظمى فرزند حسن 4- نسرین کاظمى 
فرزند حسن هر دو به نشــانى: مجهول المکان محکوم  هستند به پرداخت مبلغ 516/140/177 
ریال بابت هدیه کالم اله مجید و شاخه نبات و گل محمدى و نمک و وجه نقد که به نرخ یکسال 
قبل از فوت زوج محاسبه شده بابت اصل خواسته و مبلغ 1/467/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و مبلغ 2/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل از اموال مرحوم حسن کاظمى در حق محکوم له: 
رضوان محمدى فرزند قلى به نشــانى: اســتان اصفهان شهرســتان اصفهان خ رودکى کوچه 
کریمیان ك ارغوان بن  بســت طلوع پ 112 کدملى 2371490806 همراه 09379658156 با 
وکالت ایمان عسگرى فرزند خونکار به نشانى: خوانسار بلوار شهید صادقى نرسیده به مخابرات 
ایثارگران کدپستى 8791683981 و صادق شفیعى فرزند حبیب ا... به نشانى: شاهین شهر خیابان 
عطار نیم فرعى بین 3 و 4 شــرقى پالك 17 درب کوچک دفتر وکالت آقاى حیدرعلى عارفیان. 
بقیه هزینه دادرســى به مبلغ 15/039/906 ریال هنگام اجراى دادنامه و از محل محکوم به از 
محکوم له اخذ خواهد شد. ضمنًا مبلغ 25/807/008 ریال حق االجراى دولتى مى باشد که بر عهده 
محکوم علیه ها مى باشــد و از ماترك متوفى کســر مى گردد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 2058 

شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/3/864
مزایده

شماره نامه: 9610112249400403 شــماره پرونده: 9209980351200513 شماره بایگانى 
شعبه: 950372 دایره اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان در پرونده کالسه 950372 اجرا 
محکوم له محسن کریمى به طرفیت علیرضا حســینى کفرودى به خواسته مطالبه در نظر دارد 
جهت استیفاى حقوق محکوم له یک قطعه زمین زراعى به شماره پالك 7 فرعى از 131 اصلى 
به مساحت 80200 مترمربع مورد ثبت شماره 47591 در صفحه 468 دفتر 148 واقع در دهاقان 
صحراى نجف آباد دهاقان متعلق به هوشنگ اسماعیلیان مالک هفت هزار و هفتصد و چهل و نه 
سهم مشاع از سیصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و شصت سهم عرصه و اعیان معادل هشتصد 
و هشتاد و پنج میلیون ریال تقویم گردیده و داراى ســند در اجاره هیچ فردى نمى باشد و قیمتى 
که مزایده از آن شروع مى گردد مبلغ هشتصد و هشــتاد و پنج میلیون ریال مى باشد را از طریق 
مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده روز پنج شــنبه 96/4/22 ساعت 9/30 صبح در محل 
اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان برگزار مى گردد و طالبین مى توانند 5 روز قبل از مزایده 
به آدرس دهاقان صحراى نجف آباد دهاقان مراجعه و از ملک مورد مزایده بازدید نمایند. خریدار 
کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار مى بایستى 10 درصد قیمت پیشنهادى 
را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و 
شخص قبل از وى که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب مى گردد. م الف: 96/79 

حاتمى کیا قاضى اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان/3/903
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه 
ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء 
صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه نصف جهان ونسل فردا چاپ و منتشر مى گردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى 
روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در 
اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت 
قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، 
اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139560302009005205 مورخ 1395/11/26 آقاى عباس مردانى لنجى فرزند 
اسماعیل  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/52مترمربع مجزى شده ازپالك 478-اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطفعلى محمدى آدرگانى 
2-رأى شماره 139560302009004297 مورخ 1395/09/30  آقاى سید مهدى موسوى فرزند 
سیداکبر  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/25 متر مربع مجزى شده از پالك 15- اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى باقرى
3-رأى شــماره 139560302009005576 مورخ 1395/12/23  خانم میمنت موسوى فرزند 
سیدکمال  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/40 متر مربع مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
  4-رأى شماره 139660302009000363  مورخ1396/01/29 آقاى حبیب فخرى فخرآبادى   
فرزند احمدرضا  ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 99/00 مترمربع مجزى شده از پالك 

546-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسینعلى مرادى
5- رأى شماره 139660302009000882  مورخ1396/02/28 آقاى اسماعیل جعفرى   فرزند 
ابراهیم  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 141/75 مترمربع مجزى شده از پالك 52-اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى
6-رأى شــماره 139660302009000359 مــورخ 1396/01/29  آقــاى مهــدى یزدانى 
فرزند عباس  ششــدانگ یکباب خانه به  مســاحت 434/10 مترمربع مجزى شــده از پالك 
216و217فرعى از377/1-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى مهدى 

یزدانى 
7- رأى شماره 139660302009000927 مورخ 1396/02/31  آقاى محمدرضا یلمه ها   فرزند 
جمشید  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 246/53مترمربع مجزى شده از پالك 52- اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطف اله نیازى طالخونچه
8- رأى شماره 139660302009000894 مورخ 1396/02/30  آقاى احسان سلمانى مبارکه 
فرزند محمدحسین    ششدانگ یکباب ســاختمان به  مساحت 226/10 مترمربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شعبانعلى فخارى مبارکه 
  9- رأى شــماره 139660302009000884 مورخ 1396/02/28  آقاى جواد غالمى دیزیچه 
فرزند رزاق    ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 227/18 مترمربع مجزى شده از پالك 126- 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا غالمى 
10- رأى شماره 139660302009000877  مورخ1396/02/28آقاى علیرضا عباسیان   فرزند 
ناصر  ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 167/80 مترمربع مجزى شده از پالك 16-اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  عباسقلى باقریان
11-رأى شماره 139660302009000888  مورخ1396/02/28آقاى علیرضا عزیزخانى  فرزند 
ابراهیم   ششدانگ یکباب  خانه به مســاحت 201/90مترمربع مجزى شده از پالك 52-اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى عبداله قاضى  
12-رأى شــماره 139660302009000923 مورخ 1396/02/31 آقاى مهران ترابى   فرزند 
قدرت اله   ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 172/30 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمحسین ایرانپور
13-رأى شــماره 139660302009000876 مورخ 1396/02/27 آقاى اســماعیل صادقى 
سرارودى فرزند مصطفى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 211/50 مترمربع مجزى شده از پالك 
559فرعى از سه- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حمیدرضا امیرخانى
14-رأى شماره 139660302009000874 مورخ 1396/02/28 آقاى سهراب قدیرى نوکابادى   
فرزند ابراهیم  ششدانگ یک خانه و زمین متصله به مســاحت 325/50مترمربع مجزى شده از 

پالك 382/1- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالحمید غالمى 
15-رأى شماره 139660302009000924  مورخ 1396/02/31 خانم زهرا صادقى سرارودى  
فرزنــد مصطفى ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 254/00مترمربع مجزى شــده از پالك  
330فرعى از پنج- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى صادقى 

سرارودى 
16- رأى شــماره 139660302009000883  مورخ 1396/02/28 آقاى محمدرضا طاهرپور  
فرزندرضا سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 201/68مترمربع  مجزى شده 

از پالك  یک- اصلى بخش9   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على اکبر صالحى 
 17- رأى شماره 139660302009000884  مورخ 1396/02/28 خانم صدیقه قنبرى مبارکه  
فرزندرضا سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 201/68مترمربع  مجزى شده 

از پالك  یک- اصلى بخش9   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على اکبر صالحى
18-رأى شــماره 139660302009000932 مورخ 1396/02/31 آقاى سیدمهدى هاشمى    
فرزند ســیدابراهیم ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مســاحت 141/80مترمربع مجزى 
شده از پالك یک– اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور 

19-رأى شماره 139660302009000915  مورخ 1396/02/31 آقاى امین ندافى فرزند حجت 
اله    ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 201/28مترمربع مجزى شده از پالك 343/1فرعى از 

19– اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سید محمد حسینیان  
20-رأى شــماره 139660302009000909  مورخ 1396/02/30 آقاى سهراب علیرضائى 
دیزیچه  فرزندعباس ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 882/00 متر مربع  مجزى شده از پالك 

377/1– اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس علیرضائى  
21-رأى شماره 139660302009000903  مورخ 1396/02/30 آقاى ابراهیم سدهى فرزند 
حسین ششدانگ یکباب گلخانه  به مساحت 887/64 متر مربع  مجزى شده از پالك 340فرعى 

از 38- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خداداد و عباس مختارى
  22-رأى شــماره 139660302009000879  مورخ 1396/02/28 آقــاى غالمرضا قائدى 
طالخونچه فرزند عزیزاله ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 501/88 متر مربع  مجزى شده 

از پالك 52- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى میرزا عبداله قاضى
23-رأى شماره 139660302009000880  مورخ 1396/02/28 آقاى عباس قائدى طالخونچه 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 144/23 متر مربع  مجزى شده از پالك 

52- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  عبداله قاضى
24-رأى شــماره 139660302009000881  مورخ 1396/02/28 آقــاى احمدرضا قائدى 
طالخونچه فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 235/60 متر مربع  مجزى شده از 

پالك 52- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  عبداله قاضى
25-رأى شماره 139660302009000900  مورخ 1396/02/30 آقاى حسین نجاتى دهنوى  
فرزند مرتضى   ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 286/11 متر مربع  مجزى شده از پالك 
1533فرعى از یک- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى فروغى

26-رأى شــماره 139660302009000933  مورخ1396/02/31خانم طیبه شــیخى فرزند 
غالمعلى   ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 175/33 مترمربع مجزى شده از پالك یک  - اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله نصرالهى
27رأى شــماره 139660302009000899  مورخ1396/02/30آقاى شکراله عبدیان مبارکه  
فرزند على محمد    ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 112/79 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک  - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على محمد عبدیان 
28-رأى شماره 139660302009000914  مورخ1396/02/31آقاى على اضعر رجبى وینچه  
فرزند مختار  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 387/38 مترمربع مجزى شده از پالك 379-

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رسمى محمدرضا رجبى وینچه 
29-رأى شماره 139660302009000912 مورخ 1396/02/31 آقاى جمشید قنبرى مبارکه   
فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 213/15مترمربع مجزى شده از پالك هفت- 

اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى زهرا کاشف
30-رأى شماره 139660302009000906 مورخ 1396/02/30 آقاى مصطفى بهرامى دیزیچه   
فرزند غفار ششــدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 449/30مترمربع مجزى شده از پالك 

126- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله جبارى
31-رأى شــماره 139660302009000873 مــورخ 1396/02/28 آقــاى محمدصــادق 
نادرى نوکابادى   فرزند خدابخش ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 
218/25مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى شکراله نادرى نوکابادى
32- رأى شــماره 139660302009000895 مــورخ 1396/02/30 خانم اکــرم کریمیان 
نوکابادى   فرزند عباسعلى سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/25مترمربع 
مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله 

نادرى نوکابادى
33-رأى شماره 139660302009000917 مورخ 1396/02/31آقاى مهدى غفارى طالخونچه 
فرزند شکراله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 301/69 مترمربع مجزى شده از پالك 52- 

اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  محمدحسین خان یاورى  
34-رأى شماره139660302009000905مورخ1396/02/30آقاى سهراب غفارى طالخونچه 
فرزند شکراله  ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت296/28مترمربع مجزى شده از  پالك 52- 

اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فاتحیان
35-رأى شــماره 139660302009000910 مورخ 1396/02/30 آقاى ابراهیم نجفى حسن 
آبادى    فرزند اسفندیار  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 216/10 مترمربع مجزى شده 

از پالك 382/1- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله مختارى
36-رأى شماره 139660302009000878 مورخ 1396/02/28 خانم فاطمه جعفرى باغملکى  
فرزند رضا   ششدانگ قســمتى ازیک باب خانه به مساحت 8/77 مترمربع مجزى شده از پالك 
507 - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رخساره مومن زاده خولنجانى

37-رأى شماره 139560302009005250 مورخ 1395/11/27 آقاى اکبر اکبرى بیشه فرزند 
ولى اله  ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 281/30 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى علیرضائى 
38- رأى شــماره 139660302009000911 مورخ 1396/02/31 آقــاى جلیل غضنفرپور 
خولنجانى فرزند مصیب  ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 154/65 مترمربع مجزى شده از 
پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین باقرى خولنجانى 

39-رأى شماره 139660302009000886 مورخ 1396/02/28 آقاى کیامرز مالکى اکبرآبادى 
فرزند مرتضى  ششــدانگ   یک باب خانه  به مســاحت 267/66 مترمربع مجزى شده از پالك 

126- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین غالمى   
40- رأى شماره 139560302009005564 مورخ 1395/12/23 آقاى على سلیمانى بابادى   
فرزند  بازفتى  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 112/22 مترمربع مجزى شده از پالك11- 

اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان  نهچیرى 
41- رأى شماره 139560302009005558 مورخ 1395/12/23 آقاى على سلیمانى بابادى   
فرزند  بازفتى  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 169/16 مترمربع مجزى شده از پالك11- 

اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان  نهچیرى
42- رأى شماره139660302009000875مورخ1396/02/27ســازمان بهزیســتى استان 
اصفهان به شناســه ملى 14000297607 ششــدانگ یک قطعــه زمین و مســتحدثات  به 
مساحت3834/50مترمربع مجزى شده از  پالك 22- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى باقر بهرامى
43- رأى شــماره139660302009000931مورخ1396/02/31پرى گل ابراهیمى قهنویه 
فرزند یداله   ششدانگ یکباب خانه  به 224/27مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
44- رأى شــماره139660302009000885مورخ1396/02/28آقاى محمدرضا شــفیعى 
فرزند مرتضى   ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت247/40مترمربع مجزى شده از  پالك 

1041فرعى از دو- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى طلعت صریریان
45- رأى شــماره139660302009000889مورخ1396/02/28آقاى عزیزاله برومند فرزند 
مختار  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت175/70مترمربع مجزى شده از  پالك 343/1فرعى 

از19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیدمحمدحسینیان
46- رأى شــماره139660302009000902مورخ1396/02/30آقاى مجید حاتم زاده فرزند 
کریم  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت201/50مترمربع مجزى شــده از  پالك 11- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمود پریشــان نهچیرى 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/25تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/04/10 م الف:  96/0173 

مظاهر نصرالهى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/3/1000
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 229/95 شــماره دادنامه: 120-
96/01/31 مرجع رسیدگى شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مهدى محمدى 
نشانى: نجف آباد-جوزدان-خ امام خمینى خ عدل پ3 خوانده: سیدرضا حسینیان نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 534174 015-10 جمعا به مبلغ نوزده 
میلیون و نهصدهزار 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 شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مهدى 
محمدى به طرفیت سیدرضاحسینیان به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده 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 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 نوزده میلیون و نهصدهزار ریال بابت اصل 

خواســته و پرداخت مبلغ 333/750 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 81/12/05 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 بیســت 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: 4672 مقیمى زند قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/1013
حصر وراثت

حسینعلى رستمى حصورى داراى شناسنامه شماره 1090 به شرح دادخواست به کالسه 266/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه صالحى 
نجف آبادى بشناســنامه 850 در تاریخ 86/05/28 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حسینعلى رســتمى حصورى ش ش 1090، 
2-حیدر رستمى حصورى ش ش 2458،(پســران متوفى) 3-مهین رستمى حصورى ش ش 
694، 4-شهین رستمى حصورى ش ش 665، 5-کبرى رستمى حصورى ش ش 259، (دختران 
متوفى) 6-قربانعلى رستمى حصورى ش ش 5، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4718 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/3/1024
مزایده

شــماره نامه9610113733700062 شــماره پرونده9509983731900705 شماره بایگانى 
شعبه952969 در پرونده کالسه 952969 الف اجرایى و به موجب دادنامه 959973731201521 
صادره از شعبه 103 دادگاه کیفرى2 شهرستان نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمدکاظم 
احمدى فرزند عباسقلى محکوم اســت به پرداخت 691/110/000 تومان پرداخت دیه درحق 
محکوم له که ازطریق محکوم علیه ملک زیرمعرفى و توســط کارشــناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى علیرضا ذوالفقارى بشــرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک کارگاه واقع در نجف 
آباد-نهضت آباد ورودى اصلى روستا جنب شرکت تولیدى آرمان یراق سپاهان ملک فوق الذکر 
به مســاحت ملک فوق 510مترمربع عرصه و 426/75مترمربع اعیانــى طبق پروانه کارگاهى 
روستایى بشماره 876222 مورخه 87/11/05 ودرحال حاضر کارگاه مذکور فاقد سند میباشد و 
داراى چندساختمان ازجمله سوله به مساحت 350مترمربع اعیانى و مغازه به مساحت 100مترمربع 
اعیانى داراى 2طبقه، دفتر کارگاه به مساحت 8مترمربع اعیانى، چاه جذبى با عمق 15متر و 5متر 
پشته و داراى امتیازات آب و برق سه فاز 32آمپر صنعتى اســت. ارزش تمامیت عرصه و اعیان 
کارگاه فوق بالغ بر هفت میلیارد و دویســت و هفتاد میلیون ریال ارزیابى و تعیین گردید.توضیح 
اینکه کل ملک به مزایده و فروش میرسد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در روز شنبه تاریخ 
1396/04/17 ساعت 10 صبح مزایده دردفترشعبه تشکیل میگردد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف:4719 شعبه 

اول حقوقى اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد/3/1025
حصر وراثت

جمشید بوشهریان دریائى داراى شناسنامه شماره 2556 به شرح دادخواست به کالسه 246/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میترانیکونژاد 
بشناسنامه 785 در تاریخ 90/02/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1-ســامان بوشــهریان دریائى ش ش 371، 2-على بوشهریان 
دریائى ش ش 187، 3-مهدى بوشــهریان دریائى ش ش 1892، 4-احسان بوشهریان دریائى 
ش ش 0010366921، (فرزندان متوفى) 5-جمشید بوشهریان دریائى ش ش 2556، (همسر 
متوفى) 6-بهمن نیکونژاد ش ش 81، (پدر متوفــى) 7-عفت دهقانى ش ش 1198795743، 
(مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

م الف: 4720 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1026
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: کالسه پرونده: 87/96 شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشت. یک 
نوبت حداکثر تا تاریخ 96/3/17 دریکى از روزنامه ها کثیرالنتشــار درج و یک نسخه ازآن جهت 
بهره بردارى درپرونده کالسه 87/96 به این شــورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 96/04/26 روز 
دوشنبه ســاعت 8/30 خواهان: رحمت اله حجارى فرزند حســنعلى خوانده: غالمرضا قربانى 
خواســته: تقاضاى مطالبه مبلغ هشــت میلیون ریال وجه یک فقره چک بالمحل با خســارت 
تاخیرتادیه و هزینه دادرسى و بدواً صدور قرارتامین خواسته فورى قبل از ابالغ. گردشکار: خواهان 
مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تســلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده 
که ثبت-وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد 
تا خوانده از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. 
فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 4723 شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف مهردشت/3/1027
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان اصغر اســماعیل زاده دادخواستى به خواسته الزام خوانده ...بطرفیت 
1.پوریاشایقى2.حسین قاسمى به شوراى حل اختالف شعبه ... شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 109/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/26 ساعت 5 
عصر تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4725 شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1028
مزایده (مرحله دوم)

در پرونده کالســه 2958/95  اجرایى و به موجب دادنامه 1123 صادره از شــعبه شوراى حل 
اختالف عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى رسول آقابابائیان محکوم است به پرداخت 
هفتادوپنج میلیون تومان بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره درحق محکوم له و نیم 
عشــردولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشــناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مهندس لطفعلى محمودى 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت. امالك مورد ارزیابى بر خرید قولنامه اى در مالکیت آقاى 
رسول آقابابائیان فرزند حسنعلى که با کاربرى کشــاورزى به ابعاد 200×100 متر و به مساحت 
20/000 مترمربع و دیگرى به صورت باغ چهاردیوارى درسمت شمال غربى با حدود اربعه شماال 
با باقیمانده زمین جنوبا و غربا به خیابان و شرقا به زمین لطفى و به ابعاد 75×37 و مساحت 2775 
مترمربع داراى درختان مو و انار و با عمر حدود پنج سال حصارکشى اطراف به ارتفاع 2/50 متر 
و استخر آب و یک ساختمان از نوع دیوار باربر با ســقف تیرچه بلوك و کفپوش موزائیک بدنه تا 
ارتفاع یک متر ســرامیک و بقیه اندود گچ و داراى درب و پنجره هاى آهنى شیشه خور و درحال 
بهره بردارى مى باشــد و ارزش پالك هاى فوق بهمراه مجموعه هاى جانبى ساختمان استخر 
دیوارکشــى و محوطه ســازى و ... جمعا به مبلغ افزون بر 2/300/000/000 ریال دومیلیارد و 
ســیصد میلیون ریال برآورد اعالم مى گردند. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/04/22 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 
عمل آورد. م الف: 4726   اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/1029
ابالغ

شماره: 103/96/959/26 نظر به درخواســت آقاى ترکى جهان میرزا به عنوان وکیل مالک به 
موجب وکالتنامه شــماره 146284 مورخ 86/07/04 دفتر 26 شاهین شهر وکالتًا از طرف حسن 
زمانیان ئجزى فرزند مرحوم که ســند مالکیت آن به مقدار دو ششم سهم مشاع از 2000 سهم 
ششدانگ پالك 43 فرعى از 301  اصلى بخش 16 که در صفحه 328 دفتر 203  امالك به استثنا 
بها ثمنیه اعیانى صادر گردیده است و به موجب درخواســت وکیل مبنى بر عدم ثمنیه اعیانى بر 
روى مقدار فوق را نموده است که پس از اتمام کارشناسى که ئبه موجب نامه شماره 112/578/01 
مورخ 96/02/03 کانون کارشناسان و پرداخت مبلغ 830000 ریال به حساب سپرده مبنى بر مبلغ 
بها ثمنیه اعیانى نزد اداره تودیع شده اســت لذا چنانچه مالک معصومه زمانیان و یا وراث قانونى 
وى نســبت به مورد فوق اعتراض داشــته ظرف مهلت 10 روز پس از انتشار اعتراض خود را به 
مراجع قضائى اعالم و رسید اخذ نمایند در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام نمائید. م الف: 537 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر/3/1039
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/956/26- 96/3/17 آقاي الهام نگارچى فرزند غالمرضا باســتناد دو برگ 
استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است سند مالکیت خود 
به شماره 024016  را که به میزان ششدانگ از ششــدانگ به شماره پالك ثبتى 301/78020 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که  در صفحــه 104 دفتر 948  ذیل ثبت 
211343 بنام سمیع کیمیایى فر فرزند یونس ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 
19156 مورخ 95/1/31 دفترخانه 408 شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري 
هم انجام نشده  و به موجب ســند صلح 17461 مورخ 94/8/5 در رهن بانک مسکن قرار داشته 
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 گــردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 534 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/3/1040
ابالغ راي

شــماره پرونــده: 1335/95 ش10 ح شــماره دادنامــه: 135-96/3/13 تاریــخ رســیدگى 
1395/11/30مرجع رســیدگى: شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: 
عبدالحسین معتمدى ســده – خانه کارگر- به نشــانى: منازل بســیجیان  گل یاس 7 ط دوم 
واحد 10  ، خواندگان : 1-امجید قربانى- گز –بلوار معلم –نمایشــگاه پرشــین – پل هوایى 
اول - محمدحسین کریمى – مجهول المکان ، خواســته:  تقاضاى صدور حکم مبنى بر تنظیم 

و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو پراید به شماره 183 ج 57 ایران 14 و شماره جدید 531 
ل 67 ایران 43 و مطالبه هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق واجراى تشریفات قانونى 
در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس 
از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى 
شورا: در خصوص دعوى خواهان: آقاى عبدالحسین معتمدى ســده – خانه کارگر- به نشانى: 
منازل بسیجیان  گل یاس 7 ط دوم واحد10 -  بطرفیت خواندگان  :1- امجید قربانى- گز –بلوار 
معلم –نمایشگاه پرشین – پل هوایى اول - محمدحسین کریمى – مجهول المکان ، به خواسته:  
تقاضاى صدور حکم مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى پراید به شماره 183 
ج 57 ایران 14 و شماره جدید 531 ل 67 ایران 43 و مطالبه هزینه دادرسى شورا با بررسى اوراق 
پرونده مالحظه مدرکیه پیوست (قولنامه) که حاکى از وقوع بیع و انتقال خودرو فوق االشاره به 
خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به تاریخ 95/12/22 که مالکیت مورد معامله را به نام 
خوانده ردیف دوم اعالم نموده و تعویض پالك به نام خواهان صورت گرفته است و خواندگان در 
جلسه شورا حاضر نشده و دفاعیاتى به عمل نیاورده لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت 
دانسته و به استناد به مواد 220-362 قانون مدنى خواندگان را محکوم به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى جهت فراهم نمودن مقدمات و انتقال یکدستگاه خودرو تقاضاى صدور حکم مبنى 
بر تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو پراید به شماره 183 ج 57 ایران 14 و شماره جدید 
531 ل 67 ایران 43 و مطالبه هزینه دادرســى  به نام خواهان را صادر اعالم میدارد. راى صادره 
غیابى ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 531 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1041
مزایده

شماره درخواست: 9610463742200001 شــماره پرونده: 9409983742101558 شماره 
بایگانى شعبه: 950086 آگهى مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى دادگاه عمومى بخش 
باغبهادران در خصوص پرونده کالســه 950086 که در آن محکوم علیه علیرضا خدابخشى و 
جالل رحیمى به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیــون و پانصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته با احتساب خســارت تاخیر تادیه آن از تاریخ سررسید چک (15/6/1394) لغایت 
پرداخت آن و نیز پرداخت دو میلیون و صد و شــصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى در 
حق محکوم له خانم مریم یوســفى و پرداخت مبلغ 2733250 ریال به عنوان نیم عشــر اجرایى 
در حق صندوق دولت محکوم گردید لذا در این خصوص یک دســتگاه کیس کامپیوتر توقیف 
گردیده که این اجرا در نظر دارد کیس کامپیوتر مربوطه را در تاریخ 96/4/19 از ســاعت 9 صبح 
که توسط کارشــناس رســمى دادگســترى به مبلغ 66/000/000 ریال معادل شصت و شش 
میلیون ریال ارزیابى گردیده اســت برگزار نماید طالبین خرید مى تواننــد پنج روز قبل از تاریخ 
مزایده از اموال توقیفى بازدید نمایند مزایده از مبلغ ارزیابى شــده شروع و برنده کسى است که 
حداقل ده درصد از مبلغ ارزیابى شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. در ضمن مشخصات کیس کامپیوتر مورد مزایده بدین شرح مى باشد. 1- کیس 
GREEN-X۸ مجهز به 3 دستگاه فن با محتویات و سخت افزارى ذیل 1- مادر برد اى سوز 
DVD  VHDJV-BLUERAY- 100- ; X HVJ VHTD;D 99-DLUXE

 PAVERCOOLER V-N, UNN VL CORSAHR-TK DEEP
DVIDYAOUADRO K 2200 – 17 COOL CUPCOR – تعــداد یــک 
دســتگاه- قیمت ریال پایه مزایده 66000000- شــصت و شــش میلیون ریال. م الف: 316 

شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش باغ  بهادران/3/1042

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610103760201449 شماره پرونده: 9509983761800809 
شماره بایگانى شعبه: 960338 تاریخ حضور: 1396/04/27 ساعت حضور:  9  در  
خصوص گزارش مرجع انتظامى علیه شهرام تاجمیر که مرتکب اخالل در نظم 
عمومى و نگهدارى اسلحه شکارى غیر مجاز و مجهول المکان میباشد در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شود. م الف: 526 شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/3/1007

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610103760201455  شماره پرونده: 9109983761800180 
شــماره بایگانى شــعبه: 960344 تاریخ حضور: 1396/04/27 ساعت حضور 
8:30 صبح درخصوص شــکایت  بانک ملى علیه ابوالفضل افروشه فرزند امام 
قلى و نصیر طهماســبى فرزند محمد با موضوع خیانــت در امانت که مجهول 
المکان میباشند در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 523 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى 

سابق)/3/1010

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973757301685 شماره پرونده: 9409983757301760 
شــماره بایگانى شــعبه: 941900 شــاکى: زهرا نورى فرزند منصور به نشانى 
علویجه خ امامزاده پشــت امامزاده جنب دامدارى امینى پ12 متهمین:1.على 
کاسب پیربازارى فرزند کاظم به نشــانى شهرقدس-خیابان امامزاده-پ74 2. 
فرهادامین زاده فرزند مجید به نشــانى کرج-بلواررستاخیز-جنب خانه احداثى 
4-2-3 اتهام: کالهبردارى. تصمیم: دادگاه پس از اجراى تشریفات قانونى در 
وقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه درخصوص اتهام على کاسب پیربازارى فرزند کاظم مجهول المکان 
دائر بر کالهبردارى به مبلغ بیست و پنج میلیون و نهصدو نود و یک هزار و سیزده 
ریال موضوع شکایت خانم زهرا نورى علویجه فرزند منصور مقیم علویجه به این 
شرح که متهم نامبرده با اعالم اینکه شاکى برنده مبلغ پنجاه میلیون ریال شده 
اســت ازاو مى خواهد به خودپرداز بانک مراجعه کند و پس از انجام خواسته وى 
مبلغ مذکور به حساب شماره 3939814433 بنام متهم انتقال داده شده است. 
باتوجه به استعالمات بعمل آمده و پرینت مربوط به حساب شاکیه و سیرو توالى 
مبلغ مذکور و هزینه شدن آن ازحســاب متعلق به متهم، بزهکارى وى محرز و 
مسلم است دادگاه مستنداً به ماده 1 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و 
اختالس و کالهبردارى متهم موصوف را عالوه بر رد اصل مبلغ مذکور به شاکیه 
به تحمل دوسال حبس تعزیرى و پرداخت جزاى نقدى به صندوق دولت معادل 
مبلغ مذکور محکوم مى نماید. اما درخصوص اتهام آقاى فرهادامین زاده فرزند 
مجید مجهول المکان دائر بر اتهام فوق موضوع شکایت شاکیه باتوجه به اینکه 
حساب مذکور به نام على کاسب پیربازارى بوده و صرفًا شماره تلفن فردتماس 
گیرنده به نام متهم اخیر بوده لذا بنظر مى رســد اتهام متوجه وى نمى باشد زیرا 
احتمال جعلى بودن هویت مالک خط وجود دارد و مستنداً به بند الف ماده 340 
قانون آیین دادرســى کیفرى مصوب 1392 قرارمنع تعقیب صادر و اعالم مى 
شود. این راى در رابطه با بخش محکومیت غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى ازسوى محکوم در این شعبه و ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان بوده و قرار منع 
تعقیب نیز ظرف بیست روز پس از ابالغ ازسوى شاکیه قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 4716 سیدمهدى 

نصیرى دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت/3/1014

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9609973757300063 شماره پرونده: 9609983757300058 
شماره بایگانى شعبه: 960062 شاکى: رستم حسین هاشمى فرزند على به نشانى 
دهق راه خوانسار کوچه شــب بو متهم:طالب فتاحى به نشانى مجهول المکان 
اتهام ها:1.کالهبردارى2.تحصیل مال ازطریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب 
از امتیازات. تصمیم: دادگاه پس از اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص اتهام طالب فتاحــى مقیم مجهول المکان دائر بــر کالهبردارى، 
تحصیل مال ازطریق نامشــروع ازطریق معامله با چک هاى سرقتى موضوع 
شکایت رستم حسین هاشمى فرزند على مقیم دهق، باتوجه به فقد دلیل کافى 
براینکه چکهاى موردنظر شاکى سرقتى مى باشد و نیز فقددلیل براینکه چکهاى 
مذکور رااز متهم تحویل گرفته است، اتهامات مذکور متوجه متهم نامبرده نمى 
باشد. دادگاه مســتنداً به بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 
1392 قرارمنع تعقیب صادر و اعالم مى نماید. این راى ظرف بیســت روز پس 
ازابالغ قابــل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
مى باشد. م الف: 4717 نصیرى دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت/3/1023



آگهىآگهى 07072963 سال چهاردهمپنج شنبه  25 خرداد  ماه   1396

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9409973640701233 شماره پرونده: 9409983640700219 شماره بایگانی 
شعبه: 940223 خواهان: آقاى یحیى رضائى فرزند محمدرضا به نشانى فوالدشهر فاز 1 خیابان 
ش حسین لک فرعى 10 پ 219، خوانده: آقاى محمدنصرالهى فرزند کیومرث به نشانى مجهول 
المکان، خواسته : مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى 
یحیى رضائى فرزند محمدرضا به طرفیت آقاى محمد نصر اللهى فرزند کیومرث به خواسته مطالبه 
مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان وجه چک شــماره 241706 مورخ 93/4/10 بانک سپه و 
به انضمام هزینه دادرسى و تاخیر تادیه نظر به شرح دادخواست تقدیمى و فتوکپى مصدق چک و 
گواهى عدم پرداخت بانک که داللت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته مى نماید و با توجه 
به اینکه خوانده على رغم انتشار آگهى در جلسه رســیدگى حاضر نشده و دفاعى بر عمل نیاورده 
و دلیل و مدرکى جهت اثبات پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه ارائه و ابراز ننموده است و 
مستند دعوى از هرگونه تعرض مصون باقى مانده است لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستندا به مواد 522,519,515,198 قانون دادرسى 
مدنى و مواد 314 و 320 قانون تجارت و تبصره ماغده 2 قانون صدور چک و قانون استفســاریه 
تبصره مذکور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان بابت 
اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرســى وفق تمبر ابطالى قانونى در حق خواهان صادر و اعالم 
میگردد. ضمنا اجراى احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ سررسید(93/4/10) 
لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالم بانک مرکزى محاسبه و از خوانده وصول و در حق 
خواهان ایصال نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 
317  الیاسى دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/1043 

حصر وراثت
فرزین بالغى اینالو داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 1160222691 بـه شـرح دادخواست به 
کالســه 114/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مسعود بالغى اینالو بشناســنامه 2159 در تاریخ 1395/12/27 اقامتگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ماه جان بالغى اینالو  فرزند 
نظر ش.ش 416 ت.ت 1324 صادره از فســا (مادر متوفى) 2- حســینقلى بالغــى اینالو فرزند 
جعفرقلى ش.ش 8 ت.ت 1320 صادره از فسا (پدر متوفى) 3- فرزین بالغى اینالو فرزند مسعود 
ش.ش 1160222691 ت.ت 1371 صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- امین بالغى اینالو فرزند 
مسعود ش.ش 1160255571 ت.ت 1372 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- على بالغى اینالو 
فرزند مســعود ش.ش 1160255563 ت.ت 1372 صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- مژگان 
بالغى اینالو فرزند قدمعلى ش.ش 913 ت.ت 1351 صادره از فسا (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 اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 311 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/3/1046
مزایده

شماره دادخواســت: 9610463742200004 شــماره پرونده: 9409983742101669 شماره 
بایگانى شعبه: 950138 احترامًا، نظر به اینکه در پرونده کالسه 950138 این اجرا محکوم علیه 
محمد على دهقانى فرزند فرض اله به پرداخت چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و احتساب 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت پرداخت وجه و نیز پرداخت دوازده میلیون و پانصد و 
هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له آقاى فتح اله مختارى فرزند یداله 
و همچنین پرداخت مبلغ بیست میلیون و ششصد و بیست و نه هزار و دویست و پنجاه ریال بابت 
نیم عشر دولتى محکوم گردیده است و در این خصوص یک باب منزل مسکونى واقع در روستاى 
چم پیر توقیف گردیده است که مشــخصات ملک طبق نظریه کارشناسى بدین شرح مى باشد: 
خانه مســکونى با ورودى 4 متر از خیابان اصلى چم پیر به طول 10 متر تا حیاط خانه مســکونى 
با درب آهنى مى باشد کف حیاط موزاییک نماســنگ و پنجره ها آلومینیوم و حدود بیست سال 
ساخت مى باشد کف اطاقها و سالن موزاییک و سقف تیرآهن داراى سرویس بهداشتى کاشى و 
سرامیک و انشعاب آب و برق و گاز مى باشــد این ملک داراى پالك ثبتى به شمارها ملک 162 
فرعى از 250 اصلى بخش 9 به مســاحت 404/5 به نام آقاى محمدعلى دهقانى چم پیرى مى 
باشد این منزل مسکونى که متراژ عرصه حدود 400 متر و اعیانى به متراژ حدود 160 متر مى باشد 
به مبلغ 2,000,000,000 ریال برابر با دویســت میلیون تومان ارزیابى گردیده است این اجرا در 
نظر دارد جهت فروش ملک موصوف به قیمت پایه فوق جلســه مزایده اى در تاریخ سیزدهم تیر 
ماه سال نود و شش برابر 96/4/13 راس ســاعت 9 صبح برگزار نماید طالبین مى توانند سه روز 
قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از منزل مذکور به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود 
برنده مزایده شخص یا اشخاص خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى 
را به همراه ده درصد از کل مبلغ ملک را به حســاب ســپرده دادگاه باغبهــادران واریز نمایند. 

م الف: 313 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش باغ بهادران/3/1047
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113640200297 شــماره پرونده: 9602983640200203 شماره بایگانى: 
960205 جناب آقاى مرتضى امیدى فرزند اصغر بدینوســیله نظر به مجهول المکان بودن شما 
باستناد ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به شــما اطالع مى گردد دعوى آقاى میالد امامى 
بستگانى فرزند رضاقلى به طرفیت شما مبنى بر اعسار را پرداخت هزینه دادرسى به کالسه بایگانى 
960205 ح2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 96/4/28 ساعت 10/30 صبح وقت رسیدگى تعیین 
گردیده است. مراتب به شــما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن 
اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع 
و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 315 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان(زرین شهر)/3/1048
حصر وراثت

حسنعلى رحمانى مبارك آبادى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 81 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
118/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على اکبر رحمانى مبارك آبادى بشناسنامه 1 در تاریخ 1395/05/24 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- دلبر قادرى فرزند حسین ش.ش 1 
ت.ت 1328 صادره از مبارکه (همسر متوفى) 2- شــوکت رحمانى مبارك آبادى فرزند على اکبر 
ش.ش 197 ت.ت 1358 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- زهــرا رحمانى مبارك آبادى فرزند 
على اکبر ش.ش 117 ت.ت 1360 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- على رحمانى مبارك آبادى 
فرزند على اکبــر ش.ش 3 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پســر متوفى) 5- حســنعلى رحمانى 
مبارك آبادى فرزند على اکبر ش.ش 81 ت.ت 1351 صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- مجتبى 
رحمانى مبارك آبادى فرزند على اکبر ش.ش 1553 ت.ت 1366 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
7- داود رحمانى مبارك آبادى فرزند على اکبر ش.ش 4 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر 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 یکماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 318 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/3/1049
احضار

شماره نامه: 9610113241700247 شــماره پرونده: 9409983722501194 شماره بایگانی 
شعبه: 950452 آگهى احضار متهم آقاى شهرام مبارکى بدین وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد 
آقاى اکبر زلقى شکایتى علیه شــما مبنى بر کالهبردارى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه 
اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالســه 950452 ثبت  تحت رسیدگى است 
بنا به اعالن و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آئین 
دادرسى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت 
رسیدگى به اتهام و دفاع از آن ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشــر آگهى در این شعبه حاضر شوید 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 303 حسینى دادیار شعبه اول دادیارى دادسراي عمومی و 

انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/1050
مزایده

اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در پرونده 
کالســه 413/95 مدنى ش که به موجب آن آقاى محمدرضا نجارى اردســتانى فرزند ماشاءاله 
محکوم است به پرداخت مبلغ 43/663/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسى و 
هزینه کارشناسى در حق محکوم له آقاى حسین باقرى نیا فرزند حسن و پرداخت مبلغ 1/850/000 
ریال نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه اقدام به معرفى اموالى 
نموده است لذا اموال توقیفى را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند. دیزل ژنراتور 
مجهز به شاسى فلزى، استارتر، سوپر شارژر، دینام رادیاتور، منیفولدود و گاز، فیلتر هوا، فیلتر روغن، 
تالو کنترل، و سلونوئیدهاى مختلف مدل BRUSHACGENERATORS حداکثر 
سرعت  RPM 1500 ضریب قدرت 0/8 توان در ولتاژ نامى KVA 15 فرکانس HZ 50 ولتاژ 
 1500 RPM موتور فیات تعداد سیلندر 3 ماکزیمم دور IP 54 400 سه فاز کالس حفاظتى V
ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى به مبلغ 46/000/000 ریال. متقاضیان خرید مى توانند در روز 
مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهى شده مالحظه 
نمایند. مال فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 
ده درصد کل بهاى مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقى را 
ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر سپرده او به نفع دولت 
ضبط میگردد. تاریخ مزایده: 96/04/10 ساعت: 9 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شهرستان اردستان. م الف: 123 الیاسى مدیر واحد اجراي احکام حقوقى شوراى حل 

اختالف  شهرستان اردستان (مجتمع شماره یک)/3/1051
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى علیرضا جوانمرد حقیقى کالسه پرونده: 374/95 
وقت رســیدگى: 96/7/13 ســاعت 5 عصر خواهان: کامران صغرى خوانــده: علیرضا جوانمرد 
حقیقى خواســته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستى تسلیم شــوراى حل اختالف نموده و جهت 
رسیدگى به شــعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شــده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف 
مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمنًا چنانچه بعداً 
ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در 
صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابًا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 314 

کریمى رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران (مجتمع شماره یک)/3/1052
ابالغ راي

شماره پرونده: 913/95 شماره دادنامه: 80- 96/2/28 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقى شوراي 
حل اختالف لنجان، خواهان: مهدى صدرایى فرزند اکبر به نشــانی: زرین شهر خ امام شمالى خ 
ش چاوشى پ 1، خواندگان: 1- مهدى عباسى فرزند رمضان 2- سیفعلى سلطان محمدى فرزند 
عربعلى هر دو به نشانی: مجهول المکان، خواســته: انتقال سند، گردشکار: شورا با بررسى جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقاى مهدى صدرایى 
فرزند اکبر بطرفیت آقاى 1) مهدى عباســى فرزند رمضان 2) ســیفعلى سلطان محمدى فرزند 
عربعلى بخواسته حکم به الزام تنظیم و انتقال ســند مالکیت اتومبیل سوارى ماکسیما به شماره 

انتظامى 752 ق 39  ایران 55 و مطالبه خسارات دادرسى قاضى  شــورا با بررسى جمیع اوراق و 
محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق مبایعه نامه پیوست و استعالم بعمل آمده از اداره راهنمایى 
رانندگى و نظر به عدم حضور خواندگان خواسته خواهان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 515 و 
519 قانون آیین دادرســى مدنی و ماده 219 قانون  مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
به حضور در دفاتر اسناد رسمى و انتقال مالکیت خودروى ماکسیما به شماره فوق الذکر و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و 
در خصوص خواسته خواهان بطرفیت خوانده ردیف دوم با توجه به استعالم به عمل آمده از راهور 
به لحاظ عدم توجه دعوا به خواهان مســتنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوا 
صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى و سپس ظرف 
مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى لنجان مى باشد و قرار رد دعوا نیز 
ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى لنجان 
مى باشد. م الف: 324 بهمن پور قاضى شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/3/1053
ابالغ  وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى رجبعلى کیانى فرزند شکرا...- آقاى 
کاظم جعفرى فرزند مرتضى دادخواستى به خواسته انتقال رسمى سند پژو پارس به شماره 585 
ن 58 ایران 43 بطرفیت رجبعلى کیانى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
193/96 ش/3 ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامــت 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 روز 96/4/28 ساعت 4 عصر در 
شعبه سوم شوراى حقوقى زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 323 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/1054
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان امین تنهایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت 
محمود یوسفى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1117/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/20 ساعت 5/15 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج .خواهد شد. م الف: 4470 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/1055
حصر وراثت

شارضا کهزاد حاجى الوانى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 11 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
126/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهزاد 
کهزاد حاجى الوانى بشناســنامه 17 در تاریخ 1396/03/07 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهین پناهى سمسائى فرزند علیداد ش.ش 
1 ت.ت 1342 صادره از لنجان (مادر متوفى) 2- شارضا کهزاد حاجى الوانى فرزند نصراله ش.ش 
11 ت.ت 1337 صادره از لنجان (پدر متوفى) 3- آســانا کهزاد حاجى الوانى فرزند بهزاد ش.ش 
1160599858 ت.ت 1388 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- مرصاد کهزاد حاجى الوانى فرزند 
بهزاد ش.ش 1160707847 ت.ت 1392 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- اعظم خلیلى فیلورى 
فرزند اسمعیل ش.ش 10 ت.ت 1364 صادره از نجف آباد (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 319 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/3/1056
حصر وراثت

شارضا کهزاد حاجى الوانى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 11 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
127/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمرضا کهزاد حاجى الوانى بشناسنامه 436 در تاریخ 1396/03/07 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهین پناهى سمسائى فرزند علیداد 
ش.ش 1 ت.ت 1342 صادره از لنجان (مادر متوفى) 2- شارضا کهزاد حاجى الوانى فرزند نصراله 
ش.ش 11 ت.ت 1337 صادره از لنجان (پدر متوفى) 3- زکیه کهزاد حاجى الوانى فرزند غالمرضا 
ش.ش 1160625883 ت.ت 1389 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- کمیل کهزاد حاجى الوانى 
فرزند غالمرضا ش.ش 1160709671 ت.ت 1392 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- زهرا مرادى 
صادق آبادى فرزند قنبر ش.ش 6200024340 ت.ت 1372 صادره از باغبادران (همسر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 320 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/3/1057
ابالغ راي

شماره پرونده: 543/95 شــماره دادنامه: 27- 96/2/4 مرجع رسیدگی: شــعبه هشتم حقوقى 
شــوراي حل اختالف لنجان، خواهان: عباس غالمى دهریزى فرزند نجات به نشانى فوالدشهر 
مســکن مهر محله اى 5 ایثار 22 ط3 پالك 303 خواندگان: 1- ســید محسن محمودى فرزند 
ســید عبداله 2- محســن بوعذرا فرزند ناصر 3- على اکبر کاظم خانى فرزند على نشانى هر سه 
نفر: هر سه مجهول المکان، خواسته: انتقال سند، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاي محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقاى 
عباس غالمى دهریزى فرزند نجات به طرفیت خواندگان: 1- سیدمحسن محمودى فرزند سید 
عبداله 2- محســن بوعذرا فرزند ناصر 3- على اکبر کاظم خانى فرزند على بخواسته الزام انتقال 
سندرسمى یکدستگاه خودرو سوارى پیکان مدل 1380 ســفید رنگ به شماره انتظامى 772ن 
31 ایران 24 مقوم به بیســت میلیون ریال به شرح تقدیمى شــورا با عنایت به مفاد دادخواست 
تقدیمى خواهان و مستندات ابرازى وى و مفاد بیع نامه مورخ 94/12/27 و پاسخ استعالم شماره 
1462/13/25/17020 مورخ 95/12/16 پلیس راهور که داللت بر مالکیت رسمى خوانده ردیف 
دوم(محسن بوعذرا) نسبت به یکدستگاه اتومبیل ســوارى پیکان مدل 1380 به شماره انتظامى 
772ن 31 ایران 24 که موضوع خواسته مى باشد را دارد و با توجه به وصف ابالغ طى نشر آگهى 
در روزنامه مورخ 95/12/14 و عدم حضور خواندگان در جلســه رسیدگى و از آنجائیکه فروشنده 
متعهد به انتقال سند مى باشــد از تاریخ مبایعه نامه زمان زیادى گذشته و تاکنون اقدامات نقل و 
انتقال صورت نگرفته است نتیجتا شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 
و 519 قانون دادرسى مدنى و مواد 10 و 220 قانون مدنى حکم به الزام خوانده (محسن بوعذرا) 
به انتقال رسمى یک دستگاه خودرو پیکان با مشــخصات ارائه شده بنام خواهان و پرداخت مبلغ 
هشــتصد و پانزده ریال(815/000 ریال) بابت هزینه دادرســى در حق خواهــان صادر و اعالم 
مى نماید. در ضمن به اســتناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 نســبت به خواندگان ردیف اول و 
سوم(سیدمحســن محمودى و على اکبر کاظم خانى) قرار رد دعوى را اعالم و صادر مى نماید. 
راى صادره غیابى اســت و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و 
ســپس ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشــد. م الف: 333 شعبه هشتم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان 

لنجان/3/1058
اجراییه  

اجرائیه شــماره: 9610423730100166 شــماره پرونده: 9509983730101012 شــماره 
بایگانى شعبه: 951025 بسمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 
9609973730100016 محکــوم علیه: آزاده نجفى پــور نجف آبادى نام پدر: احمد نشــانى: 
اصفهان-نجف آباد-خ منتظرى شــمالى کوى حاج اسماعیلى محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
210/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 6/075/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 1395/06/21 لغایت زمان وصول محکوم به در حق محکوم له: روح اله سلحشورى نام 
پدر: نصراله نشانى: اصفهان-نجف آباد-یزدانشهر-خ سى مترى منتظرى شرقى پ50  اجرایى و 
پرداخت 10/500/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر 
دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو 
با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 4724 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/1059
ابالغ راي

به تاریخ 96/2/27 در وقت فوق العاده جلسه شعبه هفتم شوراي حل اختالف مبارکه به متصدى 
امضا کننده ذیل تشکیل شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
راي قاضی شورا: در خصوص دادخواســت تقدیمى آقاى حامد ناصحان فرزند مهدى به طرفیت 
آقایان 1- مهدى سعیدى فرزند عسگر 2- مهزاد حصاربانى فرزند محمدرضا به خواسته الزام به 
انتقال یک سند رسمى یک دستگاه خودروى پژو 206 به شماره انتظامى 55  ایران 958 ج 18. با 
توجه به دادخواســت و ضمائم تقدیمى خواهان و مالحظه اظهارات خواهان رفت صورت جلسه 
مورخ 96/1/19 به مالحظه کپى مصدق مبایعه نامه مورخ 95/4/19 تنظیمى فى مابین خواهان و 
خوانده ردیف اول و احراز مالکیت رسمى خودروى موصوف بنام خوانده ردیف دوم و علیرغم ابالغ 
قانون و عدم حضور خواندگان در شورارى حضور بهم نرسانده اند. علیهذا بنا به مراتب فوق مستنداً 
به ماده 195 قانون آیین دادرســى مدنى دعوى خواهان و اثبات تشخیص و حکم به محکومیت 
خوانده ردیف دوم به انتقال و تنظیم ســند اتومبیل فوق الذکر با مشخصات مذکور به نام خواهان 
صادر و اعالم میگردد و در خصوص دادخواســت تقدیمى خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول 
حسب جمیع محتویات پرونده به مستنداً به بند ماده 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى به لحاظ 
عدم توجه به دعوا به مشارالیه قرار رد دعوا صادر میگردد. این دادنامه ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و ظرف بیست روز از تاریخ انقضا و امرخواهى قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم حقوقی شهرستان مبارکه میباشد. م الف: 96/177 رضوانى قاضى شعبه هفتم شوراي 

حل اختالف مبارکه/3/1060

ابالغ وقت رسیدگى 
ابالغ وقت دادرســى خواهان على یزدانى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
هفت میلیون تومان به طرفیت نادر زارع تالى به شــوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرســتان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1453/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى 
به تاریخ 96/05/10 ســاعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهــول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مــدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 
م الف: 4727 شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/1061
حصر وراثت

اکبر ملکى دیزیچه فرزندحیدرعلى به شــماره شناســنامه 161 به شــرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 227-96 این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان حیدرعلى دیزیچه به شماره شناســنامه 10 در تاریخ 96/2/16 بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- شهناز قدیرى دیزیچه 
فرزند خداداد شماره شناسنامه/ملى 57 نسبت به متوفى(همسر) 2- محسن ملکى دیزیچه فرزند 
حیدرعلى شماره شناســنامه/ملى 67 نســبت به متوفى(فرزند) 3- محمد ملکى دیزیچه فرزند 
حیدرعلى شماره شناسنامه/ملى 5410041811 نسبت به متوفى(فرزند) 4- اکبر ملکى دیزیچه 
فرزند حیدرعلى شماره شناســنامه/ملى 161 نســبت به متوفى(فرزند) 5- مینا ملکى دیزیچه 
فرزند حیدرعلى شماره شناسنامه/ملى 25 نسبت به متوفى(فرزند) 6- مریم ملکى دیزیچه فرزند 
حیدرعلى شماره شناسنامه/ملى 115 نسبت به متوفى(فرزند) 7- معصومه ملکى دیزیچه فرزند 
حیدرعلى شماره شناسنامه/ملى 129 نسبت به متوفى(فرزند) 8- محبوبه ملکى دیزیچه فرزند 
حیدرعلى شماره شناسنامه/ملى401 نسبت به متوفى(فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این 
صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/167 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/1062
حصر وراثت

اعظم السادات هاشــمى طالخونچه فرزند حیدر به شماره شناســنامه 108 به شرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 196-96 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیدحیدرهاشــمى طالخونچه به شماره شناسنامه 2359 در تاریخ 96/1/29 بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سیدحسن 
هاشمى طالخونچه فرزند سیدحیدر شماره شناسنامه/ملى 224 نسبت به متوفى(فرزند) 2- زهرا 
هاشــمى طالخونچه فرزند ســیدحیدر شماره شناســنامه/ملى 189 نســبت به متوفى(فرزند) 
3- اعظم السادات هاشــمى طالخونچه فرزند سیدحیدر شماره شناســنامه/ملى 108 نسبت به 
متوفى(فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/179 
علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/3/1063
حصر وراثت

جمال سامر عربى نژاد فرزند عبدالصادق به شماره شناسنامه 1619 به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 96- 249  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا سامر عربى نژاد فرزند جمال به شماره شناسنامه 1742163599 در تاریخ 94/8/27 
بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هــاى جدول ذیل: 
1- جمال سامر عربى نژاد فرزند عبدالصادق شماره شناسنامه/ملى 1619 نسبت به متوفى(پدر) 
2- زهرا برومند قهنویه فرزند یوسف شماره شناسنامه/ملى 33 نسبت به متوفى(مادر). اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/176 علیرضائى رئیس شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/1064
حصر وراثت

على اصغر قربانى فرزند رحمت اهللا به شــماره شناسنامه 24 به شــرح دادخواست مطروحه به 
کالســه 247-96 این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان رحمت اهللا قربانى- فرزند اسداهللا، به شماره شناســنامه 12 در تاریخ 96/3/6 بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- صدیقه 
قربانى فرزند عباس شماره شناسنامه/ملى 5 نســبت به متوفى(همسر) 2- فاطمه قربانى فرزند 
رحمت اهللا شماره شناسنامه/ملى 14 نســبت به متوفى(فرزند) 3- فهیمه قربانى فرزند رحمت 
اهللا شماره شناسنامه/ملى 16 نســبت به متوفى(فرزند) 4- زهرا قربانى فرزند رحمت اهللا شماره 
شناسنامه/ملى 24 نســبت به متوفى(فرزند) 5- اکبر قربانى فرزند رحمت اهللا شماره شناسنامه/

ملى 6 نســبت به متوفى(فرزند) 6- عباس قربانى فرزند رحمت اهللا شــماره شناسنامه/ملى 40 
نســبت به متوفى(فرزند) 7- مرتضى قربانى فرزند رحمت اهللا شــماره شناسنامه/ملى 6 نسبت 
به متوفى(فرزند) 8- عبدالعلى قربانى فرزند رحمت اهللا شــماره شناســنامه/ملى 1 نســبت به 
متوفى(فرزند) 9- على اصغر قربانى فرزند رحمت اهللا شــماره شناســنامه/ملى 24 نســبت به 
متوفى(فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/178 
علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/3/1065
حصر وراثت

مصطفى کیانى فرزند خداداد به شــماره شناسنامه 57 بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه 
243-96  این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خداداد کیانى فرزند اسفندیار به شــماره شناســنامه 10 به تاریخ 1396/03/01 بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- بهجت مالکى 
شیخ آبادى فرزند عزیزا... شــماره شناسنامه یا کدملى 21 نســبت به متوفى (همسر) 2- حمزه 
على کیانى فرزند خداداد شماره شناســنامه یا کدملى 16 نســبت به متوفى (فرزند) 3- مجید 
کیانى فرزند خداداد شــماره شناســنامه یا کدملى 339 نســبت به متوفى (فرزند) 4- رمضان 
کیانى فرزند خداداد شــماره شناســنامه یا کدملى 31 نســبت به متوفى (فرزنــد) 5- محمود 
کیانى فرزند خداداد شــماره شناســنامه یا کدملى 63 نســبت به متوفى (فرزند) 6- مصطفى 
کیانى فرزند خداداد شماره شناســنامه یا کدملى 57 نســبت به متوفى (فرزند) 7- زهره کیانى 
فرزند خداداد شــماره شناســنامه یا کدملى 1022 نســبت به متوفى (فرزنــد) والغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 96/170 
علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/3/1066
حصر وراثت 

کبرى صالحى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 233 به شــرح دادخواســت به کالسه 
273/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان عزیزاله صالحى نجف آبادى بشناســنامه 11774 در تاریــخ 95/11/24 اقامتگاه 
دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1-کبرى 
صالحى نجــف آبــادى ش ش 233، 2-بتول صالحــى نجف آبــادى ش ش 620، 3-احمد 
صالحى نجــف آبــادى ش ش 1278، 4-حســینعلى صالحــى نجف آبــادى ش ش 433، 
5-ابراهیــم صالحى نجف آبــادى ش ش 586، 6-عباســعلى صالحى نجــف آبادى ش ش 
1198 (فرزندان متوفــى) 7- فاطمه صالحى ش ش 276 (همســر متوفــى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ 
نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 4728 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1067
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139621702023005006- 96/3/22 نظر بــه اینکه خانم افســانه رحمانى قلعه 
شــاهى مالک چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك شــماره 4480/1 واقع در بخش چهار 
ثبت اصفهــان ذیل ثبــت 8904 در صفحــات 213,210 دفتــر 69 امالك به موجب ســند 
انتقال قطعى شــماره 118476- 82/2/4 به نامبــرده انتقال یافته چون نامبرده درخواســت 
صدور المثنى نموده طبــق تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد. بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. ضمنًا مورد ثبت 
به مبلغ نود و نــه میلیون چهارصد و چهل و ســه هزار و چهارصد ریال در رهن بانک مســکن 
قــرار دارد توضیحًا حق اســتفاده از مــورد معامله مادام الحیات با فروشــنده اســت و پس از 
فوت تابع عین مى باشــد. م الف: 8849 صفایى نائینــى رئیس ثبت اســناد و امالك مرکزى 

اصفهان/3/1069
ابالغ  وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى سیدفرخ موسوى گورانى فرزند 
کمال- بانک سینا با وکالت خانم زینب صمیمى دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ نود میلیون 
ریال چک202888  به طرفیت سیدفرخ موسوى گورانى و غیره که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالســه 1128/95 ش/3 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 کثیراالنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود 
مورخ 96/5/4 ساعت 5/15 عصر در شعبه سوم حقوقى شــوراى زرین شهر حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 194 

شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/1071
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139621702023002444- 96/2/16 نظر به اینکه محبوبه شکیلى فرزند محمود 
شماره شناسنامه 1936 اصفهان پالك شــماره 8123/1 واقع در بخش سه ثبت اصفهان مالک 
شش حبه و شش یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ذیل ثبت 26942 در صفحه 137 دفتر 
169 امالك طى راى 3896 مورخ 85/10/17 و چون نامبرده درخواســت صدور المثنى نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 

چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 
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 رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 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 نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقــررات خواهد شــد. م الــف: 8893 صفایى نائینــى رئیس ثبت اســناد و امــالك مرکزى 

اصفهان/3/1073
حصر وراثت 

عصمت رحیمى حاجى آبادى داراى شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواست به کالسه 270/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى رحیمى 
حاجى آبادى بشناســنامه 24 در تاریخ 96/02/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حسین رحیمى حاجى آبادى ش ش 26، 2-غالمرضا 
رحیمى حاجى آبادى ش ش 922، 3-جمشــید رحیمى حاجى آبــادى ش ش 29، 4-صدیقه 
رحیمــى ش ش 18، 5-عصمت رحیمى حاجى آبادى ش ش 31 (فرزندان متوفى) 7-شــهناز 
عیوندطهماسبى ش ش 27491 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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: 4732 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1074 
احضار 

شــماره ابالغنامه: 9610103731001146 شــماره پرونده: 9609983732100489 شماره 
بایگانى شعبه: 960300 در پرونده کالســه 960300 و 960303 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 
نجف آباد، آقاى رامین حدادى فرزند على متهم اســت به کالهبــردارى از طریق تحصیل مال 
ازجهت نامشــروع موضوع شــکایت آقاى محمدموذنى نظربه اینکه متهم در آدرس اعالمى 
شناخته نشده است لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ مى گردد 
درجلسه مورخه 96/06/14 ساعت 10 صبح درشــعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر 
شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 4733 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر نجف آباد (101 جزایى سابق)/3/1075
حصر وراثت 

گوهر افضلى داراى شناسنامه شماره 2155 به شرح دادخواست به کالسه 263/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سیدابوالفضل افضلى 
اســفیدواجانى بشناســنامه 1924 در تاریخ 95/07/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-سید محمدمهدى افضلى اسفیدواجانى ش ش 
1080766146 (پسرمتوفى) 2-گوهر افضلى ش ش 2155 (همســر 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4734 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1076
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 72/96 شماره دادنامه: 253-96/03/18 مرجع رســیدگى کننده: شعبه هشتم 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سیف اله احمدى به نشانى: نجف آباد-خ قدس شرقى-
تقاطع یزدانمهر پ212. خوانده:1.یوســف دادخواه 2.ناصرآینه حیدرى به نشانى هردومجهول 
المکان خواســته: انتقال سند خودرو. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى سیف 
اله احمدى بطرفیت خواندگان 1.یوسف دادخواه 2.ناصرآینه حیدرى مبنى بر الزام خواندگان به 
انتقال سند خودرو سوراى پراید بشماره انتظامى 845س38ایران65 باتوجه به محتویات پرونده 
و باتوجه به مبایعه نامه فى مابین دعوى حاکى از انجام معامله بین طرفین مى باشــد و بالحاظ 
اســتعالم راهور نجف آباد که مالک خودرو پراید را بنام خوانده ردیــف دوم (ناصرآینه حیدرى) 
اعالم نموده لذا مســتنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنى و مواد حکم بر محکومیت مالک خودرو 
آقاى ناصر آینه حیدرى به انتقال ســندخودروى پراید بشــماره انتظامى 845س38ایران65 را 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و 
پس از انقضاى مهلت مذکور و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم دادگسترى 
نجف آباد مى باشــد. م الف: 4735 گرامى قاضى شعبه هشتم حوزه قضائى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/3/1077
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته مطالبه وجه دو فقره چک 
جمعا به میزان یکصد و بیســت میلیون ریال و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت مرتضى 
صبورى نژاد به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد واقع در امیرآباد پشت 
شهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 160/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/04/31 ساعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4738 شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1078
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 77/96 ش 1 ح اخطارشونده: عقیل موســى زاده فرزند رمضان نشانی مجهول المکان 
محل حضور: شعبه اول حقوقى  شــوراي حل اختالف شاهین شهر واقع در خیابان انورى فرعى 
5 غربى وقت حضور: 96/4/27 ســاعت 5 عصر علت حضور: طى دعوى مطروحه از ناحیه خانم 
فریده عزیزى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در خصوص داورى به این شعبه 
مراجعه فرمایید. م الف: 600 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/3/1090
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به اقاى اکبر قدیرى خواهان قاسم کریمى دادخواستى به 
خواســته تقاضاى مطالبه وجه یک فقره حواله به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شهرگز 
تقدیم نموده که به کالســه 95/96 ثبت و براى روز دوشــنبه مورخ 96/4/26 ســاعت 2/30 
بعدازظهر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهرگز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 561 شعبه ششم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر(شهر گز) (مجتمع شماره یک)/3/1091
مزایده اموال منقول نوبت دوم

در پرونــده 961274  و بــه موجــب اجرائیــه  388_95  مورخــه   95/10/28    صــادره از 
شــعبه دوم دادگســترى شاهین شــهر محکوم علیه شــرکت هومن مفتول بــه پرداخت   به 
پرداخــت 500/000/000 /8 ریــال بابت اصل خواســته در حــق محکوم له علــى کریمى  
انالوچــه وغیره  و مبلــغ 425/000/000   ریال بابــت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت که 
محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توســط 
کارشــناس خبره کارشناسى شــده اســت، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: صورت 
اموال مورد مزایده: 1-یکدســتگاه ژنراتور برق اضطرارى گازســوز هلنــدى امریکایى مارك 
WAUKESHA DRESSER ابعاد تقریبى پکیج x 2 . ۹x۳ 8 . 2 متر، ســاخت ســال 
2004 میالدى. دســتگاه در حد نو بــا کارکرد کم، مجهز به سیســتم تولیــد همزمان برق و 
حــرارت C.H.P (COMBINED HEAT AND POWER) . توســط دو عدد مبدل 
 GEA ســاخت شــرکت VT۲۰CDS -10حرارتى با حجم 47 لیتر از نوع صفحه اى مدل
کشــور آلمان به انضمام اتصــاالت و کنترلرهــاى مربوطــه داراى کاور یا کانوپى ســایلنت 
(کاهش آلودگى صوتى، حفاظت فیزیکى کارگاهى، حفاظت دربرابر گرد و غبار و بارش، کمک 
به خنک کردن دستگاه و... ) مشخصات موتور مارك  WAUKESHA DRESSER مدل     
P 48  GLD-۲۰۰ بالوگوى تجارى VGF پایه گازسوز 16 سیلندر V خورجینى و 1500 دور بر 
دقیقه،  توان 820 کیلووات، سوخت گاز شهرى، شماره سریال C81020/01 مشخصات ژنراتور: 
ســه فاز چهارصد ولت 50 هرتز1500 دور بر دقیقه، مارك STAMFORD انگلستان مدل

 HCI  ۶۳۴  H۱  جریان خروجــى 1350 آمپر، ضریب قــدرت 8 . 0 ماکزیمم توان تحویلى 
752 کیلووات، شماره سریال 0179120/002 داراى سیستم AVR  مدل MX۳۲۱ و سیستم 
تحریک آهنرباى دائم یا P.M.G ساخت ســال 2004 میالدى. مشخصات سیستم کولینگ: 
ساخت کشور ترکیه مارك FRITERM سرى FYKS شــمال سه ردیف دوتایى فن خنک 
کن اکســیالى 2 . 2 کیلوواتى و رادیاتور مدار بســته با کویل هاى منصــوب افقى  و فلوهواى 
عمودى، ساخت سال 2004 میالدى با لحاظ نمودن جهات موثر در ارزیابى اعم از شرایط مزایده 
فروش، قیمت روز بازار، میزان شــناخت و تمایل بازار به این مارك و برند، کارکرد کم دستگاه 
مدل ساخت آن، مقایسه با موارد مشــابه موجود، در بازار و ... ارزش قیمت پایه مزایده دستگاه 
مبلغ 8500,000,000 ریال- هشــت میلیارد و پانصد میلیون ریال –برآورد و اعالم میگردد با 
توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمــان برگزارى مزایده: 96/04/07  
ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام مدنى دوم حقوقى شاهین شهر محل بازدید 
از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام شــعبه دوم. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد 
از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل 
به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى 
خود بــه همراه قیمت پیشــنهادى را بــه دایره اجــراى احکام مدنــى تحویل، تــا در مزایده 
شــرکت داده شــوند. م الــف: 550   اجــراي احــکام شــعبه دوم دادگاه عمومــى حقوقی 

شاهین شهر/3/1092
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى سیدکریم بهرامى دادخواستى به 
انتقال سند بطرفیت آقاى محمد باسرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
276/96 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز یکشــنبه مورخ 96/4/25 ساعت 16 در جلسه شــورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 340 

شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/1150



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

قرآن فرماندهى بازدارنده و ساکتى گویا، و حجت خدا بر مخلوقات 
است. خداوند پیمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته و آنان 
را در گرو دستوراتش قرار داده است.نورانیت قرآن را تمام  و دین 
خود را به وسیله آن کامل فرمود و پیامبرش را هنگامى از جهان برد 
که از تبلیغ احکام قرآن فراغت یافته بود، پس خدا را آنگونه بزرگ 

موال على (ع)بشمارید که خود بیان داشته است.

دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْفَتْح لى فیِه اَْبواَب الِْجناِن، َواَْغلِْق َعنّى فیِه اَْبواَب النّیراِن، َوَوفِّْقنى 

کیَنِه فى ُقُلوِب الُْمْؤِمنیَن. فیِه لِتِالَوهِ الُْقْرآِن، یا ُمْنِزَل السَّ
خدایــا! بگشــا در ایــن روز بــه رویــم درهــاى بهشــت را و ببنــد 
بــه رویــم در آن درهــاى دوزخ را و موفقــم داربــه تــالوت قــرآن.

 اى فرو فرستنده آرامش در دل هاى مؤمنان.

طرح: ایران کارتون بدون شرح

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 95/116 مورخه 1395/9/22 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان و ردیف 33011 بودجه سال 
1396  این شهردارى و در اجراى ماده 4 آیین نامه مالى شهرداریها در نظر دارد عملیات زیرسازى و آسفالت ریزى معابر سطح شهر را از 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باشد براى نماینده تام االختیار شرکت ها الزامى مى باشد. 

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

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

چاپ اول

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

نماید :
ـ قیمت پایه موضوع مزایده :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چاپ اول

شماره ردیف
مساحتنوع کاربريپالك

( مترمربع )
قیمت هر متر مربع 

آدرس پالكقیمت کل پالك ( ریال  )( ریال )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محله مندرجانـ  روبروي پایگاه سالمت1941/200/000232/800/000مسکونی1011
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 محمدرضا گلزار با انتشــار این عکس در 
صفحه اش به صعود تیم ملى فوتبال ایران 
به جام جهانى واکنش نشان داد و نوشت: 

« تبریک به همه مردم ایران.»

امیرحسین صدیق با انتشار این عکس در 
اینستاگرامش نوشت: «به زودى...»

مردم ایران

به زودى...

الهام حمیدى بازیگر زن سینما و تلویزیون 
به تازگــى عکســى از حضور خــود در 

آمستردام منتشر کرد.

محمدعلى کشــاورز ، بازیگر پیشکسوت 
سینما، تئاتر و تلویزیون، در اینستاگرامش 
عکسى از خود و عزت ا... انتظامى منتشر 

کرد.
در توضیح این عکس آمده است: «امروز 
به دیدن عزت عزیزم رفتم. سال هاى سال 

زنده و سالمت و پایدار باشى.»

پرسه در اسکله 

 عزت عزیزم

ژاله صامتى با اشاره به حضورش در ســریال «نفس» که در شب هاى 
ماه مبارك رمضان از شبکه 3 سیما پخش مى شود، گفت: فکر مى کنم 
سریال «نفس» حال خوبى دارد و البته عوامل این سریال انرژى زیادى 

برایش گذاشتند.
این بازیگر اضافه کرد: تالش شــد تا لباس، صحنه و... هیچ منافاتى با 
40 سال پیش نداشته باشند و من قول مى دهم که کسى حتى یک نکته 
هم نتواند از طراحى صحنه و لباس این مجموعه بگیرد. به هرحال این 
تاریخ چندان دور نیست و هنوز مستندات، عکس ها و شواهد زیادى از 

آن دوره وجود دارد.
بازیگر سریال «آژانس دوستى» درباره حضورش در این مجموعه نیز بیان 
کرد: عالیه، نقش پرفراز و نشیبى ندارد و زنى شبیه همه زنان ایرانى است 
که اهل خانواده و دلسوز هستند. بنابراین، من کار عجیبى در بازیگرى 
این سریال انجام ندادم بلکه کلیت کار بسیار سخت بود و این کار براى 
تلویزیون که اینقدر کارهاى روز تولید مى کند با این همه ایرادهایى که 

دارند خیلى سنگین است. 
وى ادامه داد: آقاى جلیل سامان و گروه تولید واقعًا در خدمت کار بودند 
و این باعث شد اتفاق خوبى رقم بخورد. گروه سازنده سریال یکسال از 
عمرش را روى کار گذاشت. کوچه به کوچه دیوارها در این سریال ساخته 
شد و گروه براى یک تصویر 30 ثانیه اى لوکیشــن مورد نظرش را در 

کوچه ها ساخت، به جاى اینکه به شهرك غزالى بروند و چند ماه کار کنند 
تا سریال به پایان برسد.

بازیگر سریال «فردا دیر اســت» درباره بازخوردهایى که از کار دریافت 
کرده است، اظهار داشــت: من مدتى ایران نبودم و حدود 11 قسمت از 

سریال را ندیدم و نمى دانم االن چه بخش از سریال است. با مخاطبان هم 
صحبتى نکردم اما فیلمنامه اى که من هنگام کار خواندم جذاب بود و روایتى 

از عشقى پرسوز داشت. 
صامتى اضافه کرد: «نفس» درواقع قصه ناهید اســت و او دایم در جریان 
داستان با ماجراهایى غافلگیر مى شود. ما در این سریال مى بینیم که با انتخاب 
او چه اتفاقى براى خانواده رخ مى دهد و بعد با این قسمت ها سریال دوباره به 

خانواده ناهید مى رسد. 
وى درباره داســتان این ســریال و پرداختن به اتفاقات انقالب عنوان کرد: 
جلیل ســامان در این ســریال یارکشــى نکرده اســت و «نفس» روایت 
صادقانه اى دارد و بى طرفانه درباره یک عده و اعتقادات آنها صحبت مى کند.

بازیگر سریال «نفس» درباره دالیل خود براى پذیرفتن کار در این سریال 
توضیح داد: «نفس» کار ویژه اى بود که قبولش کردم، من 30 قسمت از این 
سریال را با هم خواندم و همه چیز آماده بود. یک تیم درجه یک کنار هم بودند 
و همه اینها باعث شد من که حدود 14 سال در تلویزیون بازى نکردم در این 

کار حضور داشته باشم.
وى در پایان بیان کرد: در این سال ها سریال هاى زیادى به من پیشنهاد شد 
و شاید از هر ده سریالى که تولید مى شــود در هفت مورد با من تماس 
بگیرند اما به دالیل مختلف از جمله آمــاده نبودن فیلمنامه نمى توانم 

بپذیریم.

دانیال عبادى بازیگــر فیلم هایى چــون «آتش بس 2»، 
«غیرمنتظره» و چند فیلم دیگر پس از مدتى دورى از سینما 
این روزها با فیلم «دو عروس» به سالن هاى سینمایى آمده 

است.
او درباره این بازگشــت مجدد و دالیــل دورى از فضاى 
سینما گفت: به هر حال وقتى از فضایى که پررنگ بودى، 
مدتى دور مى شــوى و حضورت کمرنگ مى شــود، قطعًا 
بخشى از مخاطبانت را از دســت مى دهى و جو سینما هم 
در زمان خود بــراى این دورى بى تأثیر نبوده اســت. ولى 
من عمدتًا بخاطر تحصیل از این فضا دور شدم و در مقطع 
دکترا در رشته بازرگانى مشغول به تحصیل هستم و آثارى 
چون «دو عــروس» که امروز بر پرده سینماســت متعلق 
به سال هاى گذشته اســت و جزو فعالیت هاى جدید من 

محسوب نمى شود.
وى ادامه داد: فیلم «دو عروس» متعلق 

به سه سال و نیم پیش است و در زمان 
خودش تالش کردیم که کار خوبى را 
براى مخاطب آماده کنیم. به هر حال 
سینما یک کار گروهى را مى طلبد و 

نمى توانید بگویید کــه من در این کار 
خوب بودم و باقى بــد بودند یا برعکس 

نمى توان یک نظر کلى داد چراکه در خوب یا 
بد شدن یک اثر همه نقش دارند.

بازیگر «معراجى ها» درباره نقش هایى که تاکنون 
بازى کرده و تفاوت آنها باهم اظهار داشت: در آثارم 
تالش کردم نقش هاى متفاوتــى را ایفا کنم و 

هرگز به یک نقش خاص بسنده نکردم. چند 
کارى هم که تاکنون انجام داده ام همه 

خارج از فضاى شــیک و اتوکشیده  
بوده است. به طور مثال نقشى که در 
«معراجى ها» بازى کردم با نقشى 
که در «پایان دوم» بازى کردم 
کامًال متفاوت است یا در همین 
فیلم «دو عروس» نقش یک 
کارمند عادى را بازى مى کنم 
کــه گرفتار زندگــى روزمره 
خودش است. در هر فیلم و 
با انتخاب هایى که داشتم 
تالش کــردم نقش هایم 
از هم متفاوت باشــند و 
ذهنیتى که مردم از من 
به عنوان یــک بازیگر 
اتوکشــیده دارند تغییر 

دهم.
این بازیگر که پیش  از این در 
عرصه مد و تبلیغات نیز حضور 

داشت، درباره این جریان کارى 
گفت: پیــش  از ایــن فعالیت 
مى کردم و مدتى در این فضا نیز 
حضورم کمرنگ بود و این روزها 

نیز پیشنهادهایى دارم که به آن فکر 

مى کنم. براى یک بازیگر حضور در تبلیغات جزو الینفک 
کارش است و در تمام دنیا افراد مشهور باید در کنار کار هنرى 
در بخش تبلیغات و بیزنس هم فعالیت کنند. به لحاظ علمى 
این جریان یکى از تکنیک هاى تبلیغاتى است که به تکنیک 
«چهره نقاب دار» معروف است و براى صاحب برند و سلبریتى 
این همکارى اتفاق خوبى است و باعث شناخت برند از یک سو 
و دیده شدن افراد معروف در ســوى دیگر مى شود اتفاقى 

کامًال دوطرفه که برد است.
بازیگر «امشب شب مهتابه» درباره سایر فعالیت هاى خود 
نیز عنوان کرد: پنج فیلم در نوبت اکران دارم بانام هاى « عطر 
تلخ، عطر شیرین»، «شب پدر»، «شب زخمى»، «فرمول 
13»، « دویدن با شب » و «زمهریر » که آماده اکران هستند 
ولى از سرنوشت هیچیک اطالعى ندارم و تنها دوست دارم 
که همه این فیلم ها اکران شوند و مخاطب نیز آثار را 
ببیند. بازى در یک سریال و یک فیلم سینمایى 
هم پیشنهادشده که در حال رایزنى هستم 

تا یکى از این دو را قبول کنم.

مجید نوروزى چهره جدیدى در تلویزیون اســت که این 
روزها با بازى در نقش اشــکان ســریال «زیر پاى مادر» 
خوش درخشیده اســت. نوروزى درباره چگونگى حضور 
در عرصه تلویزیــون گفت: پیــش از حضــور در «زیر 
پاى مــادر» تجربه هاى کوچکــى در تصویر داشــتم. 
اولین حضورم به ســریال «سرود خاك» ســاخته جواد 
مزد آبادى در ســال 83 برمى گــردد و بعــد از آن نیز در 
ســریال هاى  «ماه و پلنگ» و «چرخ فلــک» در اپیزود 
نورى که با آقاى آذرنگ همبــازى بودم نیز حضور یافتم، 
اما تجربه جدى و بلند من با ســریال «زیــر پاى مادر»

 شکل گرفت.
نوروزى در ادامه به پیشــینه کارى خود اشاره کرد و افزود: 
من فارغ التحصیل رشته نمایش از هنرستان کمال الملک 
هستم و مقطع کارشناسى را در رشته بازیگرى از دانشکده 
هنر و معمارى دریافت کردم و در حال حاضر نیز دانشجوى 
رشته کارگردانى در مقطع ارشد در دانشکده هنر و معمارى 
هستم. در مقطعى به سراغ صداپیشگى رفتم و در این فضا 
هم،  دوره هایى را گذراندم و در سال 92 نیز موفق به کسب 

جایزه بازیگرى مرد در بخش رادیو تئاتر، جشنواره شدم.

ایــن بازیگر دربــاره چگونگــى حضورش در ســریال 
«زیر پاى مادر» اظهار داشــت: اتفاق مهمى که براى من 
افتاد حضور خود ســعید نعمــت ا... و بهرنگ توفیقى بود 
که از کار بلدتریــن آدم هاى این حرفه هســتند و همین 
کافى بــود تا من حضــور در این ســریال را بپذیرم. تنها 
دورادور آنها را مى شــناختم و واقعاً نمى دانســتم در ادامه 
چه اتفاقى رخ خواهــد داد. ولى براى مــن و حتى گروه 
این همکارى بى نظیر بــود و هیچ اتفاق حاشــیه اى در 
طى مدتى که تصویربردارى داشــتیم، وجود نداشــت. 

این کار بسیار ســختى است که شــما بتوانید یک گروه 
را بدون حاشــیه رهبرى کنید و درنهایــت کار را به نحو 
احسن به ســرانجام برســانید. بعد از کارهایى که انجام

 داده بــودم بــه خیلى هــا معرفــى شــدم ازجمله به 
ســعید نعمت ا... و بهرنگ توفیقى، زمانى که به دفترشان 
مراجعه کردم در همان جلسه اول به توافق رسیدیم و قرارداد 
بسته شد و براى من که به دفاتر مختلف رفته بودم و هر بار 
نقش به طرز عجیب و جادویى به شخص دیگرى مى رسید 

این اتفاق و این سرعت عمل خیلى عجیب بود.
نوروزى در پاسخ به این ســئوال که اشکان چقدر حاصل 
تجربیات او در عرصه بازیگرى است، گفت: در ابتداى کار ده 
قسمت از فیلمنامه آماده بود و در دورخوانى ها ما با دو کاربلد 
همراه بودیم که خیلى خوب شخصیت ها را مى شناختند و از 
آنجایى که کاراکتر اشکان از نظر سنى با من فرق داشت و من 
این دوره سنى را پشت سر گذاشته بودم با گپ  و گفت هایى 
که داشتیم رســیدیم به این بچگى که در نقش مى بینید. 
اشکان پسرى است احساسى که به شدت بچگى مى کند؛ 
بنابراین تالش کردم اشــکان را به خودم و خودم را به او

 نزدیک کنم. 

 مهران غفوریان بازیگر سینما و تلویزیون در بیمارستان 
نیکان تهران بسترى شد و تحت عمل جراحى قرارگرفت.

مهران مهام تهیه کننده سریال «پنچرى» گفت: به دلیل 
عارضه اى که مدت ها مهــران از آن رنج مى برد با دکتر 
مشورت داشتم که ایشان معتقد بودن به سرعت باید مهران 
غفوریان تحت عمل جراحى قرار بگیرد. اگرچه خود مهران 
اصرار داشت این اتفاق بعد از پایان سریال رخ بدهد اما من 
نپذیرفتم چرا که نظر پزشک متخصص این است که او به 
سرعت تحت عمل قرار بگیرد و من به عنوان مسئول این 
پروژه بیش از هر چیز باید به سالمت همکارانم فکر کنم 
نه پیشرفت سریال. جالب است بدانید با هماهنگى مدیران 
محترم شبکه قصه را به سمتى پیش بردیم که بتوانیم اتفاق 
رخ داده را جزئى از سریال و روند داستان جلوه دهیم تا به 

کلیت کار هم لطمه اى وارد نشود.
مهران مهام اظهار امیدوارى کرد کــه مهران غفوریان 
بعد از عمل جراحى به سرعت دوران نقاهت را پشت سر 
گذاشته و با انرژى و لبخند همیشگى اش به کانون گرم 

خانواده بازگردد.

مهران غفوریان بازیگر سریال «پنچرى» هم در این باره 
گفت: مجبور شدم به سرعت تن به این عمل جراحى بدهم 
چرا که پزشکان معتقد بودند نباید وقت را هدر داد. از مردم 
عزیز کشورم مى خواهم در این شــب هاى عزیز مرا هم 
از دعاى خیرشان بى نصیب نگذارند. از قول من به همه 
بگویید به سرعت و با انرژى مضاعف بازخواهم گشت تا 
در کنار مهران مهام عزیزم با ساخت سریال «زیر آسمان 

شهر» باز لبخند را بر لبان مردم کشورم بنشانیم.

«نفس»   قصه ناهید است

سینما در 
دوران 

حاکمیت 
خودى ها 

محدودیت 
بیشترى 
دارد

مهمترین خبر سینمایى در روزهاى اخیر انتصاب مدیران 
جدید سینمایى از ســوى محمدمهدى حیدریان رئیس 
سازمان سینمایى است. در همین حال ابوالحسن داودى 
که از کارگردانانى است که ســابقه طوالنى در فعالیت 
صنفى دارد از مدیران سینمایى خواست به ظرفیت ها و 

پتانسیل هاى موجود در سینما توجه کنند.
او درباره انتصاب هاى اخیر ســازمان ســینمایى 

گفت: «در مجموع باید بگویم تغییرات 
اخیر نوید یک جریان مثبت را در 

ســینما مى دهد. دوستان را به 
خوبى مى شناسم و مى دانم 
انسان هاى خوبى هستند. 
اما مساله مهم این است آیا 
تغییرات اخیر در حد و اندازه 
پتانسیل سینماى ما خواهد 
بود یا خیر؟ این سئوال اصلى 
اســت. آقاى میرکریمى ، 
آقاى یزدانى و آقاى داروغه 

زاده همگى سینما را به خوبى مى شناسند و 
آشنایى کامل دارند. اما سئوال این است که این افراد قرار 
است چه تغییراتى در بدنه سینما انجام دهند ؛ که شایسته 

و اندازه سینماى ما در شرایط کنونى باشد.»
او ادامه داد: «وقتى به تجربه ســى و چند ســاله ام در 
ســینماى ایران نگاه مى کنم، متوجه مى شوم دولت ها 
در اغلب برهه هاى زمانى نتوانسته اند به اندازه ظرفیت 

سینماى ایران به آن  کمک کنند. البته منظور من این 
نیســت که آنها نخواســته اند در این راه گام بردارند، 
بلکه نتوانســته اند به خوبى اندازه ها و پتانســیل این 
سینما را درك کنند. تجربه شخصى من در این سال ها 
مى گوید ســینما در غالب موارد حد و حدود خودش را 
حفظ کرده و حسن نیتش را به جامعه ابراز داشته است. 
این موضوع بارها ثابت شده. همواره جریان حاکمى که 
در ســینماحضور داشته یک 
جریان الیت دولتى بوده است 
که خودش را نماینده مردم 
و نظام دانســته . بسیارى از 
مواقع نیز به نام مردم و قانون 
محدودیت هایــى را اعمال 
کرده اند. اگرچه ممکن است 
بعضى  از این تصمیم گیریها 
هم بعضا ناخواســته و ناشى از 

تأسى به جریان قدرت باشد.»
داودى اضافه کرد: «شــخصا به آقاى 
حیدریــان ارادت دارم و عقیــده دارم یکــى 
از مدیــران الیق و بــا تجربه این عرصه هســتند. اما 
سئوال من این اســت که تا چه حد این اراده نزد آقاى 
حیدریان وجود دارد که جــدا از موضوعات و مطالبات 
و بازى هاى سیاســى و تاثیرپذیرى از این مســائل او 
و مجموعه تحت مدیریتش  بتوانند ســینما را تقویت 
کنند. ســینما در دوره هاى مختلف همواره مظلوم بوده 

و به اندازه کافى کتک خورده اســت. جالب اینکه این 
اتفاقــات عمدتا در ســال هایى افتاده کــه دولت هاى 
مطلوب ما بــر ســر کار بوده اند. چرا ایــن اتفاقات رخ 
داده است به این دلیل که ســینما منسوب شده به یک 
جریان سیاســى خــاص! واقعیت این اســت که غالبا

 محدودیت هاى بیشــترى را مــا در دوران حاکمیت 
خودى ها تجربه کرده ایم چراکه به دلیل وابستگى هاو 
یا رفاقت هایى که وجود دارد بیشــتر رعایت شــان را 

کرده ایم.»
کارگردان فیلم «زادبوم» درباره افرادى که اخیرا به بدنه 
مدیریت سینما اضافه شــده اند گفت: «اگر ظرفیت ها 
و ارزش هاى موجود همین ســینما حفظ شــود. قطعا 
مى توانیم کارهاى بزرگى  انجام دهیــم. البته معتقدم 
افرادى که حضور پیدا کرده اند شایسته هستند و سینما را 
مى شناسند. سینما همواره از سوى کسانى که دست شان 
از آن کوتاه شده، مورد تهاجم قرار گرفته. مدیران جدید 
کار بسیار سختى دارند. البته در شــرایط کنونى ایجاد 
تغییرات خوب و مثبت بسیار براى مدیران جدید سخت 
خواهد بود. مجموع همه این فیلم هایى که ساخته شد و 
دچار محدودیت بود یا توقیف شدند ضایعاتى هستند که 
به سینما ضربه زده و خواهد زد. سینماگران در سال هاى 
اخیر به خوبى دین خودشان و وفادارى که باید به سینما 
و ارزش ها مى داشتند را ادا کرده اند. اکنون نوبت مدیران 
سینمایى اســت که به ظرفیت ها و حقوق سینماگران 

توجه کنند.»

چرا دانیال عبادى، 3 سال از سینما دور بود؟

 مهران غفوریان در بیمارستان بسترى شدتالش کردم اشکان را به خودم و خودم را به او نزدیک کنم 

عروس» متعلق 
ست ودر زمان
ه کار خوبى را 
م. به هر حال 
 را مى طلبد و 
ه من در این کار

 بودند یا برعکس 
داد چراکه در خوب یا 

ش دارند.
اره نقش هایى که تاکنون

 باهم اظهار داشت: در آثارم
ى متفاوتــى را ایفا کنم و 

چند ص بسنده نکردم.
ههمه نجام داده ام 

ک و اتوکشیده
ر در قشى که
م با نقشى
ى کردم 
ر همین
ش یک 
مىکنم
روزمره 
یلم و
شتم 
یم 
 و
ن 
ر 
ر 

ین در
 حضور

ن کارى 
ن فعالیت 
ن فضا نیز 
 این روزها 

ه به آن فکر 

کهکه همه این فیلم ها اکران شوند و مخاطب نیز آثار را
بببیند. بازى در یک سریال و یک فیلم سینمایى
هم پیشنهادشده که در حال رایزنى هستم

تا یکى از این دو را قبول کنم.

اگر ظرفیت ها و 
ارزش هاى موجود همین 
سینما حفظ شود. قطعا 

مى توانیم کارهاى بزرگى  
انجام دهیم
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حیدر عظمایى، محقق و پژوهشــگر طب سنتى 
در خصوص ویژگى هاى ظاهــرى و تمایالت 

اشخاص ســوداوى مزاج (داراى طبع سرد و 
خشک) بیان کرد: به طور کلى افراد داراى 
این مــزاج اندامى الغر، قــدى کوتاه و 
گرایش به مصرف مــواد غذایى داراى 
مزاج گرم و شــیرینى دارند. همچنین 

رنگ چهره آنها نیز سبزه است.
فصــل بهار و تــا حدودى تابســتان 
براى افرادى که مزاج ســرد و خشک 
دارند، فصل خوبى محســوب مى شود 
و فصل پاییز و زمستان براى این گروه از 

اشخاص نامناسب است.
این گروه از اشــخاص در صورتى که دچار 

غلبه ســودا نشده باشند، اشــخاصى بسیار 
دقیق، منظم، دوراندیش، محاسبه گر و داراى 

حافظه قوى هستند.
اغلب دانشمندان و فالسفه داراى طبع سرد و خشک 

هستند. اشخاصى که این مزاج را دارند باید توجه داشته 
باشــند که بر اثر مصرف غذاهاى سوداوى یا تجربه حادثه 
غم انگیز مى توانند دچــار غلبه ســودا و عالیمى از قبیل 
افسردگى، گریه کردن، کدر شــدن سفیده چشم، سیاهى 
پوست اطراف چشم، سوزش معده، سوزش ادرار، الغرى، 
کدر شدن رنگ چهره، یبوست شدید، لجبازى، عصبانیت 
و در موارد شدید وســواس فکرى و عملى، توهم، بوى بد 

دهان، کابوس دیدن و بى حالى شوند.

مواد غذایى مضر براى افراد سوداوى مزاج
وى تأکیــد کرد: مصــرف مــواد غذایى چــرب، مانده و 
شور، گوشــت گاو، غذاهاى کنسرو شــده، ماهى دودى، 
شیرینى هاى قنادى، چاى سیاه و ترش، استفاده از داروهاى 
ضدباردارى در زنــان، پنیر (به دلیل اینکــه موجب ایجاد 
رسوبات در خون مى شود)، خیار شــور، نوشابه گازدار، آب 
یخ، عدس، انواع سس ها، غذاهاى ساندویچى سرد و گرم و 

بادمجان سبب بروز سودا در بدن مى شود.

غذاهاى مفید براى اشخاص سوداوى مزاج
این محقق و پژوهشگر طب سنتى تصریح کرد: استفاده از 
مواد غذایى داراى طبع گرم، گوشت گوسفند جوان، شتر، 
کبوتر و گنجشک، ســبزیجاتى از قبیل کرفس و جعفرى، 
عسل، بذرهاى ملین مثل قدومه شــیرازى، تخم شربتى، 
لوبیا، شــلغم، هویج، کدو حلوایى، گالبــى، انگور، خربزه، 
آناناس، موز، طالبى و انبه در افرادى که داراى مزاج سرد و 

خشک هستند، ضرورى است.
اشخاص سوداوى مزاج باید براى پخت وپز از روغن هایى 
مانند زیتون و کنجد اســتفاده کننــد. همچنین این گروه 

از افراد باید بدن خود را به وسیله 
روغن هاى زیتون و کنجد یا بنفشــه و بادام ماساژ موضعى 

دهند.
در شرایط عادى مغز اشخاص داراى طبع سرد و تر است. بر 
اثر مصرف برخى مواد غذایى یا انجام تعدادى از رفتار ها و 
قرار گرفتن در محیط سودازا مغز از سرد و ترى به سمت سرد 

و خشکى مى رود.

در چه شرایطى مغز به سمت سرد و خشکى 
مى رود؟

این محقق و پژوهشگر طب ســنتى افزود: قرار گرفتن در 
مجاورت امواج الکترومغناطیســى، دیــر خوابیدن، انجام 
کارهاى فکرى خسته کننده مانند استفاده طوالنى مدت از 
رایانه از جمله رفتارهایى اســت که سبب سوق پیدا کردن 

مزاج مغز به سوى طبع سرد و خشک مى شود.
فعالیت هاى سخت جسمانى که بر اثر آنها قواى بدن تحلیل 
رفته و تعریق زیاد روى مى دهد، زندگى در آب و هواى سرد 
و خشک و غم، غصه و استرس زیاد داشتن از دیگر عوامل 
مؤثر در گرایش مزاج مغز به سمت سرد و خشکى به شمار 
مى آیند. قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیســى و 
واى فاى، تماشاى تلویزیون، کار با رایانه و استفاده از تلفن 

همراه و تبلت سبب شده که سوداى افراد افزایش پیدا کند.
وسایل الکترونیکى در زمان روشنایى حتى اگر به کار برده 

نشوند مى توانند باعث افزایش ســودا در افراد مستعد به 
سودا شده که تأثیر مخرب و مستقیمى بر مغز، عملکرد 

و متابولیسم بدن مى گذارد.
روشن بودن تلویزیون و تماشاى بیش از حد آن، 
خوابیدن اطفال در کنار تلویزیون، خوابیدن در 
کنار گوشى همراه روشــن، واى فاى روشن، 
نصب آنتن هــاى تلفن همراه در پشــت بام 
منازل یا ادارات از عوامل تأثیرگذار در افزایش 

سوداى مغز محسوب مى شوند.

راهکارهایى براى کاهش سودا 
در بدن

عظمایى با بیان اینکه دســتگاه مایکروفر در 
صورتى که روشــن و درب آن باز باشد، امواج 
مضرى از خود ســاطع مى کند، یادآور شد: انجام 
حالت ســجده بر  خاك مثل حالت نماز یا راه رفتن 
با پاى برهنه روى چمن، ســاحل دریا، ســنگ فرش 
خیابان ها و خاك سبب دفع امواج مضر الکترومغناطیسى 

از بدن مى شود.
دیر خوابیدن و بیدار ماندن در طول شب نیز سبب افزایش 
سوداى بدن مى شود؛ بنابراین تنظیم خواب در افراد سوداوى 

بسیار حائز اهمیت است.
اشخاص باالى 40 ســال به علت ورود به سن سودا باید از 
تماشاى فیلم هاى غم انگیز، حوادث دلخراش و برنامه هاى 
سیاســى اجتناب کنند؛ زیرا از یک طرف بــه دلیل امواج 
منفى الکترومغناطیسى و از ســوى دیگر به دلیل احساس

غم و غصه ســودا در بدن این گروه از افــراد افزایش پیدا 
مى کند.

سالمندان باید از تماشــاى زیاد تلویزیون خوددارى کنند و 
اگر قصد دارند تلویزیون نگاه کنند به تماشــاى فیلم هاى 
شاد بپردازند. این گروه از افراد باید در مکان هاى داراى آب 
و هواى خوب و خوش زندگى کنند تا روحیه اى شــاداب و 

بانشاط داشته باشند.
استحمام گرم و معتدل (آب گرم معدنى) و در صورت نیاز و 
داشتن بنیه بدنى حجامت معمولى براى دفع سودا و غم و 

غصه از بدن ضرورى است. 
اشــخاصى که مزاج سرد و خشــک دارند باید روزانه یک 
لیوان شیر گرم به همراه عســل یا یک لیوان آب هویج با 
کمى روغن زیتون میل کنند. افراد سوداوى باید از ترکیب 
دم کرده هاى اسطوخودوس، ســنبل الطیب، گل گاو زبان، 
بادرنجبویه، افنستین، برگ ســنا و گل سرخ استفاده کنند. 
براى ایــن منظور اشــخاص باید یک قاشــق غذاخورى

 از نیم پودر شــده این گیاهان را به مدت حدود 10 دقیقه 
دم کرده و روزانه چهار تا پنج لیوان از این دمنوش را بنوشند. 
این دم کرده سودا را از بین برده و خواب راحت را براى افراد 

به ارمغان مى آورد.

پژمان بابایى روانشناس با اشاره به 
اهمیت آموزش رفتار پسندیده به کودکان 

اظهار داشت: در بسیارى از جوامع تعلیم و تربیت به 
معنى تنبیه کردن است در حالى که این امر کار اشتباهى است 

و  والدین باید رفتار درست و صحیح را به فرزندشان آموزش بدهند تا اینکه 
بخواهند با آزار و اذیت بدنى و زبانى، آنها را متوجه رفتار اشتباهشان کنند.

وى ادامه داد: بعضى از پدر و مادرها آخرین راه چاره را در تربیت فرزندان، تنبیه بدنى 
مى دانند اما به جاى اعمال خشــونت، راه بهترى هم مى توان پیدا کرد، چون تنبیه 

بدنى عوارض متعددى در رفتار و روحیه کودکان به جاى خواهد گذاشت.
 این روانشــناس  افزود: اگر کودکى کارى ناشایست انجام 

داد،به جاى تنبیــه بدنى، باید امتیــازات خاصى 
مانند حق تماشــاى تلویزیون و بازى هاى 

کامپیوترى و... را از او سلب کنند.
بابایى با بیان اینکه تنبیــه زیاد نتیجه 
عکس دارد، تأکید کرد:کودکانى که با 
تنبیه بزرگ شده اند کمتر رفتار درست 
و نادرست را از هم تشخیص مى دهند، 

و در غیاب والدین خود بیشــتر از سایر 
کودکان رفتارهاى غلط  انجام مى دهند.

نبینند
سردمزاج ها زیاد تلویزیون 

فعالیت هاى سخت 
جسمانى که بر اثر آنها 
قواى بدن تحلیل رفته 

و تعریق زیاد روى 
مى دهد، زندگى در آب 
و هواى سرد و خشک 
و غم، غصه و استرس 
زیاد داشتن از دیگر 

عوامل مؤثر در گرایش 
مزاج مغز به سمت 

سرد و خشکى به شمار 
مى آیند

شاید شما هم در پاسخ به این پرسش بالفاصله 
و بــدون تأمــل و بر اســاس ذهنیــت قبلى 

بگویید:«آب گرم».
اما محققان آمریکایى در یک پژوهش نشــان 
دادند که بر خالف آنچه مــا تصور مى کردیم 
میــزان پاك کنندگى آب گرم و ســرد به یک 

اندازه است.
در ایــن پژوهــش محققــان روى 20 نفر از 
شرکت کنندگان که میزان میکروب زدایى را با 
استفاده از آب با دو دماى مختلف مورد بررسى 

قرار دادند.
 نتیجه این آزمایش نشــان مى دهد که میزان 
میکروب زدایى دســت با اســتفاده از آب در 
دماى 15درجه سانتیگراد درست مشابه  میزان 

میکروب زدایى آب با دماى 38 درجه است.
 طبق این گزارش، محققان در این آزمایش از 
داوطلبان خواستند که هر کدام دست هایشان را 
20 بار با آب  15، 26 و 38 درجه به همراه صابون  

مورد شستشو قرار دهند.
 نکته جالب توجه این بود که نتیجه تحقیقات 
نشــان داد، میزان صابون و تغییــر دماى آب 

تأثیرى روى از بین رفتن میکروب ها ندارد.
 محققــان بــه مــردم توصیــه مى کنند که 
دست هایشــان را بــا آب در هــر دمایى که 
مى خواهند بشویند اما باید مقدار کافى صابون 
به کار ببرند و زمان شستن دست هم دستکم 20 
ثانیه باشد؛ همچنین مالیدن دست ها به نحوى 

که تمامى سطح آنها شسته شود مهم است.
 وقتى مردم دســت خودشــان را بــا آب گرم 
مى شــویند احســاس بهترى دارند اما از نظر 
میکروب زدایى، دماى آبى که مورد استفاده قرار 

مى دهند عمًال بى تأثیر است.
نکته قابل توجــه در این بین این اســت که 
رستوران ها دیگر ملزم نیســتند براى شستن 
دست، آب گرم در اختیار مشتریان بگذارند و این 
به معنى کاسته شدن از هزینه انرژى مصرفى 
است که پیش تر صرف گرم کردن آب مى شد.

گل گاوزبان، گیاهى است علفى و یکساله که 
ارتفاع ساقه آن تا 60 سانتیمتر مى رسد، ساقه 
آن شــیاردار و خاردار و برگ هاى آن ســاده و 
مخملى و پوشــیده از تارهاى خشن است که 
هنگام چیدن گیاه، گزیدگى مالیمى در دست ها 

احساس مى شود.
گل گاوزبان واقعى، شبیه گل انار بوده و تخم آن 
حلقوى شکل و لعابى است، داراى دم سفید و 

گلبرگ هاى بنفش و الجوردى است.
این گیاه به صورت خــودرو در دامنه هاى البرز 
مى روید و با آنچه در سایر نقاط ایران و جهان 
مى روید کامًال متفاوت اســت، گیاه مشــابه 
گل گاوزبان، «گاوزبان» است که در آمریکا و 
اروپا و برخى نقاط ایران مثل تبریز و اصفهان 

مى روید.
گل هاى این گیاه کمى کوچک تر از گل گاوزبان 
و مدور است، خواص این دو گیاه با یکدیگر فرق 
دارد. به عنوان مثال گیــاه «گاوزبان» داراى 
شــوره اســت، و عرق و ادرار را زیاد مى کند، 
در حالى که گیاه اصلــى در واقع کنترل کننده 

وضعیت تعریق و ادرار است.
براى ایــن گیاه، فوایــد زیادى نــام برده اند، 
مهمترین آنها کــه به اثبات رســیده و تقریبًا 
تمامى اطبا از گذشته تا حال بر آن توافق دارند؛ 

عبارت است از:
1- تقویت کننــده اعصــاب و روان و حواس 
پنجگانه، و نشاط آور است.2- در درمان اختالل 
حواس کاربرد فراوانى دارد.3- شــکم را نرم 
و کیســه صفرا را باز مى کند، اَخالط ســوخته 
سوداوى را از معده خارج و عوارض آن را از بین 
مى برد.4- در تنظیم اختالالت ادرارى و تعریق، 
مؤثر اســت.5- براى درمان ســرماخوردگى، 
تنگى نفس و گلــودرد، مفید اســت؛ به ویژه 
زمانى که با عسل طبیعى مخلوط شود.6- برگ 
تازه آن براى درمان جوش هاى چرکین دهان 
اطفال، برفک، سستى بیخ دندان و رفع حرارت 
دهان مؤثر اســت.7- عرق گل گاوزبان براى 
امراض سوداوى، وسواس و خفقان مفید است.

8- داراى منیزیم بوده و از سرطان پیشگیرى 
مى کنــد. منیزیــم موجــود در گل گاوزبان 
ضدســرطان بــوده و بــه دلیــل دارا بودن 
«آلکوالویید» مى تواند ضد حساســیت، ضد 

روماتیسم و ضد التهاب باشد.
گل گاوزبــان عالوه بر خــواص درمانى فوق 
تصفیه کننده خون، ضداسپاسم، محرك غدد 
آدرنال، مقوى قلب و عروق، نرم کننده مجارى 

تنفسى، خلط آور، شــیرافزا و مسهل 
بوده، ولى بــه دلیل دارا 
بــودن آلکوالویید براى 

زنان باردار و کودکان مضر 
است.

دست هایمان را
 با آب سرد بشوییم

 یا آب گرم؟

خواص ضد سرطانى 
گل گاو زبان

تمامى شــامپوها و نرم کننده ها کارآیى یکسانى 
ندارند. در این نوشتار به انتخاب شامپوى مناسب 

براى هر فرد خواهیم پرداخت.
یکى از رایج ترین اشــتباهات این اســت که افراد 
شــامپوها را مطابق با نوع موى خــود خریدارى 
مى کنند اما درســت ترین راه این است که شامپو 
مناسب پوست کف سر شما باشــد.کارآیى اصلى 
شــامپو این است که موها و پوست ســر شما را از 
آلودگى، چربى و همچنین محصوالت حالت دهنده 
مو پاك کند. براى نرم کردن و آبرســانى به موها 
نیز باید از نرم کننده استفاده شود. زیرا در بسیارى 
از افراد پوست کف سر چرب اســت، در حالى که 
موهاى خشکى دارند.پس بهتر است که از شامپوى 
مناســب براى زدودن چربى ها از پوست کف سر 
استفاده کرده و سپس با نرم کننده هاى مناسب به 

موها آبرسانى کرد.

شامپو، مناسب پوست کف سر چرب
اگر پوست ســرتان چرب است، از شــامپوهاى 

حجم دهنده، تقویت کننده یا شامپوهاى معمولى 
استفاده کنید، زیرا داراى رطوبت و چربى کمترى 
نسبت به سایر انواع هستند.از مصرف شوینده هاى 
مخصوص آبرسانى، مرطوب کننده، صاف کننده و 

یا مناسب موهاى فر بپرهیزید.

شامپو، مناسب پوست کف سر خشک
اگر پوست کف سرتان خشک است، از شامپوهاى 
تقویت کننده و حجم دهنده اســتفاده نکنید؛ زیرا 
باعث مى شوند پوست سرتان بیش از پیش خشک 

شود.
براى پوست کف سر کمى خشک و بدون خارش 
و شوره، از محصوالتى که مرطوب کننده و آبرسان 
هستند استفاده کنید. اگر موهاى فر دارید از شامپوى 

مخصوص موهاى فر استفاده کنید.
براى پوست سر بسیار خشــک، همراه با خارش و 
شوره، از شــامپوهاى مخصوص براى پوست سر 
بسیار خشک اســتفاده کنید. از شامپوهاى حاوى 
سولفات به هیچ وجه اســتفاده نکنید، زیرا باعث 

خشکى بیش از حد مو و پوست سر مى شوند.

شامپو، مناسب پوست کف سر معمولى
اگر از آن دسته از افرادى هستید که پوست سرتان نه 
چرب است و نه خشک، محدوده وسیعى از شامپوها 
را مى توانید براى استفاده انتخاب کنید تا به نتیجه 

دلخواه براى داشتن موهایى خوش حالت برسید.
شامپوهاى آبرسان و مرطوب کننده، براى افرادى 
که موهاى ضخیم و فر دارند مناسب است. به موها 
رطوبت بخشیده، آنها را براق کرده و در صاف کردن 

و حالت دادن به آنها نیز کمک مى کند.
شامپوهاى حجم دهنده براى افراد با موهاى لخت 
و نازك مناسب است.شــامپوهاى تقویت کننده و 
ترمیم کننده براى موهاى آســیب دیده، سوخته، 
رنگ شده، شکننده و ضعیف مناسب است. حاوى 
پروتئین اســت که وضعیت موهاى شما را بهبود 
مى بخشد.شامپو براى موهاى معمولى که مناسب 
انواع مو است؛ نه باعث چرب شدن بیش از حد موها 

مى شود و نه آنها را بیش از حد خشک مى کند.

نحوه انتخاب 
شامپوى 
مناسب

کارشــناس مرکز تحقیقات روغن ها و چربى هاى معاونت غذا و 
داروى کرمانشاه اظهار داشــت: اخیراً در مقابل دید مشترى 
روغن هایى مثل کنجد و  سیاهدانه را مى گیرند و به این عنوان 
که هیچگونه مواد نگهدارنده و افزودنى ندارد به مشــتریان عرضه 

مى کنند. 
مهندس مونا حاملیان در خصوص استفاده از روغن هاى فله اى عنوان کرد: همه 
روغن هاى مایع  به ویژه انواع خام و تصفیه نشــده فساد پذیرى باالیى دارند، از 

این رو باید بالفاصله بعد از استخراج مصرف یا در غیر اینصورت تصفیه شوند. 
وى گفت: مصرف روغنى که در تماس با اکسیژن هوا اکسید شده به دلیل ایجاد 
رادیکال هاى آزاد مضر است و افزایش پراکسید،  موجب بیمارى هاى کرونر قلب، 
تصلب شرایین (سخت شدن رگ ها) و پیرى زودرس مى شود. میزان حل شدن 
اکسیژن در روغن ها  هشت برابر بیشتر از حل پذیرى آن در آب است. ضمن اینکه 
روغن هیدرولیز شده سرطانزاســت و مواد مغذى خود را از دست  داده و خواص 

درمانى را که فروشنده ادعا مى کند، نخواهد داشت. 
مهندس حاملیان افزود: چنین روغن هایى به دلیل نقطه دود پایین (نقطه اى که 
در آن روغن شروع به تجزیه شدن و سوختن مى کند)  براى سرخ کردن مناسب 

نیستند و در اثر حرارت دیدن سمى و سرطانزا خواهند شد. 
وى در پایان توصیه کرد: مردم بهتر است از روغن هاى داراى بسته بندى شرکتى 
معتبر استفاده کنند و در هنگام خرید به تاریخ  تولید و انقضا، آرم سیب غذا و دارو 

و نیز شماره پروانه بهداشتى تولید توجه نمایند. 

وسایل الکترونیکى در زمان روشنایى حتى اگر به کار برده ســتفاده کننــد. همچنین این گروه 

پژمان بابایى روانشناس با اشاره به 
اهمیت آموزش رفتار پسندیده به کودکان 

اظهار داشت: در بسیارى از جوامع تعلیم و تربیت به 
معنى تنبیه کردن است در حالى که این امر کار اشتباهى است 

و  والدین باید رفتار درست و صحیح را به فرزندشان آموزش بدهند تا اینکه 
و اذیت بدنىو زبانى، آنها را متوجه رفتار اشتباهشان کنند. بخواهند با آزار
ا ف ا ا ا آ ا ا ا ا ا ا

بـ
زنان

است.

ن ها و چربى هاى معاونت غذا و کارشــناس مرکز تحقیقات روغن ه
مقابل دید مشترىداروى کرمانشاه اظهار داشــت ــت: اخیراً در

ما و بــه دلیــل دارا بودن ضدســرطان بــوده
«آلکوالویید» مى تواند ضد حساســیت، ضد 

روماتیسم و ضد التهاب باشد.
گل گاوزبــان عالوه بر خــواص

تصفیه کننده خون، ض
آدرنال، مقوى

ف

سی مى گیرند و به این عنوانروغن هایىمثلکنجد و سیاهدانه را
 و افزودنى ندارد به مشــتریان عرضه که هیچگونه مواد نگهدارنده و

مى کنند. 
تفاده از روغن هاى فله اى عنوان کرد: همه مهندس مونا حاملیان در خصوص استفا
تصفیه نشــده فساد پذیرى باالیى دارند، از روغن هاى مایع  به ویژه انواع خام و تص و
استخراج از بعد بالفاصله باید شوند.اینرو اینصورتتصفیه غیر در راجمصرفیا

به این دالیل نباید 
از روغن فله اى
 استفاده کنید

 سوداوىم
اس کنجد زیتونو مانند زیتون و کنجد اسنند

ره به 

خــواص درمانى فوق 
خون، ضداسپاسم، محرك غدد 
ل، مقوى قلب و عروق، نرم کننده مجارى 

تنفسى، خلط آور، شــیرافزا و مسهل 
بوده، ولى بــه دلیل دارا 
بــودن آلکوالویید براى 

نان باردار و کودکان مضر 
ت.

به

ودکان 
ى در ک

یه بدن
یر تنب

ن ناپذ
آثار جبرا
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ذوب آهن ستاره هاى 
آبى را مى خواهد

اشتباه گرفتى داداش!

 نصف جهان امیر قلعه نویى درصدد اســت تا همان 
بالیى که با سپاهان بر سر استقالل آورد را این بار با 

ذوب آهن تکرار کند.
گزارش رســانه هاى مختلف به ویژه ســایت هاى 
نزدیک به باشگاه اســتقالل حاکى از آن است که  
ژنرال براى جذب چند بازیکنان شاخص لیگ به ویژه

 ستاره هاى آبى خیز گرفته است. حاال مى بینیم که 
تاریخ براى امیر قلعه نویى و استقالل در حال تکرار 
است. او زمانى که سرمربى سپاهان بود چند شاگرد 
خود در اســتقالل را به اصفهان برد و حاال که روى 
نیمکت دیگر تیم اصفهانى نشسته است باز هم چنین 
برنامه اى دارد و جنگ خاصى را با آبى ها شروع کرده 
است. او نه تنها جلوى آبى پوش شدن مرتضى تبریزى 
را گرفت بلکه به دنبال بازیکنانى نظیر مگویان، مجید 

حسینى، امید نورافکن و کاوه رضایى  است.

 نصف جهــان تتلو ول کن نیست و مى خواهد هر 
طور شــده  با چنگ زدن به این و آن وارد دنیاى 
فوتبال شود. تالش امیرحسین مقصودلو ملقب 
به امیرتتلو براى ورود به فوتبال، هر روز جدى تر 
مى شود و سوژه هاى بامزه ترى درست مى کند. 
بعد از اینکه تتلو از منصوریان درخواســت کرد 
او را به استقالل ببرد وگرنه در میانه فصل مثل 
درخشان اخراج مى شود، حاال نوبت آرش برهانى 

شده که مخاطب او قرار بگیرد.
آرش برهانى پســتى در اینســتاگرام گذاشته و 
از تصمیمش براى ورود بــه دنیاى مربیگرى با 
داماش دفاع کرده اســت. تتلــو زیر این 
پســت، از برهانى خواسته او 
را به تیمش یعنــى «نفت 
تهران» ببــرد! برهانى هم 
توضیح داده که او اصًال مربى 

دیگرى اســت و تتلو هدفش را تیــم 
اشتباه گرفته است و باید دنبال فرد دیگرى باشد. 
این مکالمه، در شبکه هاى اجتماعى سوژه طنز و 

شوخى هاى زیادى شده است.
 

 کاوه رضایى این روزها به شدت از مدیران استقالل دلخور است و 
هر لحظه ممکن است تا شرایط براى جدایى او و حضور مجددش 

در اصفهان فراهم شود.
  در حالى که مدیران و منصوریان مذاکرات مستقیم خود را با بازیکنان 
جدید شــروع کرده اند و تا اینجاى کار بیت ســعید و قائدى را هم 
گرفته اند ، موضوعى که رســانه هاى حامى استقالل و هوادارى 
این باشگاه به آن پرداخته اند این است که چرا سیاست هاى 
افتخارى و منصوریان ناگهان تغییر کرده  است و به جاى 
اولویت تمدید ســتاره هایى نظیر کاوه رضایى و امید 

ابراهیمى به دنبال بازیکنان دیگرتیم ها هستند.
اما خبرهایى که شنیده مى شــود نشانگر اختالف و 
دلخورى زیاد کاوه رضایى از رفتار على منصوریان 
در یکسال اخیر است که به همین دلیل بعد از بازى 
با العین رابطه شان قطع شده اســت. کاوه چند روز 
پیش هم اعالم کرد براى تمدیــد قرارداد صحبتى 
نکرده و شرط مالى نگذاشته اســت و گفت شایعات 
اطرافش مربوط به کم کارى و عدم تمایل او نیســت، 
همین صحبت ها مى تواند نشان دهنده تمایل کاوه براى 
ماندن در استقالل باشــد.   اما مشکل کجاست؟ و چرا 
مسئوالن استقالل مذاکره طوالنى با مصلح و بیت سعید 
را به نشست با کاوه ترجیح مى دهند؟ ناراحتى هاى کاوه 
رضایى از منصوریان که ابتدا به عنوان تعهدات طرفین بود 
و بعد ها سرمربى تیم استقالل با عنوان «تعهدات اخالقى» 
از آن نام برد تمامى ندارد. منصوریان بارها به مهاجم خود گفته است 
که شروط پنج گانه قراردادش را اصالح مى کند، صحبت هایى که 
شش ماه از آن مى گذرد و تا پایان فصل فقط وعده هاى منصوریان 
شنیده شــد و هیچگاه عمل در کار نبود چرا که 

افتخارى مخالف این 
خواسته ها بود.

اما وقتى تعهدات قراردادى و اخالقى تکرار شده سرمربى تیم عملى 
نمى شد و فقط راهى براى فرار از شرایط موجود بود رفته رفته مهاجم 
استقالل را به سمت عدم اعتماد به گفته هاى مدیران و منصوریان 
کشــاند تا جایى که امروز آنها نمى توانند حتى با بازیکن خودشان 
تماس بگیرند و به نظر مى رسد وعده هاى قبلى مثل سنگ بزرگى 

بین طرفین افتاده است.
البته خیلى ها مى گویند این دلخورى ها از وقتى شــروع شد که در 
روزهاى ابتدایى مذاکرات منصوریان با نزدیک نشــان دادن خود 
به کارلوس کى روش و هموارکردن مسیر تیم ملى سعى در مجاب 
کردن کاوه رضایى داشــت، اینکه وعده داده بــود او جاى یکى از 
بازیکنان فعلى را مى گیرد. وعده هایى که از سوى کاوه جدى تلقى 
نمى شد ولى اســتقاللى ها با چنین وعده هایى روزهاى سخت را 
ســپرى و در نیم فصل دوم شــرایط متفاوت پیدا کردند و حاال در 
پایان هم بدون انجام تعهدات اخالقى خودشان در مسیر دیگرى 

حرکت مى کنند.
همه این موضوعات به کرات در مورد اختالف کاوه و استقاللى ها 
در برخى رسانه ها منتشر شده است. با توجه به این اختالفات شاید 
تالش هاى قلعه نویى و ذوب آهنى ها براى مجاب کردن رضایى 
به بازگشت به اصفهان به ثمر نشیند و بار دیگر او را سبزپوش ببینیم.

 نصف جهان  حاال بیش از هر زمانى قدر کــى روش را مى دانیم و این بار فارغ از 
همه نتایج خوبى که او گرفته، وى در نقش یک مرد درآمدزا براى فوتبال ایران 

ظاهر شده  است.
آنچه در مورد پاداش صعود تیم ملى ایران به جام جهانى و در آمد حاصل آن در 
رسانه ها منتشر شده بهترین پاسخ براى کسانى  است که مدام به مبلغ قرارداد او 
ایراد مى گرفتند و وى را بیهوده گران مى دانستند. دیگر براى همه مشخص شده  
که شخص کى روش سرمربى تیم ملى فوتبال ایران با دو صعود به جام جهانى 

چه درآمد چشمگیرى نصیب فوتبال ایران کرده است.
  فدراسیون جهانى فوتبال، فیفا براى تمامى تیم هاى حاضر در مرحله گروهى، 
پاداشى ده میلیون دالرى در نظر گرفته است که نســبت به جام جهانى قبلى 
افزایشى دو میلیون دالرى داشته اســت. به این ترتیب تیم ملى فوتبال ایران 
مبلغى نزدیک به 38 میلیارد تومان براى صعود به جام جهانى کســب کرده که 
مطمئناً در مسیر آماده سازى تیم ملى و البته تجهیز زیر ساخت هاى مناسب براى 

فدراسیون منبعى مناسب است.
صعود از مرحله گروهى مســابقات جام جهانى نیز براى فدراسیون درآمد قابل 
توجهى خواهد داشت. با اعالم فیفا 16 تیمى که مجوز صعود از مرحله گروهى را 
کسب کنند، با افزایش سه میلیون دالرى نسبت به دوره قبلى پاداش 12 میلیون 
دالرى معادل 45 میلیارد تومان دریافت خواهند کرد. درآمد چشمگیرى که نشان 
مى دهد سرمایه گذارى در فوتبال و تیم ملى مى تواند اهمیت زیادى داشته باشد 

و البته بازگشت سرمایه در این رشته ورزشى، دور از دسترس نیست.
فدراسیون فوتبال براى آماده سازى تیم ملى نیز درآمدى جداگانه خواهد داشت. 
فیفا براى تمامى تیم هاى حاضر در جام جهانى کمک دو میلیون دالرى معادل 
هفت میلیارد تومان در نظر گرفته اســت تا تیم ها براى حضور در مســابقات 
جام جهانى، آماده شوند. این رقم در جام جهانى گذشته، 1/5میلیون دالر بود که 
در این دوره 500 هزار دالر افزایش داشته است. فدراسیون فوتبال ایران مى تواند 
با این کمک فیفا و البته بودجه خود اردوهاى مناسبى را براى تیم ملى فراهم کند 

و براى برگزارى بازى هاى بزرگ، تدارکات الزم را انجام دهد.
به این ترتیب دو صعود تیم ملــى به جام جهانى با کارلــوس کى روش براى 
فدراســیون فوتبال درآمدى نزدیک به 82 میلیارد تومان داشته است. البته به 
این عدد باید سهم باشگاه هایى که در تیم ملى نماینده دارند را نیز اضافه کرد. 

در جام جهانى 2014 برزیل فیفا بودجه اى 70 میلیون دالرى براى این موضوع 
اختصاص داده بود اما هنوز بودجه خود براى این جام جهانى را مشخص نکرده 

است تا درآمد باشگاه هاى ایرانى از این درآمد مشخص نشود.
حاال دیگر نیاز به گفتن هم ندارد. همانگونه که منتقدان فنى کى روش سکوت 

کرده اند، منتقدان رقم قرارداد وى قطعاً به کما رفته اند! 

ورزشورزش 2963 هم

هن ستاره هاى 
 را مى خواهد

میر قلعه نویى درصدد اســت تا همان 
پاهان بر سر استقالل آورد را این بار با 

رکند.
نه هاى مختلف به ویژه ســایت هاى 
اســتقالل حاکى از آن است که   گاه
ب چند بازیکنان شاخص لیگ به ویژه

ى خیز گرفته است. حاال مى بینیم که 

 کاوهرضایى این روزها به شدت از مدیران استقاللدلخور است و
هر لحظه ممکن است تا شرایط براى جدایى او و حضور مجددش 

در اصفهان فراهم شود.
  در حالى که مدیران و منصوریان مذاکرات مستقیم خود را با بازیکنان 
جدید شــروع کرده اند و تا اینجاى کار بیت ســعید و قائدى را هم 
گرفته اند ، موضوعى که رســانه هاى حامى استقالل و هوادارى 
این باشگاه به آن پرداخته اند این است که چرا سیاست هاى 
افتخارى و منصوریان ناگهان تغییر کرده  است و به جاى 
اولویت تمدید ســتاره هایى نظیر کاوه رضایى و امید 

ابراهیمى بهدنبال بازیکنان دیگرتیم ها هستند.
اما خبرهایى که شنیده مى شــود نشانگر اختالف و 
دلخورى زیاد کاوه رضایى از رفتار على منصوریان 
در یکسال اخیر است که به همین دلیل بعد از بازى 
با العین رابطه شان قطع شده اســت. کاوه چند روز 
پیش هم اعالم کرد براى تمدیــد قرارداد صحبتى 
نکرده و شرط مالى نگذاشته اســت و گفت شایعات 
نیســت،  اطرافشمربوط به کمکارى و عدم تمایل او
همین صحبت ها مى تواند نشان دهنده تمایل کاوه براى

ماندن در استقالل باشــد.   اما مشکل کجاست؟ و چرا 
مسئوالن استقالل مذاکره طوالنى با مصلح و بیت سعید 
را به نشست با کاوه ترجیح مى دهند؟ ناراحتى هاى کاوه 
رضایى از منصوریان که ابتدا به عنوان تعهدات طرفین بود 
و بعد ها سرمربى تیم استقالل با عنوان «تعهدات اخالقى»  
از آن نام برد تمامى ندارد. منصوریان بارها به مهاجم خود گفته استت

که شروط پنج گانه قراردادش را اصالح مى کند، صحبت هایىى که 
شش ماه از آن مى گذرد و تا پایان فصل فقط وعده هاى منصوصوریان 
شنیده شــد و هیچگاه عمل در کار نبودبود چرا که 

افتخارى مخالف این 
خواسته ها بود.

اما وقتى تعهدات قراردادى و اخالقى تکرار شر شده سرمربى تیم عملى   دلخورى کــــاوه
 او را ذوب آهنى 

مى کند؟

 بهاره حیاتى

 نصف جهان این روزها سر نخواستن محمد رضا خلعتبرى دعواست و هیچ تیم 
مطرح و حتى متوسطى او را نمى خواهد. این بازیکن ریز نقش حاال بیش از هر 
زمانى یکى از کم مشترى ترین بازیکنان لیگ برتر شده و این موضوع باعث 
شده است تا برخى روزنامه ها و رسانه ها در گزارش هایى به وى یادآورى کنند 

که چه سقوط آزادى داشته است.
یکى از این گزارش ها را با هم مى خوانیم:

محمدرضا خلعتبرى را حداقل در دهه اخیر، تا این حد بى مشترى ندیده بودیم. 
از آن همه هیاهوى نقل و انتقاالتى، از آن همه سر و صدا و آن همه پیشنهاد 
حاال تنها یک نام مانده اســت؛ محمدرضا خلعتبرى، مهاجمى که تیم هاى 
لیگ برترى براى جذب او ســر کیســه را حسابى شــل مى کردند و سر و 
دست مى شکســتند این روزها نه پول آنچنانى مى خواهد و نه پیشنهادى

وسوسه انگیز، فقط تیمى را مى خواهد که همچنان در لیگ برتر باشد و روزگار 
سپرى کند.

خلعتبرى را حداقل در دهه اخیر، تا این حد بى مشترى ندیده بودیم. مهاجمى 
که پس از سال ها بازى براى سپاهان، پرسپولیس، الوصل امارات و پر کردن 

حساب بانکى دیگر نیازى به افزایش صفرهاى قرارداد ندارد. 
او دنبال مکانى آرام براى گذراندن روزهاى پایانى فوتبالش است. به همین 
دلیل هم بود که ابتداى فصل قبل به تبریز رفت تا براى گسترش فوالد بازى 
کند. آنجا هم اوضاع بر وفق مراد این مهاجم سرعتى نبود تا به تهران کوچ کند 
و به سایپا و فرکى براى بقا کمک کند. کمکى که آنچنانى هم نبود تا على دایى 
قلم قرمز روى نام او بکشد و درخواستى براى تمدید قرارداد او به باشگاه ندهد.
مهاجم 33 ساله و اهل رامسر فوتبال ایران، یکى دو پیشنهاد دم دستى دارد که 
باید یکى از آنها را انتخاب کند. شهاب گردان که دوست صمیمى خلعتبرى 
است براى حضور او در پدیده رایزنى هایى را انجام داده است اما به نظر مى رسد 
سرانجامى نداشته است و رضا مهاجرى نظرى روى جذب خلعتبرى ندارد. 
این را مى شود از تحرکات پدیده در فصل نقل و انتقاالت برداشت کرد 
چون این باشگاه نه مذاکره اى با خلعتبرى انجام داده و نه پیشنهادى 

به او حتى در حد حرف کرده است.
کار خلعتبرى به جایى رسیده که سپیدرود رشت هم شایعه جذبش 
را تکذیب مى کند. على نظرمحمدى یکــى دو روز قبل اعالم کرد 
که برنامه اى براى جذب خلعتبرى نــدارد و این یعنى پایان آرزوهاى 
بازیکنى که زمانى یکى از ستون هاى تیم ملى بود و مدعى بازى حتى 

در جام جهانى.
براى خلعتبرى حاال فقط یک پیشنهاد مانده اســت. اینکه به مشهد برود، 
پیراهن سیاه جامگان را بپوشــد و دوباره روز از نو و روزى از نو. بازگشت به 
نقطه صفر. همانجایى که در سال هاى نخست دهه 80، خلعتبرى را در قامت 
بازیکنى آینده دار به فوتبــال ایران معرفى کرد و 
نقشى انکارناپذیر در پیشرفت او داشت. همان 
روزها وقتى خلعتبرى در ورزشگاه آزادى 
آتش به راه انداخت و با گذر از چند بازیکن 
اسم و رسم دار پرسپولیس، آن گل زیبا 
را به ثمر رساند، رسانه ها با لقب «دیگو 

آرماندو خلعتبرى » از او استقبال کردند.
خلعتبرى دوبــاره باید به آن شــهر برود، 
پیراهنى مشــکى و قرمز بر تن کند و البته با 
مربى سابقش کار کند؛ اکبر میثاقیان که به نظر روش 
اســتفاده از خلعتبرى را بهتر از هر مربى دیگرى بلد 
است و مى داند چگونه از خالقیت، سرعت و تکنیک 
این مهاجم در راستاى به ثمر نشستن اهداف 

تاکتیکى تیمش سود ببرد.
مهاجم فصل قبل سایپا، گویا با مدیران 
باشگاه سیاه جامگان مذاکره کرده و 
به توافق هایى نیز دست یافته است. 
خلعتبرى به همین دلیل به ســیاه 
جامگان نزدیک شده و بعید نیست 
در لیگ هفدهم پیراهن این تیم 
مشهدى را بر تن کند. با این 
خلعتبرى  انتخــاب، 
به  هــم 

دوست صمیمى اش شهاب 
گردان (دروازه بان پدیده ) ملحق مى شــود 
و هم بدون تیم نمى ماند. بــه این امید که 
بار دیگر در مشــهد و این بار نه ابومسلم که 
سیاه جامگان احیا شود و به سطح اول فوتبال 

ایران بازگردد.

اشتباه گر

نصف جهــان تتلو ول
طور شــده  با چنگ
فوتبال شود. تالش
به امیرتتلو براى ورو
مى شود و سوژه هاى
از اینکه تتلو از م بعد
او را به استقالل ببر
درخشان اخراج مى ش
ق شده که مخاطب او
آرش برهانىپســتى
از تصمیمش براى و
داماشدفاع

پس

ت
تو

دیگرتیــم 
اشتباه گرفته است و
این مکالمه، در شبک
شوخى هاى زیادىش
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است براى حضور او در پدیده رایزنى هایى را انجام داده است اما به نظر مى رسد 
سرانجامى نداشته است و رضا مهاجرى نظرى روى جذب خلعتبرى ندارد. 
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به او حتى در حد حرف کرده است.
کار خلعتبرى به جایى رسیده که سپیدرود رشت هم شایعه جذبش

ررا تکذیب مى کند. على نظرمحمدى یکــى دو روز قبل اعالم کرد 
کهبرنامه اى براى جذب خلعتبرى نــدارد و این یعنى پایان آرزوهاى 
بازیکنى که زمانى یکى از ستون هاى تیم ملى بود و مدعى بازى حتى 

در جام جهانى.
براى خلعتبرى حاال فقط یک پیشنهاد مانده اســت. اینکه به مشهد برود، 
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ننقشى انکارناپذیر در پیشرفت او داشت. همان 
رروزها وقتى خلعتبرى در ورزشگاه آزادى 
آآتش به راه انداخت و با گذر از چند بازیکن 
اسم و رسم دار پرسپولیس، آن گل زیبا 
را به ثمر رساند، رسانه ها با لقب «دیگو 

آرماندو خلعتبرى » از او استقبال کردند.
خلعتبرى دوبــاره باید به آن شــهر برود، 
پیراهنى مشــکى و قرمز بر تن کند و البته با 
مربى سابقش کار کند؛ اکبر میثاقیان که بهنظرروش

اســتفاده از خلعتبرى را بهتر از هر مربى دیگرى بلد 
است و مى داند چگونه از خالقیت، سرعت و تکنیک 
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تاکتیکى تیمش سود ببرد.
مهاجم فصل قبل سایپا، گویا با مدیران 
باشگاه سیاه جامگان مذاکره کرده و 
به توافق هایى نیز دست یافته است. 
خلعتبرى به همین دلیل به ســیاه 
جامگان نزدیک شده و بعید نیست 
در لیگ هفدهم پیراهن این تیم 
مشهدى را بر تن کند. با این 
خلعتبرى  انتخــاب، 
به  هــم 

دوست صمیمى اش شهاب 
گردان (دروازه بان پدیده ) ملحق مى شــود 
وو هم بدون تیم نمى ماند. بــه این امید که 
بار دیگر در مشــهد و این بار نه ابومسلم که 
سیاه جامگان احیا شود و به سطح اول فوتبال 

ایرانبازگردد.

خلعتبرى بى مشترى تر از همیشه

منتقــــدان
 قرارداد کى روش

 در کما  

 
 بوحمدان و شریفات در ذوب آهن

 نصف جهان   ذوب آهن در روز گذشته عالى عمل کرد و دو تن از بازیکنان شاخص لیگ را 
به خدمت گرفت.

با حضور قلعه نویى  به عنوان سرمربى سبزپوشــان، این تیم جان تازه اى گرفته است. 
دیروز ظهر حمید بوحمدان، بازیکن فصل گذشته نفت تهران با امضاى قراردادى یکساله 

به ذوب آهن پیوست. 
اسماعیل شریفات، مهاجم فوالدخوزستان هم  دیگر شکار ذوبى ها بود.
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سجاد از دست
 ذوب پرید؟

شجاعیان جایگزین سروش ؟ 

نصف جهــان ظاهراً تالش هاى ذوب آهن براى 
جذب سجاد شهباززاده بى نتیجه بوده و باید او را 

براى فصل آینده آبى پوش دانست. 
سجاد شــهباززاده مهاجم پیشــین استقالل و 
فصل گذشته نفت تهران با آبى پوشان پایتخت به 
توافق رسید. شهباززاده فصل گذشته از استقالل 
راهى آالنیاى اســپور ترکیه شــد، اما به دلیل 
نیمکت نشینى و با درخواســت دوباره استقالل 
قصد داشــت نیم فصل دوم به این تیم بازگردد. 
محرومیت استقالل از نقل و انتقاالت باعث شد 
تا شهباززاده راهى نفت تهران شود. این بازیکن 
با پیشنهاد دوباره اســتقالل روبه رو شد و پس از 
مذاکرات روزهاى اخیر براى پیوستن به این تیم 

به توافق رسید. 

در صورتى که باشگاه پرسپولیس بتواند داریوش 
شجاعیان را به خدمت بگیرد، او جایگزین سروش 

رفیعى در این تیم خواهد شد.
یکــى از بازیکنانــى کــه در نقــل و انتقاالت

 لیگ برتر حرف و حدیث هاى زیادى درباره اش 
ایجاد شده، داریوش شجاعیان است. هافبک تیم 
گسترش فوالد که دو ســال دیگر از قراردادش 
با این باشــگاه باقى مانده اما پیشــنهادهایى از 
استقالل و پرسپولیس دریافت کرده است تا براى 

دریافت رضایتنامه به هر درى بزند.
با اینکه مدیرعامل باشگاه گسترش فوالد اعالم 
کــرده رضایتنامه داریوش شــجاعیان را صادر

 نمى کند و او در جمع آبى پوشــان تبریزى باقى 
مى مانــد اما ایــن بازیکن همچنان بــه دنبال 
رضایتنامه است. در این راستا مسئوالن دو باشگاه 
استقالل و پرســپولیس نیز تالش هایى براى 
جذب او انجام دادند که به نظر مى رســد دست 
پرسپولیســى ها براى پرداخت پول رضایتنامه 

پر تر است.
از این رو در صورتى که پرسپولیس شجاعیان را 
به خدمت بگیرد، احتماًال از او به جاى ســروش 
رفیعى در ترکیب خود استفاده مى کند. رفیعى که   
از هواداران پرسپولیس خداحافظى کرد و به نظر

 مى رسد سال بعد فوتبالش را در قطر ادامه خواهد 
داد، با رفتن خود جایش در ترکیب پرســپولیس 
خالى مى شــود و در شــرایط کنونى شجاعیان 

بهترین گزینه براى جایگزینى رفیعى است. 

اخبار زیادى از تمایل امیر قلعه نویى به جذب رامین 
رضاییان و تالش براى حضور او در ذوب آهن منتشر 
شده و اگر تا چند روز آینده رامین را در اصفهان دیدید 

خیلى تعجب نکنید.
بازى زیباى رامین رضاییــان در دیدار ایران مقابل 
ازبکستان باز هم نام این بازیکن را در صدر اخبار این 

فصل از فوتبال ایران قرار مى دهد.
رضاییان در دیدار ایران- ازبکستان شبیه به همان 
بازیکنى بود که مى شــناختیم؛ یک مدافع راست 
پرنفس و مؤثر و البته بازیکنى که هواداران دوستش 
دارند. رضاییــان که پس از جدایى از پرســپولیس

 بى حاشیه و بى سروصدا تمرینات خود را ادامه داده 
و به مرز آمادگى رسیده اســت، در فصل استراحت 
انرژى خود را براى شروع سال آینده مسابقات فوتبال 

ذخیره خواهد کرد. 
رضاییان اما بــدون توجه به این نمایش مناســب 
همچنان بازیکن پراهمیتى است. او که بعد از یک و 
نیم فصل حضور در پرسپولیس در هیئت یک ستاره 
از این تیم جدا شد و به واسطه محبوبیتش در میان 
هواداران ناخودآگاه مشــکالتى را هم براى برانکو 
ایوانکوویچ ســرمربى ســرخ ها ایجاد کرد،  دوتیم 
فوتبال استقالل و ذوب آهن را به عنوان مشتریان 

جدى خواستار خود مى بیند. 
البته رضاییــان اولویت خود را 
به حضــور در تیم هاى 
خارجى قــرار داده اما 
اگر پیشنهاد مناسبى 

از اروپا یا قطر به دستش نرســد، باید به باشگاهى 
برود که مناسب شأن ملى اش باشــد و البته بتواند 
درخواست مالى او را هم تأمین کند که در این صورت 
تیم هاى زیــادى در ایران باقى نمــى مانند و تنها 
اســتقالل و ذوب آهن مى توانند گزینه اى مناسب 

براى ادامه کار این مدافع راست ملى پوش باشند. 
رضاییان در صــورت حضور در اســتقالل یکى از 
جنجالى ترین انتقال هاى ممکــن در تاریخ لیگ 
برتر را به خود اختصاص خواهد داد و شاید بشود این 
جابه جایى را با انتقال نیکبخت واحدى از استقالل به 
پرسپولیس مقایسه کرد. بازیکنى که مثل رضاییان 
محبوب هواداران بود و بــه دلیل عدم هماهنگى با 

سرمربى وقت استقالل به تور پرسپولیس افتاد. 
 اما شــنیده مى شــود امیر قلعه نویى و نزدیکانش 
تالش زیادى را به کار بسته اند تا هر طور شده رامین 
را به اصفهان بیاورند. گفته مى شود برخى دوستان 
قلعه نویى در مورد عواقب حضور در استقالل به او 
هشدار داده اند تا بتوانند با این حربه وى را مجاب به 
حضور در ذوب آهن کنند. باید منتظر بود تا ببینیم در 
نهایت امیر موفق به جذب او مى شود یا على منصور.

 
قلعه نویى 
رامین را 

به اصفهان 
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مربى ســرخ ها ایجاد کرد،  دوتیم 
مشتریان را به عنوان ذوبآهن ن و ر ن و ن و و

ى خواستار خود مى بیند. 
البته رضاییــان اولویت خود را 
به حضــور در تیم هاى 
خارجى قــرار داده اما 
اگر پیشنهاد مناسبى 

 الهه مهرى دهنوى

نصف جهان ستاره جوان استقالل به منصوریان قول داده 
که پاسخش به پیشنهاد امیر قلعه نویى براى حضور در 

ذوب آهن منفى خواهد بود.
یکى از بازیکنان استقالل که هنوز تکلیفش با این تیم را 
مشخص نکرده امید نورافکن است. بازیکنى که شایعه 
شده امیر قلعه نویى او را براى ذوب آهن مى خواهد اما این 
بازیکن جوان به منصوریان اطمینان داده که در صورت 
ماندن در ایران فقط براى استقالل بازى خواهد کرد و به 
ذوب آهن نمى رود. نورافکن  در این باره به خبرنگاران 
گفته:«در همین روزهایى که از جام جهانى برگشتم دو 
سه تا پیشنهاد از اروپا رسیده اســت.خیلى دوست دارم 
شرایطی مهیا شود که از حاال بتوانم در قاره سبز فوتبال 
بازي کنم. اگر به هر علتی نتوانستم به اروپا بروم، براي 

بازي در استقالل مشکلی ندارم و به سایر پیشنهادات از 
جمله درخواست ذوب آهن پاسخ منفى مى دهم.»

نصف جهانشــمارش معکوس براى حضــور آقایى در 
اردوگاه زردهاى اصفهان آغاز شده و باید وى را به احتمال 
زیاد براى فصل پیش رو سپاهانى دانست.مدافع فصل 
گذشــته تراکتورســازى با پرداخت مبلغ چک ضمانت 
خود به گســترش فوالد در یک قدمى باشگاه سپاهان 

قرار گرفته است.
سعید آقایى در سال هاى گذشته جزو بهترین مدافعان 
چپ ایران بــوده که به واســطه عملکــرد خوبش به 
تیم ملى نیز رسیده اســت. آقایى بعد از چند سال بازى 
در تراکتورســازى حاال قراردادش با ایــن تیم به پایان 
رســیده و به عنوان بازیکن آزاد مى تواند به هر تیمى

 مى خواهد برود.
در این باره مسئوالن تراکتورسازى در تالش 
هســتند این بازیکن را براى ســال بعد نیز 
ماندگار کنند اما اختالفاتى که در روزهاى 
گذشــته پیش آمده، احتماًال مانع تمدید 
قرارداد مى شود. از آنجایى که آقایى سال 
گذشــته براى جدایى از گسترش فوالد 
یک چک ضمانت 1/5میلیــارد تومانى به 

آبى پوشان تبریزى داده است، 
حــاال در صورتى که 

این چک را پاس نکند، نمى تواند به تیم دیگرى برود.
بر این اساس او پس از صحبت با مدیران گسترش فوالد 
آنها را راضى کرده اســت که مبلغ یــک میلیارد تومان 
پرداخت کند و چک را پس بگیرد. از این رو آقایى شخصًا 
قصد دارد این مبلغ را پرداخت کند و تا پایان هفته جارى 

این اتفاق خواهد افتاد.
آقایى چندى قبل جلسه اى با مسئوالن سپاهان برگزار 
کرد و به توافقاتى دست پیدا کرد اما قرار بر این شد عقد 
قرارداد بعد از اردوى تیم ملى باشد. او در این مدت یک 
پیشنهاد از کشور یونان هم دریافت کرده که چندان جدى 

نیست و اولویت اولش سپاهان است.
به نظــر مى رســد مدافــع فصل گذشــته 
تراکتورسازى بسیار به سپاهان نزدیک شده 
است و ظرف روزهاى آینده قراردادش را 
با طالیى پوشان اصفهانى امضا مى کند. 
حضور آقایى در سپاهان مى تواند روند 
موفق ایــن تیم در عملکــرد خوب در 

فصل نقل و انتقاالت را تکمیل تر کند.
 

تیم ملى لبنان با درخشش ربیع بن عطایا برابر مالزى به 
پیروزى رسید.

 در بازى هاى مقدماتى جام ملت هاى آسیا 2019 امارات 
تیم هاى لبنان و مالزى به مصاف هم رفتند.

مالزى که میزبان این رقابــت بود در دقیقه 43 از حریف 
پیش افتاد و نیمه اول را به سود خود به پایان رساند.

 اما اتفاقات اصلى بــازى در نیمه دوم افتــاد، جایى که 
ربیع بن عطایا بازیکن تیم ذوب آهن براى لبنان به زمین 
آمد و توانست دو بار دروازه مالزى را باز کند و تیمش پیروز 

میدان باشد.
عطایا در دقایق 80 و 4+90براى لبنان گل زد و البته یک 

بار نیز تیرك دروازه مالزى را لرزاند. 

مجتبى حسینى، سرمربى فصل گذشته ذوب آهن بعد از 
توافق با مسئوالن پیکان به کادرفنى این تیم اضافه شد.

مجتبــى حســینى که طــى فصــول اخیــر در کنار 
یحیى گل محمدى به عنوان دستیار همکارى مى کرد، 
بعد از کناره گیرى این مربى از نیمکت ذوب آهن در ادامه 

فصل شانزدهم به عنوان سرمربى فعالیت کرد. 
حسینى در پایان فصل شــانزدهم و بعد از عدم توافق با 
ذوبى ها اکنون به عنوان کمک مربى به کادرفنى پیکان 
اضافه شده اســت و در کنار مجید جاللى کار خود را در 

لیگ هفدهم استارت خواهد زد.
به این ترتیــب کادرفنى فصل آینده پیــکان با ترکیب 
مجید جاللى به عنوان سرمربى، مجتبى حسینى، حمید 

مطهرى و رضا مرتضى زاده به عنوان مربى، داود فنایى 
به عنوان مربى دروازه بان ها، على اصغر قربانعلى پور به 
عنوان مربى بدنساز و محمد پالیزوان به عنوان آنالیزور 

وارد هفدهمین دوره رقابت هاى لیگ برتر خواهد شد. 

سرمربى سابق ذوب آهن دستیار جاللى  

پیروزى لبنان با درخشش هافبک ذوب آهن

 نورافکن: به ذوب آهن نمى روم

  آقایى، خیلى نزدیک به سپاهان 

ســرمربى اســتقالل بارهــا و بارهــا تمایــل خود 
بــراى جــذب بازیکنــان نفــت تهــران را نشــان

 داده است.
علیرضا منصوریان از سال گذشته که به عنوان سرمربى 
اســتقالل انتخاب شــد در ابتدا على قربانــى و میالد

  زکى پور را بــا خود از نفت تهران به اســتقالل آورد و 
تالش زیادى کرد که سیدجالل حسینى و وحید امیرى 
را هم آبى پوش کند که در این امر نــاکام بود و این دو 

بازیکن پیوستن به پرسپولیس را به کارکردن با سرمربى 
سابق خود ترجیح دادند.

به نظر مى رسد روند منصوریان براى جذب بازیکنان از 
نفت تهران در این فصل هم ادامه دارد او مهدى شیرى 
که فصل گذشته بازیکن ملى پوش بود را به وریا غفورى 
ترجیح داده است و البته از گوشه و کنار خبر مى رسد در 
روزهایى که آبى ها در جذب داریوش شجاعیان و سرور 
جپاروف ناکام مانده اند او قصد دارد براى پست هافبک 

بازیساز ایمان مبعلى پا به ســن گذاشته و البته در حال 
حاضر مصدوم را جذب کند.

هرچند ممکن است ایمان مبعلى با حضور در استقالل 
بتواند بخشى از مشکالت این تیم را در خط هافبک حل 
کند اما اینکه علیرضا منصوریان تنها بخاطر یک شکست 
سنگین در برابر العین، پروسه جوانگرایى خود را متوقف 
کرده، موضوع عجیبى است که تنها خودش مى تواند در 

مورد آن صحبت کند. 

بعد از راهیابى تیم   ملى فوتبال ایران به جام جهانى 2018 روسیه اکنون ملى پوشان و 
کارلوس کى روش به کانون اصلى رسانه هاى دنیا تبدیل شده اند. 

در این بین روزنامه  «اســتاندارد» اتریــش با تیترى با عنوان «شــاهکار کى روش با
 تیم   ملى» نوشــت: ایران حاال بعد از برزیل به جام جهانى مى رسد و آن هم با هدایت 

مردى که او را «پدر موفقیت فوتبال پرتغال» مى دانند.
در ادامه  این گزارش آمده اســت:   کى روش 64 ســاله مقاومت خوبى برابر اقدامات 
فدراسیون فوتبال ایران داشــت که اغلب باعث شد همکارى دو طرف سست و لرزان 
شود. در نهایت ادامه  این همکارى به سود تیم   ملى فوتبال ایران شد و حاال ایران براى 

پنجمین بار به جام جهانى فوتبال راه یافته است. آنها در ورزشگاهى که همه تماشاگران 
حاضر در آن، مرد بودند توانستند ازبکستان را 2 بر صفر شکست دهند. زدن هشت گل 
و دریافت نکردن گل باعث شــد که تیم   ملى فوتبال ایران به قدرت قاره تبدیل شود. 
معلم فوتبال یعنى کارلوس کى روش که در موزامبیک به دنیا آمده است، تأثیر باالیى 
در این روند داشته است. فوتبال دفاعى او در کنار نظم، باعث شده ایران به این سطح

 برسد.
 

یک بوسه
در مارس 2015 کارلوس کى روش بخاطر مشکالت مالى از تیم   ملى ایران استعفا کرد 
ولى فدراسیون فوتبال مانع رفتن او شد و او متقاعد شد که همکارى اش را ادامه  دهد. 
عادل فردوسى پور، گزارشگر مطرح ایرانى بعد از پایان این مسابقه با ازبکستان به همین 
موضوع اشاره کرد و گفت : «موفقیت، خودش گویاى همه چیز است و کى روش را بوسید 

و مصاحبه اش را با او به پایان برد.»
مربى پرتغالى کســى نیســت که همه این موفقیت را به حســاب خودش بنویسد؛ او 
مى گوید: «من به بازیکنانم مى بالم. ایران ظرفیت باالیى در فوتبال دارد و نیاز به کسى 

دارد که با نظم این ظرفیت ها و توانمندى ها را به عمل در بیاورد.» 
حامیان کى روش افراد زیادى از جمله على دایى هستند که 109 گل در 149 بازى ملى 

به ثمر رسانده است. 
در حالى که قبل از حضور کارلوس کى روش، بازیکنان ایرانــى کمى در فوتبال اروپا 
شاغل بودند، در حال  حاضر بازیکنان زیادى را شاهد هستیم که از ایران در فوتبال اروپا 
مى درخشند. او در سال 2011 هدایت تیم   ملى فوتبال ایران را بر عهده گرفت و از آن 
زمان تعداد لژیونرهاى ایرانى روز به روز بیشتر شد. تنها موفقیت ایران قبل از این زمان 
به جام جهانى 1998 و با پیروزى 2  بر یک ایران مقابل آمریکا در شــهر لیون فرانسه

 باز مى گردد. 

پدر موفقیت

منصوریان عاشق نفتى ها

ن رین به جزو ى ل ر یى ی
چپ ایران بــوده که به واســطه عملکــرد خوبش به 
تیم ملى نیز رسیده اســت. آقایى بعد از چند سال بازى 
در تراکتورســازى حاال قراردادش با ایــن تیم به پایان 
ىىىىمىتیمىتیمى تواند به هر آزاد مى به عنوان بازیکن رســیده و

 مى خواهد برود.
شتالشش در این باره مسئوالن تراکتورسازى در 
هســتند این بازیکن را براى ســال بعد نیزز
ماندگار کنند اما اختالفاتى که در روزهاى 
گذشــته پیش آمده، احتماًال مانع تمدید
قرارداد مى شود. از آنجایى که آقایى سالل

گذشــته براى جدایى از گسترش فوالد 
5یک چک ضمانت1/5میلیــارد تومانى بهه

ت،ست، آبى پوشان تبریزى داده ا
ه که حــاال در صورتى

ر ز بر ن پ ن و ىب بلج ى یىچ
کرد و به توافقاتى دست پیدا کرد اما قرار بر این شد عقد
قرارداد بعد از اردوى تیم ملى باشد. او در این مدت یک
پیشنهاد از کشور یونان هم دریافت کرده که چندان جدى

نینیست و اولویتاولش سپاهان است.
بببهبهبه نظــر مى رســد مدافــع فصل گذشــته
تراکتورسازى بسیار به سپاهان نزدیک شده
اساست و ظرف روزهاى آینده قراردادش را
طالیى پوشان اصفهانى امضا مى کند. بابا
در سپاهان مى تواند روند ححضور آقایى
موفق ایــن تیم در عملکــرد خوب در
فصل نقل و انتقاالت را تکمیل تر کند.
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چهل تکه

پلیس پایتخت از دستگیرى باند ســارقان موبایل قاپ، توسط 
کالنترى 130 نازى آباد خبر داد.

سرهنگ ســتاد جلیل موقوفه اى سر کالنتر هفتم پلیس تهران 
بزرگ در خصوص این خبر بیان کرد: یکى از شــهروندان طى 
مراجعه حضورى بــه کالنترى 130 نازى آبــاد اظهار مى دارد 
که موتورسوارى با یک نفر سرنشــین تلفن همراه او را سرقت 

کرده اند. 
وى با اشــاره به اینکه توسط مالباخته ســه عدد از ارقام پالك 
موتورسیکلت ســارقان به دســت آمده بود، عنوان داشت: طى 
تحقیقات میدانى آدرس و هویت ســارقان شناسایى و در یک 
عملیات ضربتى به مخفیــگاه متهمان وارد و تعداد ســه نفر از 

اعضاى این باند دستگیر و به کالنترى انتقال داده شدند. 

رئیس پلیس آگاهى اســتان لرستان از کشــف یک کالهبردارى 
میلیاردى و دستگیرى متهم در خرم آباد خبر داد.

سرهنگ عباس نظرى در تشریح این خبر گفت: در پى دریافت یک  
شکایت از شخصى مبنى بر اینکه فردى متخلف با ترفند و مانورهاى 
متقلبانه مبالغى از وى کالهبردارى  کرده است، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهى استان لرستان قرار گرفت. 
وى در ادامه بیان کرد: با بررســى هاى اطالعاتى و پلیسى متهم 

شناسایى و در عملیاتى غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد. 
رئیس پلیس آگاهى لرستان اظهار داشت: متهم به جرم خود اعتراف 
و اقرار کرد، بــا جعل امضا و تنظیم قولنامه جعلــى اقدام به رهن و 
اجاره یک باب مغازه شاکى به ارزش یک میلیارد ریال به نفع خود 

کرده است.

یک پسر 17 ساله که چندى پیش به علت سرقت دوچرخه، دستگیر 
شده بود پس از رهایى دچار عذاب وجدانى شدید مى شود.او دوچرخه 

مردى را دزدیده بود که تنها با یک پا زندگى مى کرد.
او از مردى که در همسایگى آنها کار خالکوبى انجام مى داد خواست 
تا براى تنبیه تمام عمر، عبارتى به زبان پرتغالى و با این کلمات؛ «من 
یک دزد و بازنده  هستم» روى پیشانى او حک کند. او از تمام مراحل 

آنالین فیلم گرفته است و در فضاى مجازى به اشتراك گذاشت.
پس از انتشار فیلم، خانواده در شــوکى عمیق فرو رفته اند. پسرك 
تاکنون به خانه باز نگشته اســت. کاربران فضاى مجازى با ارسال 
پیام، این کار احمقانه را نقطه اى سیاه در همه زندگى او دانسته اند، 
برخى هم خواستار بازگشت او هستند و از جمع کردن پول کافى براى 

پاك کردن عبارات از پیشانى او خبر داده اند.
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زن جوان که متهم است با همدستى برادرش، همسرش 
را کشته روز سه شنبه در حالى پاى میز محاکمه ایستاد که 

ادعاى خودکشى قربانى را مطرح کرد. 
رسیدگى به این پرونده از اواخر تیرماه سال 92 با ناپدید 
شــدن یک مرد 44ســاله به نام «منصور» که مهندس 
شیمى و مقیم کشور آلمان بود و براى تأسیس یک شرکت 
به ایران رفت و آمد داشت در دستور کار پلیس سید خندان 

قرار گرفت. 
همسر این زن به نام «منصوره» به پلیس گفت: «من و 
همسر و دختر و پسرم در آلمان زندگى مى کنیم اما مدتى 
است براى زندگى به ایران آمده ایم. همسرم به تازگى یک 
زن جوان به نام "فتانه" را به عقد موقت خودش در آورده 
است. حاال دو روز است از همسرم بى خبرم و وقتى به خانه 
مشترك آنها رفته ام متوجه شدم همه وسایل گرانقیمت 
خانه سرقت شده است. مى ترسم فتانه بالیى سر همسرم 

آورده باشد.»
با شــکایت ایــن زن، فتانه بازداشــت شــد.در حالى 
که این زن خودش را بى اطالع از سرنوشــت شــوهر 
صیغــه اى اش نشــان مــى داد پلیــس جنــازه 
مجهــول الهویــه یــک مــرد را کــه صــورت 
وى ســوخته بــود در حاشــیه تهــران پیــدا کــرد. 
نشانى هاى جنازه ســوخته با منصور مطابقت داشت. به 
این ترتیب همسر منصور به پزشکى قانونى رفت و جنازه 
همسرش را شناسایى کرد. پلیس در گام بعدى از تحقیقات 
بار دیگر به بازجویى از فتانه پرداخــت و این زن به قتل 

همسرش با همدستى برادرش اعتراف کرد.
به این ترتیب فتانه و برادرش «فرهاد» در شعبه دوم دادگاه 
کیفرى یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستادند. در 
این جلسه مترجم پسر قربانى که قادر به صحبت کردن 
به زبان فارسى نبود براى عامالن جنایت حکم قصاص 
خواســت. پدر مقتول نیز گفت: «من حقوقدانم و براى 

قاتالن پسرم قصاص مى خواهم.»
سپس فتانه در جایگاه ویژه ایستاد و ادعاى تازه اى مطرح 
کرد. وى گفت: «به عقد موقت منصور درآمده بودم و قرار 
گذاشته بودم بعد از اینکه منصور همسر اولش را طالق داد 
به عقد دایم او در بیایم. آن روز منصور به خانه ام آمده بود 

که بخاطر تلفن هاى مشکوك منصور با او درگیر شدم. 
همان موقع با برادرم تماس گرفتم تا براى حل اختالفات 
به خانه مان بیاید. براى اینکه منصور با برادرم درگیر نشود 
دست هاى او را بایک پارچه بستم. فرهاد با منصور صحبت 
کرد تا او آرام شــود. منصور با دســت هاى بسته به اتاق 

خواب رفت و من و برادرم در پذیرایى خوابیدیم. نزدیک 
به صبح بود که به اتاق خواب رفتم و متوجه شدم منصور 
خودش را از پنجره به حیاط خانه پرت کرده است. من و 
فرهاد پایین رفتیم و جنازه را به طبقه سوم آوردیم. همان 
موقع خانه را ترك کردیم و به پارك بعثت رفتیم. نزدیک 

ظهر بود که براى برداشتن مدارك به خانه برگشتم ولى 
چون همسایه ها در حیاط جمع شــده و مشغول شستن 
خون ها بودند مجبور شدم تا شــب در خانه و کنار جنازه 
بمانم. نیمه شب بود که با شوهر سابقم تماس گرفتم و از او 
براى حمل جنازه کمک خواستم. جنازه را با همدستى آنها 
در صندوق عقب ماشین گذاشتیم و به حاشیه شهر بردیم. 
من خودم روى صورت جنازه بنزین ریختم و آن را آتش 

زدم تا پلیس نتواند جنازه را شناسایى کند.»
این زن گفت: «شوهرسابقم که حاال به اتهام مشارکت در 
حمل جنازه با وثیقه آزاد شده است در دادگاه حضور ندارد 

اما باور کنید برادرم هم در قتل دستى نداشته است.»
سپس فرهاد به دفاع پرداخت و حرف هاى خواهرش را 

تأیید کرد.
شرورهاى مســلح ورامین در کشتزارهاى اطراف 

ورامین دستگیر شدند.
سردار عبدالرضا ناظرى رئیس پلیس شرق استان 
تهران بااعالم این خبر گفت: در پى اطالع مأموران 
پایگاه اطالعاتى شهرستان ورامین مبنى بر اینکه 
یکى از اراذل و اوباش معروف و ســابقه دار که به 
مدت ده سال متوارى بوده به همراه چند نفر دیگر 
اقدام به تیراندازى و ایجاد رعب و وحشــت کرده 
است، موضوع سریعاً در دستور کار مأموران انتظامى 

قرار گرفت. 
وى تصریح کرد: مأموران بالفاصله پس از اطالع از 
صحت و سقم موضوع و بررسى هاى اولیه مخفیگاه 
متهمان را شناســایى کردند و بــا رصد اطالعاتى 
محل مورد نظــر، با هماهنگى با مقــام قضائى در 
یک عملیات غافلگیرانه یکــى از اراذل و اوباش را 
دستگیر و در بازرسى بدنى از وى یک تیغه خشاب 

کلت کمرى کشف کردند.
این مقام ارشد انتظامى بیان کرد: مأموران در ادامه با 
مشاهده شش موتورسیکلت در محل، پى به حضور 
دیگر متهمان برده و به سرعت اقدام به تعقیب آنان 
کردند که موفق شــدند متهمان را در کشتزارهاى 
اطراف ورامین شناسایى و با قاطعیت و سرعت عمل 

باال محل را محاصره کنند.
وى تصریح کــرد: مأموران در بازرســى از محل 
هفت نفر دیگر از متهمان را دستگیر و چهار قبضه 
سالح گرم به همراه تعدادى فشنگ جنگى، شکارى 

و چندین تیغه سالح سرد را نیز کشف کردند.
سردارناظرى اظهار داشت: متهمان دستگیر شده 
داراى چندین فقره سابقه سرقت و شرارت در ورامین 
بودند که پس از ســیر مراحل اولیه به همراه اموال 

مکشوفه به مراجع قضائى معرفى شدند.

رئیس پلیس شهرســتان قدس از دســتگیرى عامالن 
درگیرى استخرى در شهرستان قدس خبر داد.

سرهنگ شاهپور فالحى در تشــریح این خبر گفت: در 
پى دریافت خبرى مبنى بر درگیــرى دو نفر با افرادى در 
استخرى در شهرستان قدس استان تهران، بررسى موضوع 

در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
این مقام انتظامى افزود: مأموران بالفاصله در محل حضور و 
مشاهده کردند دو نفر سراسیمه با خودرو از پارکینگ استخر 

بیرون آمدند و پس از دیدن پلیس از محل متوارى شدند. 

وى در ادامه بیان کرد: مأمــوران در تعقیب و گریزى و با 
رعایت قانون به کارگیرى سالح اقدام به تیراندازى هوایى 
کرده و خودروى متهمان  را توقیف و دو نفر متهم را دستگیر 

کردند و به کالنترى انتقال دادند. 
سرهنگ فالحى خاطرنشان کرد: متهمان هنگام فرار با 
هفت خودروى پارك شــده در خیابان برخورد کردند، که 
تاکنون هفت نفر از مالکان خودرو هاى خسارت دیده جهت 
طرح شکایت به پلیس مراجعه کردند و تحقیقات در مورد 

عامالن درگیرى تا حصول نتیجه ادامه دارد. 

جوان 32 ساله معروف به «لکه» که پس از دستگیرى 
اعضاى دیگر باند و با سپردن وثیقه به دادگاه تا زمان 
رسیدگى به پرونده اش آزاد شده بود، دوباره در حالى 
به اتهام سرقت دستگیر شد که باند دیگرى را تشکیل 
داده و با سرقت خودروهاى پراید و فروش لوازم اوراقى 

خودروهاى سرقتى روزگار مى گذراند.
فرمانده انتظامى مشهد با تشــریح این پرونده گفت: 
جوان معروف به «لکه» که سال 85 به اتهام شرارت 
دستگیر شده و سال ها بعد به سرقت خودرو روى آورده 
بود چند ماه قبل توسط مأموران کالنترى الهیه مشهد 
دستگیر و روانه زندان شد اما مدتى بعد با سپردن وثیقه 
بیرون آمــد در حالى که برخى از اعضــاى باند او نیز 

دستگیر شده بودند. 
ســرهنگ محمد بوســتانى اضافه کرد: این در حالى 
بود که از مدتى قبل ســرقت پراید با شــگرد «لکه» 
دوباره در منطقه قاســم آباد و الهیه آغاز شــد چرا که 
او با «شاه کلید» اقدام به ســرقت خودروهاى پراید 

مى کرد. 
مقام ارشد انتظامى مشهد افزود: به همین دلیل توجه 
کارآگاهان به سوى متهم مذکور متمرکز شد تا اینکه 
مأموران تجســس کالنترى الهیه با انجام یکسرى 

فعالیت هاى پلیســى و اطالعاتى دریافتند که وى با 
تشــکیل باند دیگرى در زمان آزادى با قید وثیقه، به 

سرقت هاى خود ادامه مى دهد. 
رئیس پلیس مشهد خاطرنشــان کرد: به فرماندهى 
سرهنگ ســلطانى فر (رئیس کالنترى الهیه) گروه 
ویژه اى از مأموران زبده تجســس وارد عمل شدند و 
در اطراف منزل «رامین لکه» بــه تحقیق پرداختند. 

وى گفت: در حالى که یک دستگاه پراید هاچ بک به 
طرز مشکوکى در آن منطقه پارك شده بود مأموران با 
استعالم از مرکز دریافتند که خودروى مذکور مسروقه 
اســت. بنابراین، عملیات وارد مرحله جدیدى شد. تا 
اینکه متهم 32 ساله ســوار خودروى مذکور شد و به 

سمت آزادشهر حرکت کرد.
ســرهنگ بوســتانى ادامه داد: مأموران که به آرامى 

خودروى پرایــد ســرقتى را تعقیب مــى کردند به 
ســرنخ هایى از یک مالخر اموال مســروقه رسیدند 
که متهم مذکور در بلوار ســیدرضى با وى داخل یک 
فروشگاه روبه رو شد. در همین هنگام مأموران با کسب 
مجوز قضائى «لکه» را دوباره به همراه مالخر دستگیر 
و در بازرســى از خودروى او مقادیرى لوازم ســرقتى 

خودرو کشف کردند.
ســرهنگ بوســتانى تصریح کرد: متهم وقتى مورد 
بازجویى قرار گرفت دو همدســت دیگــر خود را به 
پلیس لو داد که آنها نیز در یــک عملیات غافلگیرانه 
در منطقه رســتگارى قاســم آباد مشــهد دستگیر

 شدند. 
فرمانده انتظامى مشــهد گفت: مأموران انتظامى در 
ادامه این عملیــات و بازجویى از متهمــان به ردزنى 
محل اوراق کــردن خودروهاى ســرقتى پرداختند 
و موفق شــدند این انبــار را که در پوشــش کارگاه 
نجارى بــود به محاصــره درآورند و مورد بازرســى 
قرار دهند. وى گفت: در بازرســى از این مکان حدود 
140 قلم انــواع قطعات خودروهاى پراید کشــف و 
ضبط شد. تحقیقات بیشتر در این باره همچنان ادامه

 دارد.

هفدهم مهر ماه سال 92، مأموران پلیس تهران از قتل زن 
جوانى در تهرانپارس باخبر و راهى محل شدند.

جسد متعلق به زن 33 ساله اى به نام «مهسا» بود که بر اثر 
فشار بر عناصر حیاتى گردن کشته شده بود. با انتقال جسد 
به پزشکى قانونى، مأموران با بررسى پرینت تماس هاى 
مقتول دریافتند، او با مردى 35 ساله به نام «ناصر» رابطه 

دارد که او را دستگیر کردند. 
متهم به قتل اعتــراف کرد و گفت: «یــک روز مقتول 
را به عنوان مســافر ســوار خودرو یم کردم. او در راه از 
بداخالقى هاى همسرش گفت. دلم سوخت و شماره ام 
را به او دادم و همین موضوع باعث آشنایى ما شد. فقط از 

طریق پیامک ارتباط داشتیم تا اینکه تهدید کرد، اگر پول 
ندهم موضوع را به همسرم مى گوید. چند بار مبلغى پول 
برایش واریز کردم تا اینکــه روز حادثه، زنگ زد و گفت 
شوهرش به مســافرت رفته و در خانه تنهاست. قبول 
نکردم به خانه  اش بروم که دوباره تهدید کرد. از آنجایى 
که همسرم باردار بود، ترسیدم  مقتول به او حرفى بزند به 
همین خاطر به اجبار به آنجا رفتم. ساعتى که گذشت او 
خوابید. با دیدن مقتول یاد اخاذى  و تهدیدهایش افتادم به 

همین دلیل او را با شال گردن خفه کردم.»
با کامل شدن تحقیقات، این پرونده به شعبه دهم دادگاه 
کیفرى استان تهران فرستاده شد و متهم در اولین جلسه 

رسیدگى بعد از درخواست قصاص از سوى اولیاى دم به 
قصاص و شالق محکوم شد. این رأى در دیوان نقص و 
به همان شعبه ارجاع داده شد و روى میز هیئت قضائى به 
ریاست  قاضى قربان زاده قرار گرفت. بعد از اعالم رسمیت 
جلسه، مادر مقتول در جایگاه قرار گرفت و گفت: «متهم 
دختر خردسال دارد و من بخاطر او اعالم گذشت مى کنم، 
اما مطالبه دیه هــم دارم.» در ادامه متهم با انکار ارتباط 
نامشروع با مقتول گفت: «قتل را قبول دارم، اما ارتباطى با 
مقتول نداشتم. روز حادثه بخاطر تهدیدهایش به خانه اش 
رفتم و مرتکب قتل شــدم. از کارى که کردم پشیمانم و 

طلب بخشش دارم.»

در ادامه هیئت قضائى بعد از شــور متهــم را با توجه به 
درخواست اولیاى دم به ده ســال حبس و پرداخت دیه 

محکوم کرد. 

خودم روى صورت جنازه بنزین ریختم
 و آن را آتش زدم

مهسا مرا با تهدید
 به خانه اش دعوت کرد

دستگیرى عامالن درگیرى استخرى  «رامین لکه» دستگیر شد

پایان هفت تیرکشى هاى 
9 یاغى دراطراف ورامین

,,

 نزدیک به صبح بود 
که به خواب رفتم و 
متوجه شدم منصور 
خودش را از پنجره 
به حیاط خانه پرت 
کرده است. من و 
فرهاد پایین رفتیم 
و جنازه را به طبقه 
سوم آوردیم
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بازاریابــان و عالقه منــدان به فناورى سال هاســت 
 Internet of) که دربــاره ظهور اینترنــت اشــیاء
Things, IOT) صحبــت مى کننــد. بــا ظهور و 
 Google Home محبوبیــت محصوالتى ماننــد
(یک دســتیار دیجیتالى شــخصى بــراى خانه هاى 
هوشمند است که مى توانید با آن صحبت کنید، موزیک 
پخش کنید و بخواهید دســتورات شــما را اجرا کند) و

 Amazon Echo (بلندگویى هوشــمند و ساخت 
شرکت آمازون است که قابلیت برقرارى تعامل صوتى، 
پخش موسیقى، ساخت لیســت هاى انجام  کار، تنظیم 
آالرم، پخش پادکست، پخش کتاب هاى صوتى و... را 
دارد)، مى توان حدس زد سال هاى پیش رو زمان رشد 
سریع اینترنت اشیاء است؛ اگر چه بر اساس برآوردهاى 
اولیه پیش بینى مى شــد که تا ســال2020، تعداد 50 
میلیون دســتگاه به اینترنت متصل خواهند شد اما در 
ارزیابى هــاى جدید این تعداد به 30 میلیون رســیده و 
همین موضوع صنعتى را بــه جهانیان معرفى کرده که 

میلیون ها دالر ارزش دارد.
در اینجا سئوالى مطرح مى شــود: آیا به عنوان صاحب 
یک کســب وکار آماده پذیرش این فناورى جدید یعنى 
اینترنت اشیاء هستید؟ حتى اگر به طور مستقیم با فناورى 
سر و کار ندارید، اینترنت اشیاء تأثیر بسیار زیادى روى 
چگونگى انجام کسب وکارها خواهد گذاشت. در ادامه 

به توضیح این تأثیرات مى پردازیم.

 داده ها
بازاریابــان و کارفرمایان عاشــق اطالعات هســتند. 
مصرف کنندگان هم به کمک دســتگاه ها، روش هاى 
جدید و اینترنت اشیاء بیشــتر از گذشته تعامل داشته و  
اطالعات دسترسى خواهند داشت. دستگاه هاى هوشمند 
پس از ثبت الگوهاى رفتارى مشتریان، توصیه هایى را 

درباره محصوالت هوشمند به مشتریان ارائه مى دهند. 
همچنین جســتجوهایى از طریــق روش هاى جدید و 
نوآورانه انجام مى دهند. شــرکت ها هم با اســتفاده از 
اطالعات موجود، مى توانند تبلیغات مؤثر بیشترى انجام 
دهند. فرصت ها وجود دارند و در هــر مرحله از چرخه 
خرید مشترى، اطالعات بیشــترى در زمینه تحقیقات، 

خرید و اجرا در دست خواهد بود.

پیگیرى و مدیریت موجودى
 اینترنت اشیاء، بدون شــک نحوه پیگیرى و مدیریت 
موجودى شرکت ها را متحول خواهد کرد. اگر کسب وکار 
شما بر انباردارى، تولید یا ذخیره سازى تکیه دارد احتماًال 
به کمک اسکنرهاى از راه دور و دستگاه هاى مشابه با 
فناورى پیشرفته به کارمندان خود کمک خواهید کرد تا 
از موجودى دقیق انبار اطالع پیدا کنند. در آینده نزدیک، 
دستگاه هاى هوشمند با دقت و به صورت خودکار متوجه 
تغییرات موجودى انبارها مى شوند و کارگران مجبور به 

انجام کارهاى پیچیده و دشوار نیستند.

  کار از راه دور
 اینترنت اشــیاء، دنیایى از امکانات جدید را براى کار از 
راه دور فراهم مى کند. کارمنــدان از راه دور به کمک 
دستگاه هاى متعددى که همه به شبکه واحدى متصل 
هســتند بیش از گذشــته با دفتر یا کارخانه در ارتباط 
خواهند بود و به راحتى از عهده انجام انواع کارهاى جدید 
برمى آیند. کارکنان از راه دور افراد شادتر و سازنده ترى 
هستند. داشتن نظم، نقش اساسى در ارتقاى سود شرکت 

خواهد داشت.

  سرعت و دسترسى
 از آنجا کــه مصرف کنندگان به انــواع جدید تحقیق و 

خرید دسترسى دارند، به احتمال زیاد فرآیند خرید مدت 
زیادى طول نخواهد کشید. مصرف کنندگان مى توانند 
پس از یافتن محصول دلخواه خــود، کاالى مورد نیاز

 را ســفارش دهند و آن را هر چه ســریع تر درب منزل 
دریافت کنند.

کارآیى و بهره ورى
 با در اختیار داشتن چنین فناورى نه تنها کارها سریع تر 
انجام مى شود بلکه در زمان کوتاه ترى به اتمام مى رسد. 
انقالب فناورى عالوه بر داشتن احساس لذتى خوشایند، 
تمایــل و توجه خاصى بــه بهــره ورى و کارآیى دارد. 
جدیدترین و عالى ترین پیشــرفتى که اینترنت اشــیاء 
براى کارآفرینان و کارکنان به همراه دارد این است که 
مى توان کارهاى مهم مانند تجزیــه و تحلیل داده ها و 
مدیریت را در مقیاس بزرگ، سریع تر و با دقت بیشترى 
انجام داد. با استفاده از IOT ممکن است متوجه شوید 
که در سازمان به کارکنان کمترى نیاز دارید یا اینکه به 
توانایى خود براى متناســب کردن فعالیت ها با شرایط 
روز پى ببرید که نتیجه آن رونق و گسترش کسب وکار 

خواهد بود.

 نیازهاى جدید مصرف کنندگان 
در حال حاضر، خریــداران به کاالهایــى احتیاج دارند 
که پیش از این دربــاره آنها اطالعى نداشــتند و از هر 
خرید جدید، توقعاتشان بیشتر خواهد شد. دستگاه هاى 
هوشــمند، اســتاندارد جدیدى براى لــوازم خانگى، 
اســباب و حتى کاالهایى مانند مبلمان خواهند داشت و 
مصرف کنندگان همچنین خواســتار یکپارچگى بیشتر، 
ابزار کارآمدتر و لوازم جانبى هستند تا در خانه هاى جدید و 
هوشمند، زندگى بى دردسر تر و کارآمدترى را تجربه کنند. 

این وظیفه شماست تا ایده ها را به واقعیت تبدیل کنید.

 نیاز به نیروى انسانى جدید
به راستى شاید مجبور شــوید از تعداد کارکنان بکاهید 
یا اینکه آنها را به بخش هاى دیگرى در سازمان انتقال 
دهید اما عالوه بر آن متوجه مى شوید که به اعضاى تیم 
جدید هم احتیاج دارید. اگر مى خواهید با توجه به روش 
فعلى و با در نظر گرفتن تمامى مسائل فوق و ادغام آنها 
موفق شــوید به متخصصانى در فناورى اینترنت اشیاء 
نیاز خواهید داشــت و اگر بخواهید بهترین اســتفاده
 از اطالعات را ببرید به تحلیلگران داده ها نیاز دارید. این 
متخصصان افراد بسیار ماهرى هستند و به شما کمک 
مى کنند تا بیشترین سود را از سرمایه گذارى هاى جدید 

خود ببرید.

  طرح کردن یک جدول زمانى
 چه تصورى از ســرعت رشد و فراگیر شــدن فناورى 
اینترنت اشیاء دارید؟ در سال هاى گذشته تخمین هاى 
اولیه اى که زده مى شد درباره میزان و سرعت استقبال 
دستگاه ها از طرف مصرف کنندگان تا حدى جاه طلبانه 
بود همچنین تصور مى شــد که هماهنگى بیشــترى 
براى ارتباط این دســتگاه ها با یکدیگــر وجود خواهد 
داشت. مطمئن نیستیم که امسال، سال اوج محبوبیت 
و به کارگیرى دستگاه هاى اینترنت اشیاء باشد، اما یک 
سوم از صاحبخانه ها دستکم داراى یک دستگاه هوشمند 
در منازل خود هستند. همچنین پیش بینى یک جدول 
زمانى به طور دقیق بسیار دشــوار است. اما تغییراتى در 
حال صورت گرفتن است و اما سئوالى که مطرح مى شود: 
آیا توانسته اید  کســب وکار خود را با شرایط فناورى روز 

سازگار کنید؟

حتمًا این سئوال براي شــما هم به عنوان مشتري 
«دیجی کاال» پیــش آمده که؛ چــه اتفاقی براي 
کاالهایی که از مشــتري به دالیل مشــخص به 
دیجی کاال مرجوع می شــود، می افتد؟ کاالهایی 
که ممکن است دچار مشکالتی اعم از خط و خش، 
آســیب دیدگی بســته بندي در حین حمل ونقل، 
مغایرت شــرایط گارانتی با وب سایت، عدم تطابق 
محصول با محتوا و یا عکِس موجود در وب سایت و 
یا باز شدن پلمب توسط مشتري شده باشند. داستان 
اینجاست که اگرچه بســیاري از محصوالتی که 
مشکل خط و خش دارند قابل ارجاع به تأمین کننده 
نیستند، اما دیجی کاال براي ایجاد آسایش در خرید 

شما، آنها را پس می گیرد.
حاال تصور کنید که مشتري خریدي انجام داده و 

به دالیل ذکرشده در باال، تصمیم می گیرد که کاال 
را مرجوع کند.

شاید براي شــما جالب باشــد که تعداد زیادي از 
این کاالها به تأمین کننده برگردانده می شــوند و 
در عین حال، تعداد محدودي کاال که داراي ایراد 
فیزیکی و بسته بندي ناشی از حمل ونقل بوده و یا 
فقط پلمبشان توسط مشتري باز شده، در بخشی از 
دیجی کاال باقی می مانند که نامش را گذاشته اند: 
«جعبه باز» پس معلوم شــد که کاالهاي جعبه باز 

به هیچ وجه دست دوم نیستند!
جعبه باز، بخشــی اســت که به زودي براي عموم 
مشتریان دیجی کاال راه اندازي می شود و از همین 
تابســتان و البته فقط براي دو روز در هر ماه قابل 

دسترسی است.

شرکت «لینک سیس» که به معرفی دستگاه هاي 
بی ســیم پرقدرت عادت دارد، یک روتر ســه بانده 
اما کم قدرت و سطح متوسط براي کاربران خانگی 

معرفی کرد.
 EA8300 محصول جدید لینک ســیس در رده 
AC2200 اســت که از یک بانــد رادیویی 2,4 
گیگاهرتــز با ســرعت 400 مگابیــت و دو باند 5 
گیگاهرتز با ســرعت 867 مگابیت سود می برد و 

چهار آنتن خارجی براي 2x2 MIMO دارد.
MU- به عالوه، ایــن روتر بــه فناوري هــاي

مجهــز   Beamforming و   MIMO
شــده اســت. پردازنده این روتــر ARMv7 و 
چهارهسته اي است که از سرعت 716 مگاهرتزي 
در کنار 256 مگابایت حافظــه رم و 256 مگابایت 

فضاي ذخیره سازي داخلی ســود می برد. امکانات 
ارتباطی این روتر شــامل پنــج درگاه اترنت یک 
گیگابیت (چهار درگاه براي شــبکه محلی و یک 
 3,0 USB و یــک درگاه WAN) درگاه براي
براي اشتراك گذاري اطالعات یا دستگاه هایی مانند 

چاپگر در شبکه است.
لینک ســیس می گوید این روتر بــه فناوري هایی 
مانند Smart Connect میان باند هاي کاري 
5 گیگاهرتــز، Seamless Roaming براي 
ارتباط خودکار دستگاه ها به روتر با باالترین سطح 
 Airtime سیگنال براي توسعه شبکه واي فاي و
Fairness براي توزیع عادالنه ســیگنال ها در 
یک خانه اســت. این روتر با قیمت 200 دالر وارد 

بازار خواهد شد. همانطور که اطالع دارید، در تلگرام اندروید و ویندوز قابلیت 
انتخاب زبان فارســی در حالت عادي وجود ندارد! اما این 
امکان وجود دارد که با استفاده از یکسري ترفندهاي ساده، 

تلگرام اندروید و دسکتاپ را فارسی سازي کنید. 
مســنجر تلگرام به دلیل متن باز بودن، این قابلیت را براي 
برنامه نویسان فراهم می سازد که به توسعه این برنامه به 
پردازند. از این رو ما شاهد انتشــار نسخه هاي غیر رسمی 
تلگرام هســتیم که بالطبع امکانات آنها از نســخه رسمی 

تلگرام بیشتر بوده و حتی داراي زبان فارسی نیز هستند.
اما جالب است بدانید که با استفاده از فایل فارسی سازي که 
توسط توســعه دهندگان ایرانی تهیه شده است می توانید 
فارسی کردن تلگرام دســکتاپ (تلگرام ویندوز) در نسخه 

رسمی را نیز تجربه کنید.
 براي فارسی کردن تلگرام دسکتاپ مراحل زیر را طی کنید:

مرحله اول:
 تلگرام خود را در ویندوز اجرا کنید.

مرحله دوم:
 در تلگرام دسکتاپ روي منوي همبرگري (سه خط روي 

هم) کلیک کنید.
 مرحله سوم:

 از منوي نمایش داده شــده گزینه Settings را انتخاب 
کنید.

 مرحله چهارم: 
 Settings پس از اینکه وارد صفحــه تنظیمات یا همان

شدید. بایستی یک کد را وارد کنید. براي این منظور:
دستور loadlang را در صفحه تنظیمات وارد کنید.

نکته: 
در هنگام وارد کردن کد باال، زبان صفحه کلید شما بایستی 

انگلیسی باشد.

مرحله پنجم:
 اکنون اگر مراحل باال را به درســتی انجام داده باشــید،

پنجره اي براي انتخاب فایل فارسی ساز باز خواهد شد که 
بایستی فایل فارسی ساز را در آن وارد کنید.

ابتدا فایل فارسی ساز تلگرام را از لینک زیر دریافت کنید:
http://dl.tarfandha.net/apps/Telegram-

Persian.strings
پس از دریافت فارســی ســاز آن را انتخاب کرده و روي 

Open کلیک کنید.
 مرحله ششم:

 اکنون یک پنجره براي شــما باز خواهد شد که از شما می 
خواهد تا تلگرام را یکبــار راه اندازي مجدد کنید. براي این 

منظور روي گزینه تأیید کلیک کنید. 

 Mini Metro متــرو کوتــاه بــازي جدید و 
فــوق العــاده اعتیادآور با ســاخت کــم نظیر در 
ســبک بازي هاي پازل و فکري از اســتودیوي 
Playdigious براي اندروید است. در این بازي 
شــما در نقش یک طراح به ایجاد مسیر متروهاي 
بین شــهري می پردازید و باید با مدیریت دقیق 
و مبتکرانه خــود به بهترین طراح مســیر متروها 

تبدیل شوید! 
در ابتداي کار، به عنوان طراح مسیرهاي سه مترو 
انتخاب شــده اید و باید این مســیرها را به نوعی 
طراحی کنید کــه حمل و نقل در آنها پرســرعت 
ترین روش ممکن باشد! شــاید در این مرحله، به 

راحتی بتوانید بهترین و ســریع ترین مســیرها را 
براي افرادي که از مترو استفاده می کنند، به وجود 
بیاورید اما بهتر است بدانید با رفتن به مراحل بعدي 
آنچنان به چالش کشــیده خواهید شد که با خود 
می گوییــد Mini Metro چالش برانگیزترین 
بازي ساخته شده براي دســتگاه هاي اندرویدي 
است! هر ایســتگاه توانایی نگهداري تعداد کمی 
از افراد را داراست و به همین خاطر باید با سرعت 
باال متروها بــه جابه جایی مســافران بپردازید تا
 نارضایتی از سوي آنها بر شــما وارد نشود چرا که 
با ناراضی بودن آنها ممکن اســت از ِســَمت تان 

برکنار شوید!

شــرکت ترندنت نیز براي عقــب نماندن 
از قافله شــرکت هاي ســازنده روترهاي 
مش واي فاي محصوالت خود را معرفی کرد.

این شــرکت دو کیت مش واي فاي تولید کرده 
-TEW به نام AC1200 است که یکی در رده

 N300 821 و دیگري در ردهDAP2KAC
و به نام 755AP2KAC-TEW است.

 هر دو سري همراه با یک کنترلر عرضه می شوند 
که امــکان پشــتیبانی از حداکثــر 128 روتر/ 

اکسس پوینت را می دهند.
کیت 821DAP2KAC-TEW شــامل 
 PoE یک مبدل ،AC1200 دو اکسس پوینت
و یک کنترلر بی ســیم با پنج درگاه اترنت یک 
گیگابیــت و درگاه USB اســت. چند مدل از 
اکسس پوینت هاي این شــرکت می توانند در 
سیستم مش واي فاي این دستگاه پیکربندي و 
استفاده شوند. کنترلر بی سیم امکان مانیتورینگ، 
مدیریت، به روزرســانی، پیکربندي و خطایابی 
تمام اکســس پوینت ها را فراهــم می کند. این 

کیت بی ســیم 
اســتاندارد   از 
k802,11 براي 
مدیریت منابع بی ســیم و استاندارد
r  802,11  براي رومینگ سریع نیز پشتیبانی 

می کند.
 755AP2KAC-TEW امــا کیــت
شامل دو اکســس پوینت N300، مبدل هاي 
PoE و کیت بی سیم اســت. ترندنت در کنار 
این دســتگاه ها از یک کیت کنترلر بی ســیم 
 TEW-WLC100 به نــام AC1750
بــراي شــبکه هاي بی ســیم پرســرعت نیز 
پرده برداري کرده است. قرار است این دستگاه ها 
تا آخر ســال جاري میالدي روانه بازار شــوند. 
قیمت هاي اعالم شــده براي سیســتم هاي 
مش واي فاي شــرکت ترندنت 500 دالر براي

 821DAP2KAC-TEW با ســرعت 
1200 مگابیــت، 440 دالر بــراي کیت 300 
مگابیتــی 755AP2KAC-TEW و 
TEW- 200 دالر بــراي کیت پرســرعت

WLC100 است.

استارت آپ شما آماده اینترنت اشیاء است؟

معرفی وبسایت جعبه باز

 اینترنت اشیاء، دنیایى 
از امکانات جدید 
را براى کار از راه 

دور فراهم مى کند. 
کارمندان از راه دور 
به کمک دستگاه هاى 
متعددى که همه به 
شبکه واحدى متصل 

هستند بیش از گذشته 
با دفتر یا کارخانه در 

ارتباط خواهند بود و به 
راحتى از عهده انجام 
انواع کارهاى جدید 

برمى آیند

نکروتر 3    بانده و خانگی جدید لینک سیس ل د د خانگ انده 3 3ت

 https://www.digikala.com/landing/openbox-2016 :وب آدرس

بازي کم نظیر «مترو کوتاه» اندروید 

م
برن
پردا
تلگرا

رکت ترندنت نیز براي عقــب نماندن 
شــرکت هاي ســازنده روترهاي له

ا يفاي محصوالت خود
ک

کیت بی ســیم
د اســتاندا از 

کیت هاي مش واي فاي 
ترندنت 

براي کسب و کارها

آموزش فارسی کردن
 تلگرام ویندوز نسخه رسمی
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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          

رؤیاى مسى
بچه هاى زیادى در سراسر ایران و جهان، چشم به تلویزیون مى دوزند تا مسى پا به توپ شود، آنها خوشحالى مسى را فریاد مى زنند و پا به پاى دریبل هاى او نیمه جان مى شوند. آنها رؤیاى 

مسى دارند، رؤیاى روبه رو شدن  با او یا مسى شدن. رؤیایى که شکل هاى زیادى دارد، رؤیاى رونالدو، رؤیاى نیمار و رؤیاى... اما رؤیاى مسى از همه قوى تر است.
او این روزها آرزوى خیلى از کودکان و نوجوانان جهان والبته ایران است.

دریچـه
منبع: مهر 

@nesfejahanclub


