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مشاهده 4 بیمار مبتال به تب کنگو در اصفهان

ساسان- سپاهان شاید منتفى شودآمریکایى ها، ُپرتعداد به ایران سفر مى کنندآیت ا... با سیاست خداحافظى کرده است؟ آغازطرح بازآفرینى بافت هاى فرسوده استان ورزشاجتماع دوچرخه سوارى علیه بیمارى هاى کشنده استان سالمت
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باکمبود مرغ گرم 
مواجه هستیم

موج فراصنعتى
 چه کسانى را خواهد برد

مبارزه
 سخت سپاهان
 با تهرانى ها  

پشت پرده دستگیرى
 افراد داعشى

شبکه اجازه ساخت فصل دوم 
«کتاب باز» را نداد

3

چرا افسردگى در ایران 
افزایش یافته است؟

صف آرایى جناح هاى سیاسى
 در کنسرت هاى اصفهان

حتى یک رأى در  اصفهان باطل نشدحتى یک رأى در  اصفهان باطل نشد
استاندار در نشست خبرى اعالم کرداستاندار در نشست خبرى اعالم کرد

5

بهانه آشنایى براى اداره فرهنگ و ارشاد استان  

جهان نما

آمریکا و برخى 
کشورهاى 
عربى از برجام 
راضى نیستند

2

سخنگوى سازمان انرژى اتمى در واکنش به اظهارات 
ترامپ در خصوص اینکه برجام ایران را 
جسور کرده است، گفت: هیئت حاکمه 

آمریکا و برخى از کشورهاى عربى از 
برجام راضى نیستند. بهروز کمالوندى 

در واکنش به اظهارات ترامپ در 
خصوص اینکه برجام ایران را 

جسور  ...

حجت االسالم والمسلمین محمدتقى رهبر 
معتقد است که اگر تخلفى در انتخابات 

صورت گرفته، جزئى بوده و در آراء مردم 
تأثیر ندارد.

عضو جامعه روحانیت مبارز اظهار داشت: 
در ایران رئیس جمهور 

نداشته ایم که با رأى تقلبى 
و حرام روى کار آمده 

باشد.

2

هیچ رئیس 
جمهورى 
با رأى حرام 
روى کار نیامد

شکست ناپذیر هاى 
آسیـــا  
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یک نفر در مبارکه بر اثر ابتال به این بیمارى جان داده است

     عکس: ایمنا 

خرید گوشت  بدون مهر دامپزشکى؛ ممنوع

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

نماید: 
موضوع مناقصه ها: 

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

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

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

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

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

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى 
مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى 
خمینى شهر

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

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

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

شهردارى شاهین شــهر به استناد مجوز شــماره 4464/ش مورخ 95/12/22 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى اصالح هندسى معابر 
سطح شهر را با اعتبار اولیه 2/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار

 نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر 
وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/3/27 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  

چاپ اول

مهلت ارائه الکترونیکى اظهارنامه مالیاتى و پرداخت 
مالیات از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا 

پایان خرداد ماه سال جارى مى باشد. 

(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان)

م الف: 44776 

صاحبان محترم مشاغل  نوبت دوم

شب

ىشکستناپذیرهاىشکست ناپذیر هاى  پذیره یرست هاىپ ذ تنا اشک ذ ا هاىشک ذ تنا شک
ایآسیـــاآسیـــا   اآ اآ آس
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در پایان دور رفت 
رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا که با برگزارى هفت 
دیدار همراه بوده است هنوز 
چهار تیم شکستى را
 در کارنامه خود
 نمى بینند.



0202جهان نماجهان نما 2949یک شنبه  7  خرداد  ماه   1396 سال چهاردهم

مســئول روابط عمومى کل ســپاه گفت: امروز ایران 
اســالمى به آنچنان قدرت نظامى و اطالعاتى رسیده 
که دشمنان حتى جرأت نزدیک شدن به مرزهاى ایران 

را ندارند.
ســردار رمضان شــریف با اشــاره به انتخابات ریاست 
جمهورى متذکر شد: مشــارکت مثالزدنى و امنیت این 
انتخابات براى جهانیان درس عبرتى است و امیدواریم که 
درس بگیرند.وى افزود: شما شاهد بودید گروهک هاى 
تروریستى به ویژه داعش کشورهاى اروپایى را تهدید و 
نا امنى برقرار کرد اما  ایران را چندین بار تهدید کرد ولى 
حتى اجازه نزدیک شدن به مرزهاى ایران را نداشته که 

نشان از عظمت نیروهاى مســلح نظام اسالمى و خیل 
عظیم بسیجیان و آمادگى آنها براى رویارویى با دشمن 

است.
سردار شــریف گفت: دشــمن تالش کرده که از ایران 
کشورى شکســت خورده نشــان دهد که در طول عمر 
انقالب اسالمى کوچک ترین موفقیتى در این راه نداشته 
است. وى تأکید کرد: امروز رسیدن به سرشاخه هاى علم، 
مبارزه با تهاجم فرهنگى غرب وظیفه اصلى ماست. سردار 
شریف افزود: امروز شهید آوینى هاى قلم به دست این دو 
وظیفه مهم را بر عهده دارند و باید اقتدار و عظمت و قدرت 
ایران و نظام اسالمى را به رخ جهانیان و به تصویر بکشند.

سخنگوى سازمان انرژى اتمى در واکنش به اظهارات 
ترامپ در خصوص اینکه برجام ایران را جســور کرده 
است، گفت: هیئت حاکمه آمریکا و برخى از کشورهاى 

عربى از برجام راضى نیستند.
بهروز کمالونــدى در واکنش به اظهــارات ترامپ در 
خصوص اینکه برجام ایران را جسور کرده است، اظهار 
داشت: واقعیت این است که کشــورهایى هستند که از 
برجام راضى نیستند و در رأس این کشورها هیئت حاکمه 

آمریکا و برخى از کشور هاى عربى حضور دارند.
 وى ادامه داد: برخى از کشــورها ممکن اســت با هم 
مواضع و منافع مشترك داشته باشند و به همین دلیل این 

صحبت ها را مطرح مى کنند.
سخنگوى سازمان انرژى اتمى  عنوان کرد: کشورهایى 
که به دنبــال این بودند کــه بین ایران و کشــورهاى 
قدرتمند کنش وجود داشــته باشــد، از ابتدا از برجام و
 توافق هســته اى ایران بــا کشــورهاى 1+5 راضى 
نبودند و در حال حاضر نیز به نحوى این سیاست را دنبال 

مى کنند.
وى ادامه داد: ممکن است برخى از کشورها یا برخى از 
گروه ها در این کشورها این توافق را در تضاد با منافع خود 
بدانند و به همین دلیل حرف هایى را علیه ایران و برجام 

مطرح کنند.

دشمنان جرأت نزدیک شدن به 
مرزهاى ایران را ندارند

آمریکا و برخى کشورهاى 
عربى از برجام راضى نیستند

بیانیه ماه رمضانى ترامپ
  ایرنا | رئیـس جمهـورى آمریـکا در بیانیـه اى 
ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رمضان به مسلمانان جهان، 
خواستار استفاده از این فرصت براى پایان دادن به خشونت 
شد. «دونالد ترامپ» افزود: نفى خشونت، پیگیرى صلح و 
کمک به نیازمندانى که از فقر و جنگ رنج مى برند وظیفه 
مشترك ماست و ماه رمضان آگاهى از این وظیفه را تقویت 

مى کند.

انصراف قالیباف
 به نفع خودش بود

  نامه نیوز | على ربیعـى وزیـر کار در گفتگو 
با روزنامه شـرق با اشـاره به حضور محمدباقر قالیباف در 
انتخابات ریاسـت جمهورى مى گوید: «قالیباف به دنبال 
تخریب طـرف مقابل بـود و نه اثبـات خـودش. او دنبال 
رأى تخریبى بود. او حتى در تاکتیک هم اشتباه کرد چون 
تخریب را زود شروع کرد. قالیباف گفتمان ایجابى نداشت 
و کسى حرف هایش را باور نمى کرد و هوشمندى کرد که 
از انتخابات خارج شد. انصراف قالیباف بیشتر از همه به نفع 

خودش بود.»

حضور خانواده ها در 
ورزشگاه ها منعى ندارد

  ایسنا| حجـت االسـالم والمسـلمین نقویـان 
درباره شـرایط رضایت فقها بـراى حضـور خانواده ها در 
ورزشگاه ها بیان  کرد: طرح موضوع براى مراجع بسیار مهم 
است. امروزه بسیارى از خانواده ها عالقه مند هستند تا در 
ورزشگاه ها حضور داشته باشند و بازى ها را از نزدیک تماشا 
کنند. من یقین ندارم اما این احتمال را مى دهم که بسیارى 
از فقها رضایت داشته باشند. معتقدم همانطور که حضرت 
امام خمینى (ره) بعد از انقالب بسیارى از فتاواى خودشان 
را که قبل از انقالب داده بود مورد تجدیـد نظر قرار دادند 
و با توجه به مبانى حکومتـى، فتاوایى جدید صادر کردند، 
فقهاى ما نیز باید نسبت به شرایط در نگاه ها و فتاواى خود 

تجدیدنظر کنند.

على مطهرى حذف نمى شود
  انتخاب| نماینـده مـردم رشـت و نایـب رئیس 
فراکسـیون مسـتقلین هرگونه مذاکـره در مجلس براى 
کنار گذشـتن على مطهرى از هیئـت رئیسـه را رد کرد. 
غالمعلى جعفرزاده ایمن آبـادى اظهار داشـت: به کرات
گفته ایم، على مطهرى مثل على الریجانى براى ما خط 
قرمز است. مطهرى سمبل آزادگى و مردانگى است.  وى 
افزود: برخالف خیلى ها که با لیست امید به مجلس ورود 
کردند و تاکنون سـخنى نگفته اند، مطهـرى مردانه مى 

جنگد و دفاع مى کند. 
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«یورونیوز» مى نویســد هرچند که پیروزى روحانى 
در این انتخابات محتمل بود اما انتخاباتى که برگزار 
شــد تشــریفاتى نبود و مخالفان براى شکست وى 
تالش کردند. به نوشــته «یورو نیوز» مــردم ایران 
تصمیم گرفتند تا مسیر طوالنى گشــایش را ادامه 
دهند، 57 درصــد از رأى دهندگان تصمیم گرفتند تا 
به حســن روحانى رئیس جمهور میانه رو براى یک 
دوره دیگر رأى دهند. جهــان باید از پیروزى روحانى 
به عنوان فرصتى براى بهتر شدن روابط با کشورى 
که در مرکز پیشرفت به سمت خاورمیانه با صلح است 

استقبال کنند.
روحانى با پیروزى و کســب بیش از 50 درصد از آراء 
مانع از رفتن انتخابات به دور بعدى شد همانطور که 
در انتخابات چهار سال پیش نیز روحانى در دور نخست 

انتخابات به پیروزى رسید.
اما برخالف سال 2013 که پیروزى قاطع روحانى بسیار 
شگفت انگیز بود، بسیارى از تحلیلگران روحانى را پیروز 
نهایى انتخابات اخیر مى دانستند. عالوه بر همه اینها 
همه رؤ ساى جمهور ایران پس از انقالب سال 1981 

دو دوره متناوب در قدرت حضور داشتند.
پیروزى روحانى محتمل بود اما این انتخابات تشریفاتى 
نبود، رقیب اصلى وى، ابراهیم رئیسى اصولگراى تندرو 
بود که به شدت براى پیروزى در انتخابات تبلیغات مى 
کرد.مخاطرات این انتخابات نیز باال بود، ایران در نقطه 
مهمى در تاریخ این کشور قرار دارد و همانطور که صف 
هاى طوالنى مردم ایران براى شــرکت در انتخابات 
نشــان مى داد مردم ایران نیز متوجه حساسیت این 

موضوع شده بودند.
چشم انداز ایران با ریاســت جمهورى روحانى بسیار 
متفاوت است. شعارها و وعده هاى سیاسى روحانى در 
قبال مخالفانش تنها شعار نیست و مثال خوب آن نیز 
توافق هسته اى ایران با غرب در قبال برداشته شدن 

تحریم هاى اقتصادى بود.

  نامه نیوز | ایــن اولین انتخاباتى اســت که 
آیت ا... مصباح یزدى اینچنین با سکوت آن را به پایان 
برده است. این سکوت اگر چه در این چند هفته شلوغ و 
پرماجرا چندان مورد توجه قرار نگرفت اما حاال که فضا 
آرام شده و وقت تحلیل فرا رسیده است مى توان با رصد 
آنچه در این چند هفته گذشت دقیقاً به این نتیجه رسید که 
چرا این پدیده یعنى سکوت انتخاباتى مصباح یزدى را در 

این انتخابات شاهد بوده ایم.

معجزه اى که طلسم شد
اگر از ماجراى مخالفــت خوانى هــاى مصباح یزدى 
با هاشــمى رفســنجانى و بعد از آن محمــد خاتمى در 
دوران صدارتشــان عبور کنیم به دورانى مى رســیم که 
او همه کار کرد تــا محمود احمدى نــژاد رئیس جمهور 
شود. کمتر کسى اســت که یادش رفته باشد زمانى را که 
آیت ا... مصباح اینچنین صریح و شفاف گفت : «احمدى نژاد 
ذخیره خداوند براى امروز ماست...» البته سخنان بعد از آن 
را هم همه به یاد دارند. وقتى که آیــت ا... مصباح یزدى 
گفت: «یک وقتى بــه برخى از دوســتان نزدیکم گفتم 
که بیش از 90 درصد معتقدم که او ســحر شده است! این 
وضعیت ابداً طبیعى نیست. هیچ آدم عاقلى چنین کارهایى 

نمى کند، مگر آنکه اختیار از او سلب شده باشد...»

از لنکرانى تا جلیلى
اصولگرایان همیشه تالش کرده اند اما هیچ وقت نشده 
که مصباح یزدى وارد ائتالف شــود و تصمیمات آنها را 
تأیید کند. در سال 92 هم، چنین شد که آیت ا... مصباح 
یزدى حاضر به پیوستن به ائتالف نشد و خود ابتدا به سراغ 
باقرى لنکرانى رفت و بعد از آن به حمایت از سعید جلیلى 
راضى شد. آن زمان هم همه کار کرد. از تکلیف مى گفت 
و دلخوش بود به رأى آورى کســى که شبیه ترین فرد 
بود به محمود احمدى نژاد. همانى شده بود که آیت ا... 

مصباح مى خواست. جلیلى اما شکست خورد . 
آیت ا... مصبــاح یزدى اما به فاصله چنــد روز بعد از آن 
شکســت حرف هاى مهمى زد. نکاتى گفت که از آینده 
سیاست ورزى اش حکایت داشت. به محمدباقر قالیباف 
نامزد اول اصولگرایان طعنه زد و از یارانش خواســت از 
همین راهى که آمده اند سیاست ورزى خودشان را دنبال 

کنند تا چهار سال بعد یعنى همین اردیبهشتى که از راه 
مى رسد گزینه خودشان را به پاستور برسانند. این یعنى 

اینکه مصباح یزدى بناى جدایى از سیاست را نداشت.

مواجهه عجیب با روحانى 
او از همان روز اولى که حسن روحانى رئیس جمهور شد 
مخالفت خوانى با او را شروع کرد. بارها به رئیس جمهور 
تاخت و تا توانســت به طعنه و کنایه او را مورد اعتراض 

قرار داد. 
زمانه انتخابات که نزدیک شد اصولگراها باز چشمشان به 
قم دوخته شد. به اینکه آیا مصباح یزدى حاضر به پذیرش 
نظر آنها خواهد شد یا اینکه باز براى خودش فرد دیگرى را 
سراغ دارد.  ابتدا خبر آمد که مصباح یزدى در دیدار با برخى 
فرســتادگان «جمنا» به آنها گفته از این ائتالف حمایت 

مى کند اما تضمینى در مورد جبهه پایدارى نمى دهد. 
اهالى «جمنا» بعد از این اظهار نظر امیدشان این بود که 
حتى اگر پایدارى ها با آنها نسازند، مصباح یزدى سخنى 
درباره آنها نخواهد گفت. شرایط اما تغییر کرد خیلى زودتر 
از آنچه «جمنا» و آن سه نفر انتظارش را داشتند. مصباح 
یزدى در دیــدار با اعضاى مؤتلفــه در اظهار نظرى غیر 
منتظره گفت: «بنده به دنبال شناخت وظیفه اى هستم 
که بتوانم در مقابل خدا جواب بدهم؛ هرگاه تشــخیص 
بدهم کسى اصلح اســت، از او حمایت مى کنم، بحث و 
گفتگو با دوستان گرامى را با کمال میل انجام مى دهم اما 
نمى توانم به کســى قولى بدهم کــه از فالنى حمایت 

مى کنم؛ چون حجتى پیش خدا ندارم.»
بعد از آن البته اتفاقات دیگــرى هم افتاد. مصباح یزدى 
به شاگردانش گفت که نظر او حمایت از ابراهیم رئیسى 

است. گویا خواستش این بود که یارانش هر چه توان دارند 
براى باقى ماندن این چهره در صحنه به عنوان نفر آخر 
و نهایى انجام دهند . این فرمان اما یک مصوبه دیگر را 
هم به همراه خود داشت. این تالش تشکیالتى باید چراغ 
خاموش و به صورت فردى دیده شــود. حتى یکبار که 
جبهه پایدارى بیانیه داد که نامزدش ابراهیم رئیسى است 

به ساعت نرسیده این بیانیه تکذیب شد.
نکته اما این است که مصباح یزدى در تمام این چند ماه 
ساکت بوده است. او بعد از آن جلسه تعیین کننده با ابراهیم 
رئیسى در مشهد دیگر ســکوت پیشه کرد و تحوالت را 

از اتاق فرمان در  بلوار جمهورى اسالمى قم دنبال کرد.
یکبار دیگر نامزد آیت ا... مصباح در انتخابات شکســت 
خورد؛ حاال سئوال این است که آیت ا...  همچنان بودنش 

با سیاست را جذاب و الزم مى داند؟

یک رخداد در حزب مؤتلفه در واپسین روزهاى تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهورى،باعث انفجار بمب خبرى 

در قدیمى ترین حزب اصولگراى کشور شد.
در ایام انتخابات مصطفى میرســلیم از سوى حامیان 
حجت االسالم والمسلمین رئیســى تحت فشار بود 
تا به نفع او کنار برود. وقتى آنها توانســتند قالیباف را 
علیرغم دلخورى شــدیدش ناگزیر به انصراف کنند، 
فشارها بر کاندیداى حزب مؤتلفه نیز افزایش یافت. 
میرسلیم شــخصًا هیچ تمایلى به کناررفتن نداشت و 
همانگونه که پیش از آن شخص او و نیز حزب مؤتلفه 
تأکید کرده بودند،قرارشان چنین بود که میرسلیم تا 
آخر بماند. حتى بادامچیان قائــم مقام حزب مؤتلفه 
اظهار داشته بود ممکن است رئیسى و قالیباف به نفع 

میرسلیم کنار بکشند.
اما فرداى کنــاره گیرى اجبــارى قالیباف، عرصه بر 
میرسلیم تنگ شد. نه تنها حامیان رئیسى که بخشى از 

درون حزب مؤتلفه نیز به او فشار آوردند.
روزچهارشنبه27اردیبهشــت که رئیسى عازم مشهد 
بود، میرسلیم هم با او همراه شد تا با یکدیگر مذاکره 
کنند. البته ساعاتى قبل، شوراى مرکزى حزب مؤتلفه 
تشکیل جلســه داده بود و با اکثریت قابل توجهى با 
کناره گیرى میرسلیم مخالفت کرده بود. به این ترتیب 
میرسلیم به مشهد رفت تا نتیجه جلسه حزب را به او 
گوشــزد کند. حزب مؤتلفه البته تصمیم گرفت بعد از 
مذاکره میرسلیم و رئیســى باز هم شوراى مرکزى را 

فرابخواند و تصمیم نهایى را اتخاذ کند.
جلسه،غروب چهارشنبه تشکیل شد. نشست شوراى 
مرکزى با تنش شــروع شــد. موافقان کنــار رفتن 
میرسلیم از تماس برخى «بزرگان قم» سخن به میان 
آوردند و «تکلیف» را مالك نظر خود دانســتند. اما 
اســتدالل ها آنقدر قوى نبود که اکثریت شــوراى 
مرکزى حزب را متقاعد کند. بنابراین باز هم اکثریت 

رأى دادند که میرسلیم در میدان رقابت بماند.

اما یک اتفاق مهم، بازى را به هم ریخت. محمدنبى 
حبیبى و اسدا... بادامچیان ساعت 11 شب و در لحظات 
پایانى تبلیغات،از طرف حــزب بیانیه اى صادر کردند 
و در آن انصراف میرســلیم را اعالم کردند. این بمب 
خبرى یکى دوساعتى فضاى انتخابات را تحت تأثیر 
قرار داد اما دیرزمانى نگذشت که فایل صوتى میرسلیم 
در باره کنارنرفتن از رقابت منتشر شد و فضاى مجازى، 
این فایل صوتى را به معنى تکذیب بیانیه حزب مؤتلفه 

که به امضاى حبیبى و بادامچیان رسیده بود، گرفت. 
بنا به گزارش هاى رســیده اعضاى شوراى مرکزى 
حزب مؤتلفــه از رفتار تکروانه دبیــرکل و قائم مقام 
وى عصبانى شده و حتى پیشــنهاد عزل این دونفر از
 سمت هاى حزبى شان را داده اند. در این حال گفته 
مى شود بادامچیان و حبیبى با اعالم پذیرش اشتباه 
خود، در تالش هستند که از خشــم اعضاى شوراى 
مرکزى بکاهند و آنها را از تصمیماتى که مى تواند این 
دوعنصر کلیدى حزب را به عزلت بکشاند پرهیز دهند.

محمد هاشمى در مورد انتخابات ریاست جمهورى و نتایج 
آن گفت:  جریان پیروز مورد اعتماد مردم قرار گرفته، متقابًال 
مردم توقع دارند و ما نمى توانیم چشــم خود را ببندیم و 
بگوییم همه چیز خوب است و مشکل نداریم یا صبر کنیم، 
چون توان نداریم، هم مشکل وجود دارد وهم توان حل آنها. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با عصر 
ایران ادامه داد: ما، هم پیش بینى مى کردیم و هم انتظار 
این درصد مشارکت و رأى را داشــتیم. این راهى که 92 
شروع شد عمدتاً بر مبناى تدبیر و راهنمایى و دعوت مرحوم 
هاشمى رفسنجانى بود و در سایه تدبیر ایشان و شخصیت 
فراجناحى ایشــان اصالح طلبان و گروه هاى خردگرا و 
اعتدالیون حول محور ایشــان جمع شــدند و در حقیقت

مى توان گفت فرماندهى و راهبرى این جریان به دست 
ایشان بود و مرحوم در شرایط مختلف رهنمودها و نصایح 

الزم را داده بودند.

وى افزود: این کارى که آقاى هاشمى کردند جزو استثنائات 
تاریخ است یعنى با همه شــرایطى که داشتند آمدند وارد 
صحنه انتخابات شدند و از آن طرف هم شوراى نگهبان و 
افراطیون و اصولگرایان تحلیلى که از ورود آقاى هاشمى 
داشتند این بود که آیت ا... 30 میلیون رأى خواهد داشت و 
چند گزینه را مطرح کردند: «یکى اینکه انصراف دهد و دوم، 
او را رد صالحیت کنند و گزینه سوم اگر بتوانند در انتخابات 
اثر بگذارند». هاشــمى گفت: گزینه تأثیر در انتخابات و 
گزینه اینکه ایشان در صحنه انتخابات بماند و 30 میلیون 
رأى داشته باشد براى آنها مطلوب و عملى نبود ناچار گزینه 
دوم را انتخاب و ایشان را رد صالحیت کردند با این استدالل 
که هزینه رد صالحیت مرحوم کمتر است. وقتى ایشان رد 
صالحیت شد نامزدهاى انتخابات که یکى متعلق به جریان 
اصالحات و دیگرى اعتدال بــود، در صحنه بودند که در 
نهایت منجر به تفاهم و ماندن و پیروزى دکتر روحانى شد.

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى 
مجلس از تغییر برخى ســاختارها در دستگاه دیپلماسى 

کشور خبر داد.
ابوالفضل حســن بیگى در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه 
ساختار وزارت  امورخارجه قدیمى و پاسخگوى  نیازهاى 
کشور نیســت، افزود: با کارهاى کارشناسى که صورت 

گرفت، مقرر شد دو میز اقتصادى در وزارت  امورخارجه 
و یک میز اقتصادى در تمامى سفارتخانه هاى ایران  در 

سایر کشورها تشکیل شود.
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى مجلس با تأکید بر 
اینکه ســاختار جدیدى در وزارت  امورخارجه در بحث 
دیپلماسى اقتصادى شــاهد خواهیم بود، اضافه کرد: در 
همین راســتا در دستگاه دیپلماســى نیروهاى کیفى و 

متخصص نیز جذب خواهد شد. 
حسن بیگى با اشاره به مجوزهاى الزم از مجلس شوراى 
اسالمى براى تغییر ساختار در وزارت  امورخارجه، اظهار 
داشت: برخى از تغییر ساختارها در دستگاه دیپلماسى نیاز 
به مجوز مجلس دارد و برخى نیز باید در هیئت دولت به 
تصویب برسد که مقدمات اخذ مجوز ها فراهم شده و قرار 
است وزارت  امورخارجه الیحه اى تدوین و به هیئت دولت 

ارائه کند تا دولت نیز این الیحه را به مجلس ارائه کند.

سکوت معنادار مصباح یزدى بعد از مبارزات انتخاباتى 

آیت ا... با سیاست خداحافظى کرده است؟ 

ساختار وزارت  امورخارجه تغییر مى کند

روایتى تازه از رد صالحیت هاشمى رفسنجانى در سال 92 

هاشمى در صحنه مى ماند، 30میلیون رأى داشت

یورونیوز گزارش مى دهد

«آینده متفاوت ایران» با 
ریاست جمهورى روحانى

دبیرکل مؤتلفه و قائم مقام او برکنار مى شوند؟

جزئیات نشست جنجالى براى انصراف میرسلیم به نفع رئیسى

حجت االســالم والمســلمین محمدتقى رهبر 
معتقد است که اگر تخلفى در انتخابات صورت 

گرفته، جزئى بوده و در آراء مردم تأثیر ندارد.
عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با انتخاب 
اظهار داشت: در ایران رئیس جمهور نداشته ایم 
که بــا رأى تقلبى و حرام روى کار آمده باشــد. 
مراجع رســیدگى کننده مثل هیئــت نظارت و 
وزارت کشور انسان هاى بى دینى نیستند. وى 
خاطرنشان کرد: تخلفات ممکن است در حد صد 
یا هزارتا باشــد، اما در آراء مردم تأثیر ندارد. آیا 
هزار رأى در مقابل 40 میلیون رأى سرنوشــت 
ســاز اســت؟ اینکه بگوییم چند تخلف نشده و 
بنابراین به جاى آن آقا، آقایى دیگر رئیس جمهور 
مى شود، امکانش نیســت. اگر تخلفى هم شده 
باشد، جزئى است و در مقابل آراء میلیونى مردم 

ناچیز است.
عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: اگر مسلم 
شود تخلفى شده، تعدادى از آراء را حذف مى کنند 
اما این سرنوشت انتخابات را تغییر نمى دهد. هیچ 
دولتى با رأى حرام در ایران سر کار نیامده. حتى 

نمایندگان مجلس هم اینطور باال نیامده اند. 
حجت االسالم والمســلمین رهبر گفت: تخلف  
چند میلیونى گفته شــده، رقم باالیى است؛ اگر 
تخلف هم باشــد به اینجا نمى رسد. فاصله آراء 
خیلى زیاد است. فاصله 300 هزار یا یک میلیون 
رأى نیســت، فاصله بیش از اینهاست و امکان 

تغییر در نتیجه وجود ندارد.  

هیچ رئیس جمهورى 
با رأى حرام روى کار نیامد



اجتماعاجتماع 03032949 سال چهاردهمیک شنبه  7  خرداد  ماه   1396

نماینده ولى فقیــه در امور حج و زیارت اظهار داشــت: 
بسیارى از مســائل مطرح شــده در فضاى مجازى در 
ارتباط با حج انحرافى است و مردم به این فضاسازى ها 

توجه نکنند.
حجت االسالم والمسلمین ســید على قاضى عسگر با 
اشاره به برخى مطالب در خصوص منصرف کردن مردم 
از رفتن به سفر حج اظهار داشــت: بسیارى از زائران 15 
سال است در نوبت سفر حج هستند و بیشتر آنان اولین 
بار است که مى خواهند به بیت ا... الحرام سفر کنند. وى 
در ادامه افزود: اگر چه ما با عربستان در خصوص مسائل 
بحرین، یمن، عراق و ســوریه مشکالتى داریم اما همه 

اینها مربوط به حوزه سیاسى اســت در حالى که در چند 
سال گذشته با سعودى ها توافق کرده ایم که موضوع حج 

را از مسائل سیاسى جدا کنیم.
نماینده ولى فقیه در امور حج  اذعان داشت: سعودى ها 
تعهد داده اند که حرمت و عزت حجاج ایرانى را حفظ و 

نیاز هاى زائران ایرانى را برطرف کنند.
حجت االسالم والمسلمین قاضى عسگر با بیان اینکه 
مبالغ پرداختى در عربســتان از طرف ایــران به دولت 
سعودى نیست، گفت: همه هزینه هایى که در عربستان 
پرداخت مى کنیم به شرکت هاى خصوصى داده مى شود 

و آنها هم همکارى هاى خوبى با ما دارند.

به گفته معاون نیــروى انتظامى، متصدیــان هتل ها، 
مهمانپذیرها، رســتوران هــاى بین راهــى، پایانه ها،

 فــرودگاه هــا و ایســتگاه هــاى راه آهــن بــا 
اخــذ مجــوز از مراجــع قانونــى و بــا رعایــت 
شــئون اســالمى و پوشــش فضــاى خودشــان 
مــى تواننــد خدمــات ارائــه کنند.ســردار ســعید 
منتظرالمهدى در گفتگــو با خبرگزارى صدا و ســیما، 
با تبریک حلول مــاه مبــارك رمضان افــزود: انتظار 
مى رود براى تقویت مراتب خویشــتندارى و گسترش 
ارزش هاى اخالقى و هنجارهــاى دینى به ویژه حجاب 
و عفاف در محیط هاى عمومى با دقت بیشترى از سوى 

همگان رعایت شود و مسافران، بیماران و همه افرادى که 
عذر شرعى دارند از خوردن، آشامیدن و مصرف دخانیات 
در مأل عــام خوددارى کنند.وى گفــت: متصدیان هتل 
ها، مهمانپذیرها، رســتوران هاى بین راهــى، پایانه ها، 
فرودگاه ها و ایستگاه هاى راه آهن با اخذ مجوز از مراجع 
قانونى و با رعایت شئون اسالمى و پوشش فضاى خودشان 
مى توانند خدمات ارائه کنند.سردار منتظرالمهدى افزود: 
فعالیت سایر رســتوران ها از افطار تا سحر بالمانع است 
و سینماها نیز مى توانند تا قبل از سحر فعالیت کنند.وى 
گفت: پلیس راهنمایى و رانندگى نیز براى تسهیل رفت و 

آمد وسایل نقلیه اقدامات الزم را صورت مى دهد.

کدام رستوران ها 
در ماه رمضان باز هستند؟

مردم به مطالب مسموم 
درباره حج توجه نکنند

توقیف 5000 جلد گواهینامه 
سرهنگ احمد کرمى اسد، رئیس مرکز اجرائیات پلیس 
راهـور ناجا از توقیـف پنج هـزار و 200 جلـد گواهینامه 
در سـال 95 خبـر داد. توقیف ایـن تعـداد گواهینامه در 
سراسر کشور به علت تخلفات رانندگى بوده است. از این 
تعداد،سه هزار و166 جلد در حوزه برون شهرى و پلیس 
راه ضبط شـده و مابقى آن توسـط پلیس درون شـهرى 

توقیف شده است.

شلیل فقط 75 هزار تومان!
دبیر کمیسـیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران 
از جمـع آورى میوه هاى قاچـاق از جمله شـلیل اروپایى 
75 هزار تومانى، پرتقال مصرى 29 هزار تومانى و انگور 
شیلیایى 47 هزار تومانى از برخى واحدهاى صنفى و دو 
پاساژ در شمال شهر تهران خبر داد. على اکبر پوراحمدنژاد 
گفت: ایـن نمونه ها على رغـم خوش منظر بـودن، فاقد 

کیفیت و سالمت هستند.

بازداشت تبعه ایرانى 
یک شهروند جمهورى اسالمى تحت تعقیب اینترپل بنا 
به درخواست ایران پس از شناسـایى و تعقیب در ایروان 
پایتخت ارمنستان، ردزنى و بازداشـت شد. «امین. ب» 
توسـط گروه مأمـوران پلیـس مرکزى ایروان مسـئول 
این پرونده دسـتگیر و به بازداشتگاه منتقل شده است تا 
پیگیرى هاى بعدى انجام شود. متهم ایرانى که 39 ساله 
اسـت و به اتهام ارتکاب کالهبردارى و اختالس تحت 
پیگرد اینترپل ایران در سطح بین المللى قرار داشت، عصر 
روز پنج شنبه در خیابان تیگران ِمتس ایروان دستگیر شد.

400 ایرانى در انتظار قلب 
مدیرعامل انجمن اهداى عضو ایرانیان به قانون نانوشته 
هماهنگ کنندگان اهداى عضو اشاره کرد و افزود: این 
افراد حق ندارند پیشنهاد پیوند عضو را تا زمانى که خانواده 
بیمار، مـرگ عزیزشـان را نپذیرفته عنوان کننـد زیرا تا 
پیش از این زمان خانواده بیمـار آمادگى پذیرش اهداى 

عضو را ندارد.
دکتر کتایون نجفى زاده با اشاره به وجود بیش از 400 نفر 
در کشور که در انتظار پیوند قلب هستند، گفت: در حدود 
200 نفر نیز منتظر پیوند ریه هسـتند. البته شرایط پیوند 

براى70 تا 80 نفر از این افراد اضطرارى است.

هزینه افطار براى 4 نفر
چاى، شکر، پنیر، کره، شـیر، خرما، آش، زولبیا و بامیه و 
نان داغ، در برخى موارد هلیم به نسبت ذائقه روزه داران 
و همچنین حلوا بر سفره هاى افطار ایرانى ها خودنمایى 
مى کند. با احتساب قیمت این اقالم، قیمت سفره افطار 
براى یک خانواده چهار نفره قابلیت افزایش تا حدود صد 

هزار تومان را نیز داراست.

دندان ها و استان ها
عسگرى، دبیر شوراى سـالمت دهان وزارت بهداشت 
از موفقیت سیاسـت ها و برنامه هاى دولـت تدبیر و امید 
در کاهش میزان پوسیدگى دندانى دانش آموزان 12 ساله 
ایرانى خبر داد و گفت: اسـتان هرمزگان داراى باالترین 
درصد دانش آموزان 12 ساله بدون دندان پوسیده و استان 
کردستان کمترین درصد را به خود اختصاص داده است.

با 250 میلیون، پورشه بخرید! 
خودروهـاى تولیـدى پورشـه، همـواره موردعالقـه 
دوسـتداران خودرو بوده و هسـت. طراحى زیبا، شـتاب 
عالى، سهولت رانندگى و همچنین داشتن یک خودروى 
حرفه اى آرزوى هر خودرو سوار است که همگى در پورشه 

گردآمده است.
در ایران ارزان ترین مدل پورشه، مدل باکستر است که در 
بازار خرید و فروش خودرو با قیمت حداقل 254 میلیون 
تومان به فروش مى رسد و گران ترین آن مربوط به مدل 
911 است که در پرآپشـن ترین مدل آن، قیمتى معادل 
یک میلیارد و صد میلیون تومان دارد. البته قیمت ها بسته 
به سال هاى متفاوت تولید و همچنین آسیب دیدگى بدنه 

و موتور به میزان قابل توجهى تغییر مى کند.

چرك نویس

سلطان صاحبقران در نیم قرن پادشاهى خود بر ایران 
کارهاى عجیبى را در کارنامه خود به یادگار گذاشت که 
یکى از مهمترین آنها در حوزه هنر، در مقوله عکاســى 
است، به طورى که قبله عالم به شخصه از خدم و حشم 
و اوالدهایش عکاسى کرده و تصاویر را نیز خود ظاهر 

مى کرد.
اما 136 ســال پیش زیرگوش تهرانى هاى قدیم و در 
زمانى که هنوز جماعت ایرانى قاب چهره شــان را در 
آینه هاى قجرى ثبت مى کردند، چهارمین شــاه قاجار 
که لقب قبله عالم را یدك مى کشید و دستى نیز در هنر 
و ذوق خط و نقاشى و عکاسى داشــت، در کنار خدم و 
حشم و اوالدهاى خود، نخســتین عکس سلفى ایران 
و حتى یکى از قدیمى ترین عکس هاى ســلفى دنیا را 

ثبت کرده است.
هم اکنون نخســتین عکس ســلفى ایران که توسط 
ناصرالدین شاه قاجار در تاالر آیینه کاخ گلستان در سال  
1302 ه ق گرفته شده است، در کاخ گلستان به نمایش 

درآمده است.
گفتنى است نخستین عکس سلفى به شکل مدرن در 
اوایل سده بیستم توســط «جوزف بایرون»  مؤسس 
کمپانى عکاســى بایرون و «بن فالک» گرفته شــده  
است. براین اساس پنج نفر از عکاسان کمپانى بایرون 
در پشت بام مارسیو استودیو در خیابان پنجم نیویورك 
عکس سلفى مى گیرند و این درحالى است که  کمپانى 
بایرون در سال 1892 میالدى در منهتن توسط جوزف 

بایرون تأسیس شده است.

عکسى که قبله عالم در کنار خدم و حشم و اوالدهایش ثبت کرد

نخستین سلفى ایرانى با قدمت 136 ساله!

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى با تشریح زمان عادى سازى سفر شیعیان 
سعودى به مشهد، از سفر خوب و ُپرتعداد اتباع آمریکایى  به 
ایران خبرداد وگفت: بحث هاى ترامپ در میزان تعداد سفر 

اتباع آمریکایى به ایران تأثیر منفى نداشت.
زهرا احمدى پور در پاســخ به این پرســش کــه در عالم 
گردشگرى عنوان مى شود یکى از بهترین گردشگران دنیا، 
آمریکایى ها هستند چون خوب پول خرج مى کنند و حال با 
توجه به محدودیت هاى رئیس جمهور جدید آمریکا براى 
ورود ایرانى ها به ایاالت متحــده آمریکا و همچنین براى 
تسهیل سفر گردشگران آمریکایى به کشورمان در پاسخ 
به تصمیمات نژادپرستانه ترامپ، سازمان میراث فرهنگى و 
نهادهاى مرتبط چه برنامه ریزى ها و تصمیماتى دارند؟ اظهار 
داشت: براى ما هیچ تفاوتى نمى کند که گردشگر از کدام 
کشور به ایران مى آید چون هر گردشگرى که به کشورمان 

سفر کند محترم است و مهمان ماست.
احمدى پور ادامه داد: با وجود اینکه ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا محدودیت هایى ایجاد کرد، ولى مــا کارى با این 
محدودیت ها نداریم، یعنى ایران کشورى است که درهاى 

آن براى گردشگران دنیا باز است، به جز آن معدود کشورهایى 
که از لحاظ مباحث خاصى براى حضور اتباع شان محدودیت 
داریم، مابقى گردشگران کشــورهاى دیگر دنیا مى توانند 
به ایران سفر کنند؛ از جمله آمریکایى ها که هم اکنون نیز 
به ایران سفر مى کنند و خوب و ُپرتعداد نیز سفر مى کنند و 
بحث هاى ترامپ نیز در تعداد سفر اتباع آمریکایى به ایران 

کاهشى نداشته است.
معاون رئیس جمهور درباره سرنوشــت عادى سازى سفر 
گردشگران شیعه عربســتانى به ایران اظهار داشت: طى 
رایزنى هاى که براى برقرارى حج امســال برگزار شد، این 
پیشنهاد را داده بودیم تا درباره گردشگران عربستانى طرح 
بحث شود ولى سازمان حج به ما هنوز گزارشى ارائه نکرده که 

آیا در این باره صحبتى به میان آمده است یا خیر.
احمدى پور خاطرنشان کرد: به نظر مى رسد، باید یکى دو 
حج برگزار شود تا فضا به ســمت عادى سازى پیش رود و 
انتظار اینکه با برگزارى یک حج؛ گردشگران عربستانى نیز 
به ایران سفر کنند کمى زود باشد، بنابراین انتظار مى رود دو 
حج برگزار شود تا شــاهد حضور گردشگران عربستانى در 

شهرهاى ایران از جمله مشهد باشیم.

دیدگاه معاون رئیس جمهور 
درباره سفر اتباع 2 کشور خاص به ایران 

آمریکایى ها، ُپرتعداد به 
ایران سفر مى کنند

براساس اعالم ســازمان تأمین اجتماعى، در 
9ماه منتهى به آذر ماه سال گذشته، 98 میلیون 
و 79 هزار و 359 بار مراجعه به پزشکان و مراکز 
پاراکلینیکى مراکز درمانــى تأمین اجتماعى 

انجام شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومى ســازمان 
تأمین اجتماعى، براســاس اعــالم دفتر آمار 
ومحاسبات اقتصادى واجتماعى این سازمان، 
در 9ماه منتهى به آذر ماه ســال گذشــته، 44 
میلیون و735 هزار و151 نفر توسط پزشکان 
شــاغل در مراکــز درمانى تأمیــن اجتماعى 
سراســر کشــور به صورت ســرپایى ویزیت

شدند.
از مجموع مراجعه به پزشکان در همین مدت، 
30 میلیون و914  هزار و 937نفر به پزشکان 
عمومى  و ده میلیون و787 هزار و164نفر به 
پزشکان متخصص مراجعه کردند و سه میلیون 
و33 هزار و50 نفر توسط دندانپزشکان ویزیت 

شدند.
همچنین 53 میلیــون و344 هزار و208 مورد 
مراجعه به مراکز پاراکلینیکى ملکى ســازمان 
تأمین اجتماعى در 9 ماه منتهى به آذر ماه سال 

گذشته انجام شده است.

98 میلیون مراجعه به 
پزشکان در 9ماه

وزیر بهداشت نگران افسردگى ایرانى هاست. او معتقد 
است در این سال ها اقدامى اساسى براى مبارزه با این 
بیمارى انجام نشــده اســت. نگاهى به کلینیک هاى 
روان شناســى و خلق وخوى مردم نگرانــى او را تأیید 
مى کند. در این شرایط چه بر سر سالمِت روان ایرانى ها 

آمده است؟
به گزارش فرارو، سید حسن قاضى زاده هاشمى قبل تر 
هم به رشد افســردگى در جامعه اشاره کرده بود. سال 
گذشته او گفته بود میزان افسرده هاى جهان 9 درصد 
یا نزدیک به 10 درصد است اما در ایران این میزان به 
12/6درصد رسیده اســت. او همچنین هفته گذشته 
به افسردگِى 16/5 درصد زنان اشاره کرد و گفت این 
عوامل محیطى هستند که جامعه را به سمت افسردگى 

پیش مى برند.
اینکه وزیر بهداشت بنا بر کدام پژوهش به این آمار از 
افسردگى مى پردازد مشخص نیست، اما طبق پژوهش 
دیگرى گفته شده بود که ایرانى ها بین 21 تا 25 درصد 

به افسردگى مبتال هستند.
برخى روان شناســان حتى رقمى بسیار باالتر از این را 

براى افسردگى کنار گذاشــته اند. اما اینکه افسردگى 
12 درصد باشــد یا 30 درصد چیزى را تغییر نمى دهد، 
وقتى روان شناسان و مشــاوران ایرانى از زنِگ خطر 
افسردگى و مشکالت ســالمت روان در ایران سخن 
مى گویند. به گفتــه آنها عوامل مختلفــى که خاِص 
جامعه ایران است، این جامعه را در این سال ها به سمت 
شیوع افسردگى یا همان ســرماخوردگى روانى برده

 است.
مهدى مســلمى فر روان شــناس، عواملى که باعث 

افزایش افسردگى بین مردم شده را بررسى کرد. 
این مشاور در ابتدا گفت: افســردگى مى تواند فصلى، 
بیولوژیک یا اجتماعى باشــد. اما افسردگى اجتماعى 
در حال حاضر اهمیت بیشــترى دارد. کما اینکه شعار 
ســازمان بهداشــت جهانى مبارزه با افسردگى است. 

بنابراین سخن گفتن از آن در ایران نیز مهم است.
وى همچنین ادامه داد: نکته اى که در مورد افسردگى 
وجود دارد این اســت که این آسیب یک آسیب راحت 
است؛ به این معنا که به راحتى در افراد به وجود مى آید 
و از طریق آن سقوط کردن نیز آسان خواهد بود. چراکه 

همدستى هاى اجتماعى افسردگى را ساپورت خواهند 
کرد. این هم دســت ها همان کسانى هستند که از این 
فضا اســتقبال مى کنند و به مرور تبدیل به فرد ناجِى 
زندگى فرد افســرده مى شــودند، حال آنکه خودشان 

نیز افسرده اند.
به گفته او همین اتفاق در سطح کالن نیز رخ داده است؛ 
یعنى ایجاد مشکالتى از بیرون که منجر به افسردگى 
افراد مى شود و درنتیجه شیوع و ساپورت آن در جامعه.

عوامــل افســردگى در ســطح کالن آن امــا 
چه چیزهایى اســت؟ مهــدى مســلمى فر در ادامه 
درباره این عوامل توضیح داد و تأکیــد کرد: افزایش 
افســردگى در یک جامعه بــه عواملــى برمى گردد 
که منجر مى شــود تــا حــس افســردگى در مردم 

فعال شود.
این مشــاور با ذکر مثالى با تأثیر عوامل اقتصادى در 
افسردگى مردم ایران اشــاره کرده و اظهار داشت: در 
دوران ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد، مردم به 
دلیل باال بودن تورم پرکار و فعال بودند و همین سبب 
شــده بود تا استرس(که در فاصله رســیدن به چیزى 

به وجود مى آید) و اضطراب جزو مواردى از مشکالت 
روان شناختِى توأم با افســردگى باشند؛ مواردى که در 
کلینیک هاى روان شناختى زیاد با آن مواجه مى شدیم.

مسلمى فر با اشاره به رکود اقتصادى در حال حاضر در 
ایران ادامه داد: در سال هاى اخیر نیز کلمه اى که بیشتر 
مى شنویم؛ کلمه «رکود» است؛ اصطالحى که مردم 
این روزها زیاد آن را به کار مى برند. اختالِل متناسب با 
ثبات نیز افسردگى است. این اختالل درنتیجه منجر به 
تکرار، یک نواختى ریتم زندگى، عدم وجود نقطه عطف 

و چشم انداز در زندگى مى شود.
وى در ادامه گفت: براى مثال مغــازه دارى را در نظر 
بگیرید که پیش از رکود اقتصادى، روزى40 بار از روى 
صندلى خود بلند مى شد تا لباس بفروشد، او حاال فقط 
چهار بار از روى صندلى اش براى این فعالیت اقتصادى 
و فیزیکى بلند مى شــود و درنتیجه بــه مرور رفتارش 

تغییر خواهد کرد. 
بنابراین، این روان شــناس معتقد است وقتى وضعیت 
اقتصــادى محدود شــود، انتخــاب بــراى آدم ها و 
برنامه ریزى هایشــان نیز کاهش پیدا مى کند و رفتار 

مردم به سمت افسردگى گرایش پیدا مى کند.
او البته مى گوید این بــدان معنا نیســت که در همه 
جهان مشــکالت اقتصادى باعث شــیوع افسردگى 
مى شود. مثًال آمار خودکشى در کشــورى مثل ژاپن 
با شرایط اقتصادِى خوب، بســیار باالست. اینکه چه 
عواملى بر روى افسردگى مردم جامعه تأثیر مى گذارد 
به ســابقه تاریخى، ملى و همه شــرایط آن جامعه بر

مى گردد.
چه عوامل دیگرى مردم را افسرده  کرده است؟ به گفته 
این روان شناس در جامعه ما در حال حاضر رکود یکى 
از عوامل تأثیرگذار بر روى خلق و خوى افراد است، اما 

عوامل دیگرى نیز وجود دارد.
 کمبوِد آزادِى عمل و حق انتخاب به اعتقاد مسلمى فر از 
دیگر عوامل افسردگى در جامعه ایرانى است. همچنین 
به گفته او جامعه ایــران بدل به جامعه اى به شــدت 
ارزشى شده است و دو قطبى شــدن جامعه به خوب و 
بد باعث شــده تا مردم به خوب ها و بدها تقسیم شوند 
که این خودش منجر به افزایش برچســب ها و شیوع 

افسردگى است.
وى در ادامه اظهار داشــت: پذیرفتن تفاوت و تفکیک 
میان مردم به دلیل گذار جامعه از سنت به مدرنیته هنوز 

جایى در میان ما پیدا نکرده است.
این کارشناس همچنین درباره شیوع آسیب ها به دلیل 
افســردگى گفت: در این میان، افرادى که مى خواهند 
خالق و آزاد زندگــى کنند ممکن اســت نتوانند این 
پارادوکس را رعایت کننــد و درنتیجه از طریق اعتیاد، 
خیانت و سایر آسیب ها خودشان را رها کنند. اتفاقى که 

ما در نسل جدید بیشتر شاهد آن هستیم.
وى دربــاره دلیل دیگر افزایش افســردگى در جامعه 
ایران نیز گفت: همچنین در جامعه ایران هزینه به دست 
آوردن خواسته ها باالست چون زیرساخت مناسب آن 
وجود ندارد و درنتیجه بخاطر این هزینه افراد از عالیق 
و خواسته هایشان مى گذرند که این خود عامل دیگرى 

در ایجاد افسردگى است. 

تبعات ریتِم یکنواخت زندگى ایرانى

چرا افسردگى در ایران 
افزایش یافته است؟

کوالك اینستاگرامى 
«مهشید»

   خبر آنالین |  زمســتان بــود و هوا با 
کسى تعارف نداشت؛ سرد سرد. دخترك حدوداً 
چهار ساله کز کرده بود کنج دیوار؛یک سمتش 
مادر و ســمت دیگر دیوار؛ پتویى کهنه و رنگ 
و رورفته تنها پناهگاهش بود تا شاید انگشتان 
و دســتان ناز و نحیفش از گزند سرما در امان 

باشند.
چه سمفونى غریبى و چه روزگار عجیبى؛ اینجا 
تهران است، نه؛ اینجا ایران است. این تصاویر 
تلخ را بارها و بارها در همه جا دیده ایم؛ ربطى 
هم به کم کارى دولت روحانى و احمدى نژاد و 

هاشمى و... ندارد.
سئوال من اما این است؛ هر کدام از ما با دیدن 
چنین صحنه هایى چه مى کنیم؟ معموًال یکى 
دو حالت بیشــتر ندارد؛ یا به جیبمان نگاه مى 
کنیم و در حد توان، اسکناســى دو یا پنج یا ده 
هزار تومانى یا شاید کمى بیشتر حواله شان مى 

کنیم و رد مى شویم و مى رویم پى کارمان.
حالت دیگرش هم این است که مى بینیمشان 
و حاال به هر دلیلــى از همان کمک اندك هم 
دریغ مى کنیم و حس مى کنیم با کمکمان به 
آنها گداپرورى کرده ایم؛ البته که براى استفاده 
ابزارى از وجــود نازنین آن کــودك معصوم 
ناراحت مى شــویم، بله ناراحت مى شویم که 
چرا باید این نازنین دختر در این ســاعات شب 
و در این فصل سال به جاى اینکه در خانه اى 

گرم خوابیده باشد، اینجاست؛ گوشه خیابان.
کدامیک از ما مى شویم «مهشید خسروى»؟ 
او را تازه شــناختم. به صورت کامًال اتفاقى در 
اینستاگرام؛ پیجش را دوســتى معرفى کرد؛ 
بانویى که بى هیچ چشــم داشتى هر آنچه در 

توان دارد صرف کمک به نیازمندان مى کند.
برایش هم فرقى نمى کند کجاى ایران؛ از رى 
شهر و ماهشهر تا زاهدان و سراوان، از یاسوج و 

سنندج تا آبادان و آبدانان.
ســمعک ندا، عینک مســلم، نیازهاى خانه 
ســالمندان،کمک به محله آجرپــزى حومه 
تهران و خیلى کارهاى خوب دیگر که به همت 
بانویى عاشق و البته کمک مردم ایران انجام 

مى شود.
روش کار هم اینگونه است: نیازمندان از طریق 
همین صفحه اینســتاگرام -کــه حدود 125 
هزار عضو دارد-به او معرفى مى شوند، خانم 
خســروى پس از پیگیرى و اطمینــان از نیاز 
نیازمند آن مشــکالت را با دنبال کنندگانش 
مطرح مى کند؛ کمک ها جمع مى شــوند به 

فاصله اندکى به دست نیازمندش مى رسد...
سپاس از همه «مهشید» هاى با غیرت ایران 

که معنى کامل انسانیت هستند.
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اعالم زمان خونگیرى
 در مراکز اهداى خون 

زمان خونگیرى از اهداکنندگان خون در مراکز اهداى 
خون استان اصفهان در ماه مبارك رمضان اعالم شد.

مراکز اهــداى خون اصفهــان از آغاز مــاه مبارك 
رمضان تا پایان ماه مبارك رمضان آماده خونگیرى از 

اهداکنندگان هستند. 
بر این اساس، زمان خونگیرى در مراکز انتقال خون 
در اســتان اصفهان طى ماه مبارك رمضان به شرح 

زیر است: 
■ مرکز اهداى خون خواجو از ساعت 7و 30 دقیقه 
صبح تا ســاعت 19و 30 دقیقه. این مرکز همچنین 
شــب ها از ســاعت 21 تا 24 آمــاده خونگیرى از

 اهدا کنندگان خون است. 
■  مرکز اهداى خون شــریعتى از ساعت 8 صبح تا 

ساعت 13. 
■  مرکز اهداى خون عاشــق اصفهانى از ساعت 8 

صبح تا ساعت 13. 
براســاس این گزارش، ســاعات خونگیرى از اهدا 
کنندگان خون در ماه رمضان در شهرســتان هاى 
نجف آباد، کاشان، خوانسار و شهرضا نیز از ساعت 7و 

30 دقیقه تا ساعت 14 مى باشد. 

عمر ناوگان تاکسیرانى شهر 
به 7/5 سال رسید

مدیرعامل سازمان تاکســیرانى شهردارى اصفهان 
اظهارداشت: با اقدامات گســترده این سازمان، عمر 
ناوگان تاکسیرانى شهر اصفهان به هفت سال و نیم 

رسیده است.
حسین جعفرى اظهارداشت: به این نتیجه رسیده ایم 
که تعداد دو هزار ناوگان تاکسى مازاد در شهر اصفهان 
تردد مى کنند، از این رو ســاماندهى تاکسى ها را در 

اولویت برنامه هاى سازمان قرار داده ایم.
مدیرعامل سازمان تاکســیرانى شهردارى اصفهان 
ادامه داد: در حال حاضر رایزنى ها با پلیس راهور در 
حال انجام اســت تا موانع قانونى براى تبدیل پالك 
تاکسى به شــخصى برطرف شــود تا رانندگانى که 
تمایل دارند خودروهایشان را به شخصى تبدیل کنند، 

از چرخه حمل و نقل عمومى شهر خارج شوند.

برگزارى مسابقات ورزشى 
در ایام ماه رمضان

مدیرعامل سازمان ورزش شهردارى اصفهان از سرى 
مسابقات ورزشــى که در ماه مبارك رمضان برگزار 
مى شود خبر داد.على قاسمى با اشاره به اینکه هر ساله 
در ایام ماه مبارك رمضان مســابقات فوتسال «جام 
موالى عرشیان» برگزار مى شود، گفت: این سرى 
مســابقات در ســالن هاى نرگس، ارغوان، نصرآباد 
و سایر ســالن هاى شهر در دو رده ســنى جوانان و 
بزرگساالن برگزار مى شــود.وى در ادامه با اشاره به 
برگزارى مسابقات فوتبال گل کوچک بیان کرد: این 
مسابقات در نیمه دوم ماه مبارك رمضان در محالت 
شهر برگزار مى شود که رده سنى شرکت کنندگان در 

این مسابقات آزاد است. 

عامل برداشت اینترنتى 
دستگیر شد

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر از شناسایى 
و دســتگیرى فردى که با به دست آوردن اطالعات 
کارت بانکى فردى مبلغ 24 میلیون و 500 هزار ریال 

از حساب او برداشت کرده بود خبر داد.
على جعفرى نژاد اظهار داشت: در پى شکایت یکى 
از شهروندان مبنى بر اینکه فردى ناشناس از طریق 
فضاى مجازى اقدام به ســرقت از حساب وى کرده 
بررسى موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار 
گرفت. وى افزود: با بررســى هاى پلیسى،مشخص 
شد متهم با به دســت آوردن رمز دوم و شماره کارت 
عابر بانک شاکى اقدام به برداشت مبلغ 24 میلیون و

 500 هزار ریال به صورت غیر مجاز کرده است.
فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر تصریح کرد: 
با انجام تحقیقات، متهم مذکور شناسایى و دستگیر و 
در مواجهه با مدارك و مستندات پلیس صراحتاً به بزه 

انتسابى اقرار کرد.

طرح بازآفرینى بافت هاى فرســوده در استان اصفهان با 
اولویت شــهرهاى کاشان، نجف آباد، شــهرضا و مبارکه 
آغاز شده است.معاون امور  عمرانى استاندارى گفت: طرح 
بازآفرینى شهرى اســتان اصفهان براى 107 شهر استان 
در ســتاد ملى بازآفرینى کشــور به تصویب رسیده است 
که شهرهاى کاشان، نجف آباد، شــهرضا و مبارکه داراى 
اولویت اجرا هســتند.محمدعلى طرفه با بیــان اینکه در 
استان اصفهان در حدود 7380هکتار بافت ناکارآمد شهرى 
وجود دارد، افزود:3783هکتار از این سکونتگاه غیررسمى 
در شهرهاى اصفهان، خمینى شــهر، نجف آباد و شهرضا 
قراردارد. وى با اشاره به اینکه تا پایان امسال همه محالت 

هدف بازآفرینى شهرهاى اســتان داراى برنامه بازآفرینى 
خواهد شد،گفت: یکى از فعالیت ها و برنامه هاى اصلى استان 
در طرح بازآفرینى، بسترســازى براى مشارکت عموم از 
طریق ابزارسازى، توانمندسازى و فرهنگسازى است. طرفه 
بااشاره به اینکه اصفهان  اولین و تنها استانى است که سند 
استانى بازآفرینى آن به تصویب و تأیید  ستاد ملى بازآفرینى 
کشور رسیده، افزود: عملیات اجرایى طرح بازآفرینى در شهر 
اصفهان از چند ماه پیش آغاز شده است و هر سال درصدى 
از برنامه، با توجه به مشارکت مردم در مناطق فرسوده و ورود 
همه ارگان ها و ســازمان هاى مربوط و تأمین اعتبار الزم، 

اجرایى مى شود.

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى اصفهان 
گفت: استان اصفهان یکى از مناطق بسیار مستعد تولید 
نهال در کشور اســت که ضمن تأمین نیاز نهال استان، 
هر ســاله بخش قابل توجهى از نیاز سایر نقاط کشور را 

تأمین مى کند.
احمدرضا رئیــس زاده با بیان اینکه اصفهــان در تولید 
نهال هاى استاندارد در ســطح کشور مى درخشد، اظهار 
داشت: در ســال 1395 بیش از یک میلیون و 880 هزار 
اصله نهال از ارقــام و گونه هاى مختلف تولید و با نصب 
شناسه روى آنها بین متقاضیان استان و کشور توزیع شد.
وى در ادامه افزود: عمده گونه هاى تولیدى اســتان را 

ســیب، به، زالزالک، زردآلو، آلو، گوجه، هلو و شــلیل، 
انار، انگور و... تشــکیل مى دهد و شهرستان هاى عمده 
تولیدکننده نیز تیران و کرون، نجــف آباد، فالورجان، 

گلپایگان و نطنز هستند.
مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان تأکید کرد: در راستاى ســاماندهى تولید نهال 
گواهى شــده، یک باب باغ مادرى با ظرفیت اســمى 
تولید سالیانه 400 هزار اصله در سال انواع نهال گواهى 
شــده در منطقه مهیار احداث شده اســت که در سال 
جارى تعداد محدودى از نهال گواهى شده قابل عرضه

 خواهد بود.

آغازطرح بازآفرینى
 بافت هاى فرسوده استان 

تولید یک میلیون و 880 هزار 
اصله نهال در استان 

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
امسال هزارگیره دوچرخه در مکان هاى پرتردد شهر از جمله 
بانک ها، مســاجد، مدارس و ایســتگاه هاى حمل و نقل 
عمومى نصب مى شود تا شهروندان دغدغه اى براى پارك

 دوچرخه هاى خود نداشته باشند.
علیرضا صلواتى با بیان اینکه فرهنگسازى براى استفاده از 
دوچرخه به صورت تدریجى انجام مى شود، اظهارداشت: 
براى توسعه زیرســاخت هاى دوچرخه ســوارى در شهر 
اقدامات خوبى انجام شده که افزایش تعداد دوچرخه سواران 
در شهر را رقم زده است. وى افزود: در حال حاضر 60 کیلومتر 
مسیر دوچرخه سوارى در شــهر اصفهان وجود دارد که به 
دالیلى قابل اســتفاده نبود، از این رو در گام نخست بهینه 
سازى این مسیرها در دســتور کار قرار گرفت.معاون حمل 
و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان تصریح کرد: در حال 
حاضر اجراى بهینه ســازى مسیرهاى موجود دوچرخه 80 
درصد پیشــرفت داشته است و تا اواســط سال جارى کل 
مسیرهاى موجود دوچرخه شــهر اصفهان، ایمن، بهینه و 

استاندارد خواهد شد.

معاون فرهنگى اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: ترتیل خوانى قــرآن کریم در 141 بقعه اســتان 
اصفهان، برپایى برنامه ضیافت الهى در ایام ماه مبارك 
رمضان در بیش از 206 بقعه و افطارى ســاده در 114 
امامزاده استان اصفهان از جمله برنامه هاى اوقاف در ایام 

ماه مبارك رمضان خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمین حسن امیرى با اشاره به اعزام 
20 مبلغ از قم در این ایام، افزود: بیش از 200 مبلغ بومى 
هم در ماه مبارك رمضان به بقاع مختلف اعزام مى شوند.

وى تصریح کرد: در بیش از 73 بقعه نماز صبح، 120 بقعه 
نماز ظهر و بیش از صد بقعه نماز مغرب و عشا به جماعت 

اقامه خواهد شد.
امیرى به برپایى 35 خیمه معرفت در بقاع متبرکه اشاره 
کرد و گفت: در ایام ماه مبــارك رمضان، روزانه در 136 
امامزاده مراسم سخنرانى برگزار مى شود، در 141 بقعه 
استان اصفهان هم ترتیل خوانى قرآن کریم برنامه ریزى 
شده که در امامزاده هالل بن على(ع) مشهد اردهال، آقا 
على عباس(ع) و امامزاده نرمى(ع) بــه صورت زنده از 

شبکه هاى 5، قرآن و آموزش، اصفهان پخش مى شود.
وى یادآور شد: در ایام وفات حضرت خدیجه(س) در 83 
بقعه متبرکه مراسم ویژه اى تدارك دیده شده است و در 
ایام والدت امام حسن مجتبى(ع) 186 بقعه میزبان سفره 
کریم اهل بیت(ع) خواهند بود که همزمان با جشن میالد 
در 114 امامزاده استان اصفهان مراسم افطارى ساده نیز 

برگزار مى شود.
معاون فرهنگى اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
به ویژه برنامه هاى شب قدر اشاره کرد و گفت: 186 بقعه 
میزبان شب زنده داران خواهند بود؛ محافل انس با قرآن 
با حضور قاریان مصرى هم در جوار امامزادگان اســتان 

اصفهان برگزار مى شود.
وى با اشــاره به اینکه نماز عید فطر در 104 بقعه استان 
اصفهان برگزار خواهد شــد، اضافه کــرد: جهتگیرى 
برنامه هاى اداره اوقاف در ایام ماه مبارك رمضان، استفاده 
از ظرفیت هاى معنوى این ماه مبارك در راستاى افزایش 

معنویت زائران و روزه داران خواهد بود.
 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به آخرین 
جزئیات از مشاهده بیمارى تب کریمه کنگو در اصفهان 
گفت: تاکنون چهار مورد بیمارى تــب کریمه کنگو در 

استان اصفهان مشاهده شده است.
غالمرضا اصغرى اظهار داشــت: تا کنــون چهار مورد 
بیمارى تب کریمه کنگو در اســتان اصفهان مشاهده 
شده است و از مردم استان مى خواهیم گوشت را صرفًا از 
مراکز مورد تأیید بهداشت و دامپزشکى تهیه کنند. وى با 
اشاره به اخبار منتشرشده از مرگ یک نفر بر اثر بیمارى 
تب کریمه کنگو در مبارکه افزود: جواب آزمایش این فرد 
از تهران دریافت شده و به صورت قطعى دلیل مرگ وى 

مربوط به تب کریمه کنگو بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: افرادى 
که به این ویروس مبتال بودند، در حال حاضر بســترى 
و تحت درمان هســتند و وضعیت جســمانى آنها رو به 

بهبودى است.
وى بیان کرد: براى جلوگیرى از ابتــال به این ویروس 
خطرناك باید ابتدا دام را بعد از ذبح بهداشــتى به مدت 
24 ســاعت در سیســتم هایى با دماى معمولى (منفى 
یک تا منفى چهار درجه ســانتیگراد) نگهدارى و سپس 
بسته بندى کرد. قبل از مصرف نیز گوشت در دماى فریزر 
حداقل به مدت سه چهار ســاعت نگهدارى و پس از آن 
مصرف شود.اصغرى با اشاره به این بیمارى خاطرنشان 
کرد: ویروس CCHF به وسیله دام، الشه دام، ترشحات 
و خونابه و کنه هیالوما منتقل مى شــود؛ مخزن ویروس 
در طبیعت اصوًال کنه  اســت و البته گاو، گوســفند، بز و 

خرگوش نیز به عنوان مخزن مطرح هستند.
وى اظهــار داشــت: بیمارى CCHF یــک بیمارى 
خونریزى دهنده تب دار حاد بوده که بیشتر به وسیله کنه 
منتقل مى شود. با وجودى که ویروس مخصوص حیوانات 
اســت موارد تک گیر و همه گیرCCHF در انسان نیز 
اتفاق مى افتد، این بیمارى متأسفانه مرگ و میر باالیى 
دارد.اصغرى با اشاره به راه انتقال این بیمارى تصریح کرد: 
کنه مخزن و ناقل بیمارى بوده و عفونت در انسان پس 
از گزش کنه آلوده یا له کردن آن روى پوست یا تماس با 
پوست، الشه حیوان، خون و ترشحات حیوان آلوده و یا 
تماس با خون و بافت هاى بیمار مبتال ایجاد مى شود و در 

واقع خطر انتقال در ذبح حیوان وجود دارد.

عالیم بیمارى تب کریمه کنگو
شــروع عالیم ناگهانى بیمارى تب کریمه کنگو حدود 

یک تا هفت روز طول مى کشــد. متوسط سه روز بیمار 
دچار سردرد شدید ، تب، لرز، درد عضالنى  (به خصوص 
در پشت و پاها)، گیجى، درد و سفتى گردن، درد چشم، 
ترس از نور و حساســیت به نور مى شود. ممکن است 
حالت تهوع، استفراغ بدون ارتباط با غذاخوردن و گلودرد 
و احتقان ملتحمه در اوایل بیمارى وجود داشــته باشد 
که گاهى با اسهال و درد شــکم و کاهش اشتها همراه 

مى شود.
تب معموًال بین ســه تا 16 روز طول مى کشد و تورم و 
قرمزى صورت، گردن و قفسه ســینه، پرخونى خفیف 
حلق و ضایعات نقطه اى در کام نرم و ســخت شــایع 

هستند.
در این بیمارى تغییرات قلبى- عروقى شــامل کاهش 

ضربان قلب و کاهش فشارخون مشاهده مى شود. 
کاهش گلبول هاى ســفید (لکوپنى)، کاهش پالکت 
ها (ترمبوسیتوپنى) و برخى اوقات کاهش بسیار شدید 

پالکت ها نیز در این بیمارى مشاهده مى شود.
مرحله خونریزى دهنده این بیمــارى مرحله کوتاهى 
است که به سرعت ایجاد مى شود و معموًال در روز سوم 
تا پنجم بیمارى شروع مى شود و یک تا ده روز (به طور 

متوسط چهار روز) طول مى کشد.

نکات مهم پیشگیرى از تب کریمه کنگو
■ مراقبت حفاظتى و بهداشتى کامل دامداران و کارکنان 
کشــتارگاه ها و قصابى ها و... و اســتفاده از دستکش و 

وسایل حفاظتى و... 
■جلوگیرى از گزش کنه آلوده به وســیله خوددارى از 

خوابیدن در نقاط آلوده.

■ عدم مصرف گوشت تازه (گوشت باید 24 ساعت در 
دماى منفى 1 تا 4 درجه نگهدارى شود بعد مصرف شود).

■ پختن کامل گوشت،براى پرسنل بیمارستانى و کادر 
درمانى توجه کامل به مراقبت از خود یعنى اســتفاده از 
ماسک، گان، عینک و دستکش در برخورد با بیمار دچار 

خونریزى.
■ درمان موارد مشکوك طبق پروتکل کشورى در شش 

روز اول با ریباویرین

رفتار ســلیقه اى و بعضًا حضور برخى افراد با گرایش 
هاى خاص در ســازمان هایى که جنــس آن با دیگر

 سازمان هاى دولتى فرق مى کند باعث به وجود آمدن 
یک سلیقه ویک نوع نگاه خاص مى شود.

اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان در
 سال هاى مختلف با مشــکالت فراوانى روبه رو بوده 
است که به مدد مدیران و مسئولین آن، این مشکالت تا 
حدودى برطرف شده اند اما باز شاهد برخى از رفتارهاى 

سلیقه اى در این اداره هستیم.
خبرى کــه این روزهــا در بین مــردم و به خصوص

 عالقه مندان به هنر ایجاد نگرانى کرده، محدود شدن 
فضاهاى هنرى از جمله برگزارى کنســرت است. با 
انتخاب دکتر حسن روحانى براى دومین بار و شعارهاى 
مطرح شده توسط ایشان امید مى رفت این نگاه و این 

نوع رفتار ازبین برود.
کیوان ساکت، نوازنده و آهنگســاز موسیقى ایرانى از 
شرط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى اصفهان براى 

صدور مجوز کنسرت کاشان انتقاد کرد. 
این هنرمند قرار بود طبق برنامه ریزى هاى انجام شده 
روزهاى هشتم و نهم خرداد ماه با خوانندگى وحید تاج 
در شهر کاشان کنســرت هایى را برگزار کند. کیوان 
ســاکت در این باره مى گوید: «اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى شهرستان کاشان حمایت بسیار خوبى از گروه 
ما داشــت اما به دلیل اینکه روند صدور مجوز باید از 

طریق اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان 
انجام پذیرد مسئوالن صدور مجوز به مدیر برنامه من 
اعالم کردند که بنده باید در ابتدا نمونه کار ارائه بدهم تا 

مجوزى براى کنسرت صادر شود!»
این نوازنده و آهنگســاز اعالم کرد: «من شنیده بودم 
که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
چنین رفتارهایى را بعضاً با گروه ها و برخى از هنرمندان 
اعمال مى کند، اما واقعًا باورم نمى شد که براى اجراى 
یک برنامه موسیقایى مرتبط با موسیقى ایرانى چنین 
برخوردى انجام شود. این رفتار جز ناراحتى و نارضایتى 
و دلگیرى چیز دیگرى براى هنرمندان به همراه ندارد. 
ما که پشــتیبانى خود را از دولت آقاى روحانى اعالم 
کردیم انتظار چنین برخوردهاى توهین آمیز از مدیران 

محلى نداریم.»
به راستى مشــکل از کجاست؛ عدم شناخت مسئولین 
ارشاد اصفهان از هنرمندى درحد کیوان ساکت و یا به 
گفته خود این هنرمند و دیگــر هنرمندان، رفتارهاى 

سلیقه اى؟! 
ما به عنوان رســالت خبرى خود بــه معرفى و رزومه 
این هنرمند مى پردازیم تا شــاید بهانه آشنایى براى 

مسئوالن ارشاد اصفهان ایجاد شود.
کیوان ساکت کیست؟

وى فارغ التحصیل رشته آهنگسازى از اروپا مى باشد، 
مادرش رئیس بزرگ ترین دبیرســتان دخترانه مشهد 
بود، پدرش نیز مؤســس بزرگ ترین دراگ استور در 

مشهد و به شاعر توانا مشهور بود. 
اولین درس هاى موســیقى را از دایى خویش منوچهر 
زمانیــان در کار گاه موســیقى کــودکان و نوجوانان 
فراگرفت بعدها زیر نظر حمید متبسم کار کرد، پس از 
مهاجرت متبسم به خارج از کشور، از آن زمان ساکت 
تار را بدون اســتاد فرا گرفت و درایــن میان تنها چند 
مالقات کوتاه با استاد حسین علیزاده داشت. در سال 
1369 به دعوت پرویز مشکاتیان به عنوان مسئول به 
گروه «عارف» دعوت شد و در کنسرت ها و سفرهاى 
زیادى با او همراه شد. وى آهنگساز، نوازنده تار و سه تار، 

نویسنده و مدرس دانشگاه است . 
ساکت سال 1383 موفق به اخذ رتبه درجه یک هنرى 
در رشته آهنگسازى و نوازندگى و در سال 1384 نیز از 

سوى حسن کسائى موفق به دریافت لوح تقدیر شد.
ســاکت در ســال 1375 گروه «وزیرى» را تأسیس 
کرد و آثــار زیادى را بــا این گروه در داخــل و خارج 
از کشــور اجرا کرده اســت، همچنین ارکستر بزرگ 
کیوان ســاکت نیز با بیش از 60 نوازنــده و خواننده 
در ســال  هاى اخیر با موفقیت برنامه هایــى را اجرا 

کرده است.
او ده ها کتاب با عناوین شــیوه نوین آموختن تار و سه 
تار در پنج جلد، 10تمرین، هجده قطعه، حرکت دائمى، 
چرخ نیلوفرى، با موج تا کرانه، در سایه سار بید، هشت 

آهنگ معروف جهان و... را منتشر کرده است.
شــیوه مضراب زنى ســاکت منحصر به خودش بوده 

و از مهارت هاى وى اجراى ســرعتى قطعات است. 
این تنها بخشــى از فعالیــت هــا و زندگینامه کیوان 
ســاکت بود که اگر بخواهیم به صــورت کامل به آن 
بپردازیم بى شک باید به صورت چند گزارش مستقل

 عمل کنیم.
بیشــتر هنرمندان بر این امر معتقد هســتند که بعضًا 
اینگونه رفتارهــا باعث خواهد شــد تــا تنش هاى 
بیشــترى در این زمینه به وجود بیاید.کیوان ســاکت 
و گروهــش در حالى جمعــه هفته پیــش در آبادان 
کنســرتى را برگزار کرد که باز هم جریان  هاى تندرو 
بنرهاى این کنســرت را پایین کشــیدند. البته ظاهراً 
برگزارى کنسرت در آبادان تبدیل به یک معضل شده

 است. امید حاجیلى خواننده موسیقى پاپ که قرار بود 
روز پنج شنبه چهارم خرداد در ســالن شهداى کارگر 
شــهر آبادان روى صحنه برود، از لغو خودخواســته 
این کنســرت خبر داد و کیوان ســاکت آهنگســاز 
و نوازنــده پیشکســوت تار و ســه تار از شــماره اى 
ناشــناس پیغامى تهدیدآمیز دریافت کرده اســت با 
این مضمون که حق برگزارى کنســرت در این شهر 
را نــدارد و در غیر ایــن صورت همــان بالیى که بر 
سر ساالر عقیلى آوردند، بر ســر او هم خواهند آورد.
شــاید این گونه رفتارهــا را باید  صــف آرایى مقابل
سیاســت هاى اصالح طلبــان قلمداد کــرد که این

 صف آرایى انگار در شــهر اصفهان دوبــاره در حال 
جان گیرى است.

خرید گوشت  بدون مهر دامپزشکى؛ ممنوع

مشاهده 4 بیمار مبتال به تب کنگو در اصفهان
یک نفر در مبارکه بر اثر ابتال به این بیمارى جان داده است

مسئول بیمارى هاى واگیردار مرکز بهداشت اصفهان 
تأکید کرد: باتوجه به اعالم نظر یکى از مسؤالن بهداشتى 
اصفهان مبنى بر مشاهده چهار مورد بیمارى تب کریمه 
کنگو در استان اصفهان، تاکنون فقط یک مورد به تأیید 

آزمایشگاه رسیده است.
رضا فدایى اظهارداشــت: تب خونریزى دهنده کریمه 
کنگو یک بیمارى حاد تب دار و خونریزى دهنده  است که 
ازطریق گزش کنه، تماس با خون یا ترشحات یا الشه 

دام و انسان آلوده منتقل مى شود.

وى افزود: فرد مشکوك به این بیمارى باید ایزوله شود 
و نباید با افراد خانواده و پرســنل بیمارستانى در تماس 
باشــد.فدایى با تأکید بر خوددارى از خرید گوشت هاى 
بازرسى نشده و بدون مهر دامپزشکى گفت: شهروندان 
باید گوشت مورد نیاز خود را از مراکز مجاز فروش تهیه و 
از مصرف جگر خام یا گوشت هاى نیمه پخته خوددارى 
کنند.وى هشدار داد: از ذبح دام خارج از فضاى کشتارگاه 
باید خوددارى شود و قصاب ها نیر نباید چاقوى استفاده 

شده براى ذبح را دردهان خود نگه دارند. 

آزمایشگاه، ابتالى یک نفر به تب کریمه کنگو را تأیید کرد

بهانه آشنایى براى اداره فرهنگ و ارشاد استان  

صف آرایى جناح هاى سیاسى در کنسرت هاى اصفهان
جمال نوروزباقرى

اهداى افطارى ساده در 
جوار 114 امامزاده استان

نصب 1000گیره دوچرخه 
در مکان هاى پرتردد شهر  
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کمک یک میلیارد 
و 600 میلیونى خّیران 

209 حامى نیکــوکار، 230 یتیم وکــودك داراى 
سرپرســت بیمــار و از کارافتــاده را حمایت مالى 
کردند.معاون مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد

 امام خمینى(ره) اســتان اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: حامیان حمایت مالــى 166 یتیم و 64 فرزند 
سرپرســت بیمار و ازکارافتاده نیازمند این استان را 

برعهده گرفتند.
عبدالــرزاق میرزایى افزود: همچنیــن خیران یک 
میلیارد و 600 میلیون ریال در قالب 740 میلیون ریال 
کمک نقدى و بقیه غیر نقدى به نیازمندان زیر پوشش 

کمیته امداد استان اصفهان کمک کردند.

مدارس جرقویه علیا 
همچنان مختلط و چند پایه

در کنار محرومیت و مشکالت معیشتى عموم مردم، 
دانش آموزان روســتاهاى جرقویــه علیا همچنان 

درمدارس چند پایه و مختلط تحصیل مى کنند.
کمبود معلم وفضاى آموزشــى استاندارد، پراکندگى 
روستاها، ناکافى بودن بودجه آموزش و پرورش، دو 
یا چند شغله بودن معلمان و محرومیت خانواده ها از 
جمله مشکالت این روستاها در 120کیومترى شرق 

اصفهان در منطقه کویرى است.
اداره آموزش و پرورش جرقویــه علیا با 300 کارمند 
ادارى و آموزشى، داراى 18 مدرسه ابتدایى با جمعیت 
هزار و 60 دانش آموز، 11 مدرســه متوســطه اول 
با جمعیت 320 دانش آموز و پنج متوســطه  دوم با 

جمعیت 650 دانش آموز است.

بستن آب زاینده رود
طبق نظر جهاد کشاورزى 

عضو خبرگان کشاورزى شهرستان اصفهان گفت: 
آب منطقه اى باید با نظر کارشناسان جهاد کشاورزى 
نســبت به بســتن آب زاینده رود اقدام کند و توجه 
داشته باشند که بســتن مدیریت نشده آب، خسارت 

بسیارى به کشاورزان وارد خواهد کرد.
دهقانى با اشــاره به اینکه گزینه کشت پاییزه دوم 
براى کشت به شرطى موفق است که آب تا زمان نیاز 
کشاورزان باز باشد، گفت: اگر آب زاینده رود زودتر از 
زمان موعد بسته شود، خسارت زیادى به کشاورزان 
شــرق اصفهان که فقط 50 درصد نســبت به سال 

گذشته، کشت داشتند، وارد مى شود.
وى اظهار داشــت: این روزها اوج نیاز محصول غله 
به آب است زیرا طبق گفته قدیمى ها « یک َمن آب 
و یک َمن گندم» در اواســط اردیبهشت ماه تا پایان 
کشــت محقق مى شــود و اگر آب به میزان کافى 
به غله برسد، برداشــت خوبى حاصل مى شود؛ در
غیر اینصورت تمام دسترنج کشاورزان هدر مى رود.

وى با اشــاره به اینکه محصول گندم در طول مدت 
کشت نیاز به پنج آبدهى و جو و گل رنگ نیاز به چهار 
آبدهى دارد، افزود: اگر مدیریــت صحیح در زمان 
بستن آب صورت نگیرد کشــت موفقى را در کشت 

پاییزه دوم شاهد نخواهیم بود . 

آغاز ساخت غربى ترین 
میدان نجف آباد

معاون فنى و عمرانى شــهردارى نجف آباد گفت: 
به دنبال اتمام مراحــل مطالعاتى، برگزارى مناقصه 
و انتخــاب پیمانکار اجراى میدان نجف اشــرف در 
غربى ترین نقطه شهر با پیش بینى هزینه اجرایى دو 
میلیارد تومان آغاز شده که با توجه به ورود مسیرهاى 
انحرافى به اجراى آســفالت، به زودى شاهد انتقال 
بارترافیکى و آغاز مرحله ساخت میدان خواهیم بود.

مهدى فاضــل افــزود: با توجــه بــه تفاهمنامه 
خواهرخواندگــى بیــن شــهرهاى نجــف آباد و
 نجف اشــرف و در راستاى ســاماندهى ترافیکى 
ورودى غربى شــهر، میدانى به ابعاد 80 در 200متر 
ساخته خواهد شــد که این امر بخش قابل توجهى 
از مشــکالت تردد در شــهرك صنعتى پلیس راه و 

کارگاه هاى اطراف را برطرف خواهد کرد.

خبر

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: قیمت 
گوشت قرمز در روزهاى اول ماه مبارك رمضان افزایش 

خواهد داشت.
عبدالرزاق آقاجانى اظهار داشــت: در روزهاى اول ماه 
مبارك رمضان بــه دلیل باال رفتن تقاضــا براى خرید 
گوشت قرمز، قیمت ها افزایش مى یابد. وى بیان داشت: 
در حال حاضر قیمت گوشت گوسفند به کیلویى 37 هزار 

تومان و گوساله به کیلویى 36 هزار تومان رسیده است.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان تصریح کرد: 
زمانى که قیمت گوشت افزایش مى یابد احتمال اینکه به 

قیمت قبل برسد یا کاهش یابد بسیار کم است.

وى ادامه داد: با گذشــت ده روز از مــاه مبارك رمضان 
احتمال کاهش قیمت گوشت قرمز وجود دارد.

آقاجانى با اظهار اینکه گوشت گوســاله به دلیل اینکه 
به دیگر استان ها ارسال مى شــود با کمبود آن در استان 
مواجهیم و همین دلیل افزایش قیمت آن است، اضافه 
کرد: اما این در حالى است که هم اکنون با هیچ کمبودى 

مواجه نیستیم.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان تصریح کرد: 
هم اکنون با هیچ کمبودى در حوزه گوشت گوسفندى 
مواجه نیســتیم و در سطح عرضه، گوشــت به فراوانى 

وجود دارد.

مدیر کل امور فرهنگى و تبلیغى دفتر تبلیغات اسالمى 
اصفهان از اعزام هزار مبلّغ به سراسر کشور در ماه مبارك 

رمضان خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین عبدالرسول احمدیان درباره 
اعزام مبلغان رمضان اظهار داشت: هر ساله قبل از ایام ماه 
مبارك رمضان با توجه به مأموریت دفتر تبلیغات براى 
ساماندهى و آموزش مبلغان یک همایش علمى،کاربردى 
و مهارتى را برگزار مى کنیم. وى افزود: امســال ما در 
مجمع مبلغین در خدمــت 600 نفر از مبلغــان برادر و 
خواهر بودیم و مباحث مهم روز که نیاز ایام ماه رمضان 
است را براى آنها در نظر گرفتیم و دفتر تبلیغات اصفهان

 هزار نفر مبلغ را در ماه رمضان به نقاط مختلف کشــور 
اعزام مى کند؛ البته تمرکز اصلى ما اســتان اصفهان و 
استان هاى همجوار آن است اما به استان هاى هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان و سایر استان ها هم اعزام خواهیم 
داشــت.مدیر کل امور فرهنگى و تبلیغى دفتر تبلیغات 
اسالمى اصفهان گفت: کار اصلى مبلغان  فعالیت دینى و 

نشر معارف اهل بیت(ع) است.
حجت االسالم و المسلمین احمدیان  تصریح کرد: اعزام 
مبلغ، فرآیندى اســت که بین دفتر تبلیغات، ســازمان 
تبلیغــات و بعضى نهادهــاى مردمى مانند مســاجد و

 هیئت هاى مذهبى انجام مى شود.

اعزام 1000 ُمبّلغ به 
سراسر کشور در ماه رمضان

قیمت گوشت 
افزایش خواهد یافت

حمیدرضا فدایى، مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاي 
سبز شهرداري شاهین شــهر مهمترین محور فعالیت 
این سازمان را توسعه منابع آبى بیان کرد و گفت: اساس 
و ماندگارى فضاى سبز بر آب استوار است که با توجه به 
شدت کم آبى سال هاى اخیر، مدیریت استفاده صحیح 

منابع آبى موجود، اولویت اصلى این سازمان بوده است.
وى گفت: شاهین شهر با وجود صنایع بزرگ و آالینده 
پیرامون، یکى از شهرهاى آلوده استان اصفهان، به دلیل 
کم آبى و اقلیم خاص، اولین شــهر در کشور است که با 
استفاده از طرح مطالعاتى پســاب فاضالب و آب چاه و 
رعایت پارامترهاى بهداشــتى، 305 هکتار فضاى سبز 

شهر را آبیارى مى کند.
وى افزود: سرانه فضاى سبز کمتر از 30 متر مربع یعنى 
تأمین نشدن سرانه الزم براى شــهروندان که در حال 
حاضر این میزان براى هر شــهروند در شــاهین شهر  
16/2 متر مربع است که بر اســاس برنامه ریزى هاى 
انجام شده مبتنى بر تحقیقات و مطالعات، در صورتى که 
تعداد صنایع اطراف شاهین شهر افزایش پیدا نکند، با این 
میزان آب موجود مى توان سرانه هر شهروند را به 30 متر 

مربع افزایش داد.
وى از توسعه 90 هکتارى فضاى سبز این شهر خبر داد 
که 40 هکتار آن در مدت دو سال گذشته ایجاد شده است 

و افزود: در حال حاضر 185 هــزار اصله انواع درخت در 
شاهین شــهر وجود دارد که با توجه به وجود آفت بدون 
عالج «چوب خوار نارون» که علت عمده شکسته شدن 
درختان مى شود، واحد حفظ و نگهدارى و توسعه فضاى 
ســبز در تالش براى جایگزین کردن درختان سازگار و 

مقاوم تر با اقلیم شاهین شهر است.
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شاهین شهر 
پروژه کمربند سبز حفاظتى را بسیار با اهمیت دانست و 
خاطرنشان کرد: کمربند سبز حفاظتى در حاشیه اتوبان 
آزادگان با اتصال به فضاى سبز اصفهان تا شمالى ترین 
نقطه (پل ســلیمان خاطر) در دســت تکمیل است که 

تاکنون بالغ بر 70 درصد پروژه تکمیل شده است.
فدایى خاطرنشان کرد: با توجه به بحران کم آبى که در 
سال هاى اخیر گریبانگیر بسیارى از شهرهاى کشور از 
جمله شاهین شهر شده است، براى مقابله با این بحران 
از آب هاى خاکسترى، پساب و هدایت آب هاى سطحى، 
مدیریت صحیح، افزایش بهره ورى آب موجود در شبکه 
آبرسانى و کاهش مصرف برق و استفاده از برخى نهاده ها 

براى جلوگیرى از هدر رفت آب استفاده مى کنیم.
وى توســعه عمودى فضاى ســبز را از جمله مهمترین 
کارها براى توسعه فضاى سبز عنوان کرد و افزود: فضاى 
سبز شاهین شهر اغلب فضاى سبز شهرى«پارك ها و 

بوستان هاى شهرى» است که کارکرد زیست محیطى 
چندانى ندارد و براى مقابله با انــواع عوامل آالینده هوا 
توسعه عمودى فضاى ســبز حاصل از مدیریت صحیح 
مصرف آب کمتر و سازگار کردن گیاهان با اقلیم زیست 

محیطى از اولویت هاى این سازمان است.
وى افزایش ســرانه فضاى سبز شــهروندان را از جمله

 برنامه هاى در دست اقدام این سازمان برشمرد و تصریح 
کرد: افزایش پارك ها و بوســتان هــاى منطقه اى در 
محله هاى مســکن مهر، پردیــس و خانــه کارگر از 
برنامه هاى آتى این ســازمان اســت که در حال حاضر 
بعد از پارك گل ســرخ محله گلدیــس، احداث پارك 
منطقه اى با اعتبارى بالغ بر ده میلیــارد ریال در محله 

پردیس به مناقصه گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان 
در خصوص افزایش قیمت مــرغ به خصوص در 
شــرایطى که ماه مبارك رمضان است، گفت: به 
طور معمول هفته نخســت مــاه رمضان قیمت ها 
به طور صورى افزایش مى یابــد اما با کاهش تب 
خرید مردم از هفته دوم این ماه قیمت مرغ کاهش 

مى یابد.
اصغر احسان مهر در خصوص شرایط بازار مرغ در 
ماه مبارك رمضان، تأکید کرد: قیمت مرغ به طور 

حتم ارزان مى شود.
به گفتــه رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشــت 
ســفید اصفهــان، بــراى تنظیــم بــازار مــاه 
رمضان، اداره پشــتیبانى دام مقــدار زیادى مرغ 
منجمد پیش بینى کــرده و کمبود مــرغ در بازار 

نداریم.
وى با بیان اینکه مــردم اصفهان فرهنگ مصرف 
مرغ منجمد را ندارند، افزود: عدم فرهنگ و شناخت 
مصرف مرغ منجمد و شــیوع آنفلوآنزاى مرغى، 
علت اصلى افزایش قیمت اســت که تا 20خرداد 
این مشکل برطرف شــده و قیمت به وضع عادى 

خود برمى گردد.
احسان مهر با تأکید بر اینکه مردم دیگر شهرهاى 
ایران ایــن نوع گوشــت را مصــرف مى کنند اما
 اصفهانى هــا تمایل به مصرف مــرغ گرم دارند، 
خاطرنشان کرد: اداره پشــتیبانى دام بهترین نوع 
را براى مرغ منجمد انتخاب مى کند، اما ما فرهنگ 

مصرف آن را نداریم.
وى با اشــاره به اینکه میزان کاهــش قیمت مرغ 
براى ماه مبارك رمضان قابل پیش بینى نیســت، 
گفت: افزایش قیمت ســبب کاهش میزان خرید و 

مصرف شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان با 
تأکید بر اینکه هم اکنون با کمبود مرغ گرم مواجه 
هستیم. مرغ ســرد به میزان کافى داریم اما سلیقه 
مصرف کنندگان به خصوص اصفهانى ها این نوع 
مرغ نیست،  گفت:  مرغداران درحال تالش براى 
به ثمر رســاندن جوجه هاى ریخته شده، هستند و 
تا 20 خرداد موضوع افزایش قیمت گوشــت مرغ 

مرتفع خواهد شد.
وى با اشاره به افزایش 200 تومانى قیمت گوشت 
مرغ، گفت: قیمت مرغ از هفت هزار و 370 تومان 
به حدود هفت هزار و 570 تومــان افزایش یافته 
است اما قیمت این فرآورده پروتئینى تا هفته آینده 

کاهش مى یابد.

در مراســمى با حضور امام جمعه، بخشــدار و جمعى از 
کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمان کلنــگ احداث 
ساختمان جدید پایگاه 115 اورژانس مرکز فوریت هاى 

پزشکى زواره به زمین زده شــد. این ساختمان به همت 
حاج سیدمحمد احسانى با هزینه دو میلیارد ریال در فضایى 
به مساحت 194 مترمربع در مدت شش ماه ساخته مى شود.  

در مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام شرکت 
بورس کاالى ایران شرکت فوالد مبارکه با بیشترین رأى 
مأخوذه در این مجمع، موفق به کسب رأى اول و کرسى 

هیئت مدیره شرکت بورس کاالى ایران شود. 
مدیر برنامه ریزى جامع و سرمایه گذارى شرکت فوالد 
مبارکه در تشــریح عملکرد شرکت بورس کاالى ایران 
گفت: این شــرکت در جایگاه یکى از اصلى ترین ارکان 
اقتصاد کشور و به عنوان یکى از قطب هاى بازار سرمایه 

کشــور مطرح اســت .محمد تقى صمدى در خصوص 
تعیین اعضاى هیئت مدیره جدید یادآور شد: پس از رأى 
گیرى از سهامداران، شــرکت فوالد مبارکه با بیشترین 
رأى به عنوان نفر اول و در ادامه شرکت سرمایه گذارى 
مهر آیندگان، شــرکت ســهامى ذوب آهن، کارگزارى 
کشاورزى، سرمایه گذارى توسعه ملى، گروه مالى ملت 
و تاپیکو به عنوان اعضاى جدید هیئت مدیره این شرکت 

براى یک دوره دوساله تعیین شدند. 

کارشناس ارشد پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: روند افزایشى دما در این اســتان تا دو روز آینده 

ادامه دارد.

ساناز جعفرى افزود: آسمان بیشتر نقاط استان اصفهان 
در این مدت به صورت صاف تا قسمتى ابرى و در بعد از 

ظهرها همراه با وزش باد پیش بینى مى شود. 

روند افزایش دما  ادامه داردتوسعه 90 هکتارى فضاى سبز شاهین شهر

کلنگزنى پایگاه اورژانس 115 زواره

فوالد مبارکه؛  هیئت مدیره 
شرکت بورس کاالى ایران شد

«انتخابات ریاست جمهورى، میان دوره اى مجلس و 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا در استان اصفهان در 
29 اردیبهشت سال جارى، 100 در صد در آسایش و با 

امنیت کامل برگزار شد.» 
استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب 
گفت: حاشیه سازى شده بود که برخى از صندوق ها در 
استان ابطال شــده که اعالم مى کنم در سه انتخابات 
برگزار شــده در اســتان اصفهان حتى یک صندوق و 
یک رأى ابطال نشــده و این حاشــیه سازى ها کذب 

محض است. 
رســول زرگرپور اظهار داشــت: در انتخابات ریاست 
جمهورى، چهار میلیون و 350 هزار تعرفه در اســتان 
اصفهــان به فرمانــدارى هــا تحویل دادیــم که در 
مجموع دو میلیون و 700 هزار تعرفه اســتفاده شــد 
و ما یک میلیون و 600 هزار تعرفه اســتفاده نشــده 
داشتیم. بنابراین در کل استان و یا شعبه، کمبود تعرفه 
نمى توانستیم داشته باشیم. این در حالى بود که به کلیه 
شعب و فرماندارى ها اعالم شده بود با اتمام 70 درصد 
تعرفه، نیاز خود به تعرفه را اعالم کنند و از سوى دیگر 
کل تعرفه ها براى استان بین 20 تا 25 درصد از واجدین 

شرایط بیشتر بود. 
وى ادامه داد: ما در کل استان اصفهان ده میلیون و 870 
هزار تعرفه براى برگزارى سه انتخابات گرفتیم که در 
مجموع 72/5 درصد تعرفه هــا معادل هفت میلیون و 

880 هزار تعرفه استفاده شد. 
اســتاندار اصفهان در ادامه افزود: در اســتان اصفهان 
77 درصد تعرفــه هاى انتخابات ریاســت جمهورى، 
75/5 درصد تعرفه هاى انتخابات شــوراهاى اسالمى 
و 52 درصد تعرفه هاى انتخابات مجلس استفاده شد 
و بار دیگر اعالم مى کنم که به هیچ وجه کمبود تعرفه 

نداشتیم. 
زرگرپور گفت: در انتخابات ریاست جمهورى در استان 
ما حداقل نفرات واجد شــرایط را داشــتیم که با پایان 
ساعات رأى گیرى موفق به رأى دادن نشدند که البته 
براى رفع این مشکل هم ما پیشنهاد کردیم 31 شعبه 
سیار در مراکز پرتراکم مستقر شوند و رأى گیرى صورت 
گیرد که هیئت نظارت استان علیرغم موافقت تهران، 
با این امر موافقت نکردنــد و اگر این همکارى بود این 

حداقل نفرات هم مى توانستند رأى دهند. 
وى میزان مشــارکت مــردم در انتخابات ریاســت 
جمهورى در اســتان اصفهان را 74 درصد اعالم کرد 
و افزود: در این میان سهم مشارکت مردم در رأى دادن 
به روحانــى 54/15 درصد و در رأى دادن به رئیســى 

40/42 درصد بود. 
استاندار اصفهان گفت: در 107 شهر استان، 565 نفر 
در شوراها منتخب شده اند که 89 درصد آنان را مردان 
و 11 درصد را زنان تشــکیل مى دهنــد و 70 درصد 

منتخبین جدید و 30 درصد از اعضاى قبلى شــوراها 
هســتند و 74 درصد آنها داراى مدرك لیسانس، فوق 
لیسانس و دکترا بودند. البته در روستاها نیز 97 درصد 
اعضاى منتخب مرد و3 درصد زن هستند که 40 درصد 
منتخبین در روســتاها  از اعضاى قبلــى و 60 درصد  

اعضاى جدید هستند. 
زرگرپور در ادامه اذعان داشــت: میزان بدهى صندوق 
بیمه کشــاورزى به کشــاورزان تا پایان سال گذشته 
در مجموع 60 میلیارد تومان بودکه از مطالبات جدى 
کشــاورزان بود که به لطف خدا دولت منابع الزم را در 
اختیار صندوق بیمه کشــاورزى قرار داد و تا امروز کل 
بدهى صندوق بیمه کشــاورزى به کشاورزان که 60 
میلیارد تومان بود پرداخت شد، تا مشکالت کشاورزان 

برطرف شود. 
وى افزود: بیش از هزار و 150 واحد کوچک و متوسط 
که مشکالت بیمه، مالیات و... داشتند بررسى و در قالب 
بسته حمایتى 1800 میلیارد تومان تسهیالت گرفته و  

77 هزار فرصت شغلى تثبیت شد. 
اســتاندار اصفهان گفت: با ابالغ وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در ســال 96، ده هزار واحد جدید با 200 هزار 
میلیارد ریال در قالب بسته حمایتى قرار مى گیرند که 

البته تاکنون سهم استان مشــخص نشده، ولى قابل 
مالحظه است. و براساس فرآیند و با تجربه سال گذشته 
با ثبت نام متقاضیان در ســایت بهین یــاب، با قوت و 

صحت بیشترى ادامه مى یابد. 
وى با بیان اینکه با برنامه ریزى که در زمینه کشــت 
بهاره و پاییزه انجام شد کشاورزان زمین هاى خود را زیر 
کشت بردند گفت: پیش بینى شده حدود 500 هزار تن 
تولید گندم و جو داشته باشیم که بخشى از این میزان 

خریدارى خواهد شد. 
زرگرپور سیستم فرسوده فاضالب شهر اصفهان و تأمین 
منابع مترو را دو معضل استان برشمرد و افزود: براساس 
مصوبه جدید شــوراى اقتصاد، بازســازى و بهسازى 
فاضالب شهر اصفهان از طریق فاینانس انجام خواهد 
شــد تا در طرح بزرگى، بازسازى شبکه فاضالب شهر 
اصفهان انجام شود، از سوى دیگر براساس مصوبه اى ، 
سوبسید وزارت نفت براى تأمین منابع مترو خواهد بود. 
اســتاندار اصفهان اظهار داشــت: براى تأمین اقالم 
مورد نیاز مــردم در ماه مبارك رمضان مــا در تنظیم 
بــازار مشــکل نداریــم و در حقیقت وظیفــه دولت، 
تنظیم بازاراســت نه تأمین و فروش اقــالم و در این 
میان مصرف کننــدگان و خریداران نقش اساســى 

دارند. 
وى در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه آیا در آستانه 
برگزارى انتخابــات، آب در زاینده رود جارى شــد تا 
تبلیغ انتخاباتى صورت گیــرد گفت: ما براى برگزارى 
انتخابات بــه هیچ وجــه آب را باز نکردیــم و اصوًال 
در سه ســال گذشــته در دولت تدبیر و امید، هر سال 
کشاورزان کشــاورزى مى کنند و آب هم باز بوده و ما 
در قبال تعهداتى که داریم و با نظر کمیته آب، نســبت 
به جارى شــدن آب در زاینده رود اقــدام مى کنیم و 
باز شــدن آب زاینده رود به هیچ وجــه تبلیغاتى نبوده 

است. 
اســتاندار اصفهان ادامــه داد: بارها اعــالم کردم که 
جارى یا عدم جارى بودن آب در زاینده رود بر اســاس

 تصمیم گیرى کمیته شوراى آب است. 
زرگرپور همچنین در خصوص بسته شدن اماکنى که 
قلیان عرضه مى کردند هم گفت: عده اى از چایخانه 
داران پروانه کســب ندارند که براى فعالیت خود باید 
پروانه کسب دریافت کنند و عده اى هم در این اماکن 
قلیان عرضه مى کنند که اداره بهداشت از آنها شکایت 
کرده و مقام قضائى آنهــا را پلمب کرده و ربطى هم به 

شوراى تأمین ندارد. 

استاندار در نشست خبرى اعالم کرد

روند کاهشى نرخ مرغ ازحتى یک رأى در اصفهان باطل نشد
 هفته دوم ماه رمضان

باکمبود مرغ گرم 
مواجه هستیم

ساسان اکبرزاده
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مزایده
شعبه دوم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 3420/95 
ش ح/دوم له آقاى محمدرضا ترکان پور علیه مجتبى اثنى عشرى تک به آدرس خ عبدالرزاق 
جنب ساختمان باستانى موکت فروشى ســاحل بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 
91/452/727 ریال اموال توقیفى به شــرح 15 رول موکت اصفهان زرد رنگ و ابعاد مختلف 
جمعًا 996/5 متر از قرار هر متر بطور متوسط 35/000 ریال جمعا به مبلغ 34/877/500 ریال 
2- 180 متر موکت اصفهان زرتکه اى در رنگ و ابعاد مختلف از قرار هر متر به طور متوســط 
20/000 ریال جمعًا 3/600/000 ریال 3- موکت پادرى 80×50 تعداد 43 یک رول 50 مترى 
طوســى و دو رول 23 مترى گل بهى جمعًا 96 متر از قرار هر متر به طور متوســط 140/000 
ریال جمعًا 13/440/000 ریال 5- 9 تخته گلپم رنگارنگ طرح عشــایر به ابعاد (2/25×1/5) 
از قرار هر تخته 400/000 ریال جمعًا 3/600/000 ریال که جمعًا به مبلغ 57/211/500 ریال 
مى باشــد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه ى مزایده 
اى در مورخ 96/4/4 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه-
روبروى پمپ ساختمان شماره 2 دادگســترى برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده 
مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه 
آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود.م الف: 4211  اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/2/723
مزایده

شــعبه ى اول و چهارم اجراى احکام شوراى حل اختالف و شــعبه ى 28 اجراى احکام دادگاه 
عمومى درخصوص پرونده کالسه ى 2120/95 ش ج یک و 3538/95 ش ج4 و 950042 ش28 
له آقاى محمدعلى سلیمانى و علیه محمدعلى شفیعى به آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و 
هزینه هاى اجرایى در پرونده ى کالسه ى 2120/95 به مبلغ 176/599/705 ریال و به پرونده ى 
کالسه 3538/95 به مبلغ 173/589/705 ریال و به پرونده ى کالسه ى 950042 ش28 به مبلغ 
714/401/448 ریال جمعًا هر 3 پرونده ذکر شده به مبلغ 1/064/590/858 ریال مى باشد اموال 
توقیفى محکوم علیه به شرح سه دانگ از شش دانگ یک واحد منزل مسکونى به شماره ثبتى 
5475/7 در خیابان گلزار کوچه شهید خاتون آبادى شماره 23 نبش کوچه شهید احمدى، مکان 
حدود ارزیابى شش دانگ منزل مسکونى به پالك پســتى 5475/7 که داراى دو سند مالکیت 
هریک سه دانگ مشاع از شش دانگ اولى به شــماره ثبتى 20605 صفحه 13 از دفتر 134 و 
دومى به شماره ثبتى 20604 صفحه 10 از دفتر 134 بخش 4 شمال اصفهان به مساحت تقریبى 
172/75 مترمربع عرصه طبق سند مالکیت که حســب مندرجات پرونده شهردارى داراى بر 
اصالحى و عقب نشینى مى باشد و حدود 452 مترمربع اعیانى مى باشد ملک موردنظر ساختمانى 
است مسکونى با کاربرى مسکونى با ترقى بالغ بر هفت ســال و شامل چهار واحد مسکونى در 
طبقات نهایى سفت با متراژ تقریبى مفید 79 مترمربع اول با متراژ تقریبى میز 104 مترمربع دوم 
با متراژ تقریبى مفید 104 مترمربع و ســوم با متراژ تقریبى مفید 73 مترمربع و یک زیرزمین با 
متراژ تقریبى 40 مترمربع که شامل چند باب انبارى مى باشد واحدهاى مسکونى شامل اطاق 
خواب هال و پذیرایى آشپزخانه سرویس بهداشتى مى باشد ساختمان مذکور داراى دو پارکینگ 
مســقف و یک پارکینگ در حیاط با توجه به بازدید که از داخل یکى از واحدهاى طبقه دوم به 
عمل آمد کف طبقات مسکونى با سرامیک و موزائیک و پوشش بدنه آنها با گچ و رنگ و کاشى 
و سرامیک اجرا شده است نماى ســاختمان نیز از آجر مى باشد در ضمن محل داراى انشعابات 
آب و برق و گاز است لذا با توجه به جمیع جهات- موقعیت محلى وضعیت ساختمان قدمت بنا 
نوع کیفیت مصالح مصرفى متراژ و انشعابات و ســایر عوامل مرتبط ارزش حکمى شش دانگ 
محل مذکور بالغ به نه میلیارد و چهارصد میلیون ریال 9/400/000/000 ریال برآورد و اعالم 
مى گردد که ارزش سه دانگ از شــش دانگ پالك مذکور (سهم محکوم علیه) چهار میلیارد و 
هفتصد میلیون ریال 4/700/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد که مورد اعتراض هیچیک از 
طرفین واقع نگردید که مبلغ محکوم به معادل 8/15 حبه از 36 حبه از سه دانگ مشاع از شش 
دانگ پالك مذکور مى باشد در نظر دارد جلســه ى مزایده اى مورخ 96/4/4 ساعت 11 تا 12 
صبح در محل اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان واقع در خ آتشگاه روبروى پمپ بنزین 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه ى مزایده 
مى توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزارى مزایده به شماره حساب 
سپرده شــورا (2171350205001) بانک ملى و ارائه ى فیش آن از اموال توقیف شده بازدید 
نمایند پیشــنهاد دهنده ى باالترین مبلغ برنده ى مزایده خواهد بود. م الف: 5404  مفرد مدیر 

اجراى احکام شوراهاى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1113
مزایده

شعبه اول و چهارم اجراى احکام شوراى حل اختالف و شعبه 28 اجراى احکام دادگاه عمومى 
در خصوص پرونده ى کالسه ى 2120/95 ش ح 1 و 3538/95 ش ح 4 و 950042 ش 28 له 
آقاى محمدعلى سلیمانى و علیه محمدعلى شــفیعى به آدرس مجهول المکان بابت محکوم به 
و هزینه هاى اجرایى در پرونده کالســه 2120/95 به مبلغ 176/599/705 ریال و در پرونده 
کالســه 3538/95 به مبلغ 173/589/750 ریال و در پرونده کالسه 950042 ش 28 به مبلغ 
714/401/448 ریال جمعًا هر 3 پرونده ذکر شــده به مبلغ 1/064/590/858 ریال مى باشــد 
اموال توقیفى محکوم علیه به شرح سه دانگ از شش دانگ یک واحد منزل مسکونى به شماره 
ثبتى 5475/7 در خیابان گلزار کوچه شــهید خاتون آبادى شماره 22 نبش کوچه شهید احمدى 
و مکان حدود ارزیابى شش دانگ منزل مســکونى به پالك ثبتى 5475/7 که داراى دو سند 
مالکیت هر یک سه دانگ مشاع از شش دانگ اولى به شماره ثبتى 20605 صفحه 13  از دفتر 
134 و دومى به شماره ثبتى 20604 صفحه 10 از دفتر 134 بخش 4 شمال اصفهان به مساحت 
تقریبى 172/75 مترمربع عرصه طبق سند مالکیت که حسب مندرجات پرونده پرونده شهردارى 
داراى بر اصالحى و عقب نشینى مى باشد و حدود 452 مترمربع اعیانى مى باشد ملک موردنظر 
ساختمانى است مســکونى با کاربرى مســکونى با ترقى بالغ بر هفت سال و شامل چهار واحد 
مسکونى در طبقات نهایى سفت با متراژ تقریبى مفید 79 مترمربع اول با متراژ تقریبى میز 104 
مترمربع دوم با متراژ تقریبى مفید 104 مترمربع و سوم با متراژ تقریبى مفید 73 مترمربع و یک 
زیرزمین با متراژ تقریبى 40 مترمربع که شــامل چند باب انبارى مى باشد واحدهاى مسکونى 
شامل اطاق خواب هال و پذیرایى آشپزخانه سرویس بهداشتى مى باشد ساختمان مذکور داراى 
دو پارکینگ مســقف و یک پارکینگ در حیاط با توجه به بازدید که از داخل یکى از واحدهاى 
طبقه دوم به عمل آمد کف طبقات مسکونى با ســرامیک و موزائیک و پوشش بدنه آنها با گچ 
و رنگ و کاشى و سرامیک اجرا شده است نماى ســاختمان نیز از آجر مى باشد در ضمن محل 
داراى انشــعابات آب و برق و گاز اســت لذا با توجه به جمیع جهات- موقعیت محلى وضعیت 
ساختمان قدمت بنا نوع و کیفیت مصالح مصرفى متراژ و انشعابات و سایر عوامل مرتبط ارزش 
حکمى شــش دانگ محل مذکور بالغ بر نه میلیارد و چهارصد میلیون ریال 9/400/000/000 
ریال برآورد و اعالم مى گردد که ارزش سه دانگ از شــش دانگ پالك مذکور (سهم محکوم 
علیه) چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال 4/700/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد که مورد 
اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردید که مبلغ محکوم به معادل 8/15 حبه از 36 حبه از سه 
دانگ مشاع از شش دانگ پالك مذکور مى باشد در نظر دارد جلسه ى مزایده اى مورخ 96/4/4 
ساعت 11 تا 12 صبح در محل اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان واقع در خ آتشگاه 
روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت 
در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزارى مزایده 
به شماره حساب سپرده شورا (2171350205001) بانک ملى و ارائه ى فیش آن از اموال توقیف 
شده بازدید نمایند پیشنهاد دهنده ى باالترین مبلغ برنده ى مزایده خواهد بود. م الف: 5405 مفرد 
مدیر اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک نوبت 

صبح)/2/1114
مزایده

شــماره نامه: 9610113757500136 شــماره پرونــده: 9409986825300902 شــماره 
بایگانى شــعبه: 950176 اجراى احــکام دادگاه عمومــى بخش مهردشــت در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالســه 950176  اجرایى جلســه مزایده اى علیه مهــدى واثقى خوندابى 
فرزند حســینعلى؛ و له آقاى منصور آدمى دهکردى برگزار مى نماید؛ مشــخصات مال مورد 
مزایده حســب نظریه کارشناســى به شرح ذیل مى باشــد: یک دستگاه ســوارى سمند تیپ 
LX مدل 1389 ســفید رنگ دوگانه ســوز به شــماره انتظامى 827م81 ایران43 که قیمت 
پایه کارشناســى آن با توجه به شــرح فــوق جهت پایه مزایــده به مبلغ یکصــد و نود و یک 
میلیون ریال بــرآورد مى گردد و جلســه مزایده در تاریــخ 1396/4/4 از ســاعت 9:00 الى 
11:00 صبــح در دفتر اجراى احــکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت برگزار مى باشــد که 
طالبین شــرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده بــه دفتر اجراى احکام مراجعه 
تا دســتور بازدید صادر گردد. ضمنًا مزایده از مبلغ ارزیابى شــده شــروع و برنده کسى است 
که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقداً به همراه داشــته باشــد و باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. 
(توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده میباشــد. م الف: 338  

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/2/1192
مزایده

در پرونده کالســه 236/96 اجرایى و به موجــب دادنامه 756 صادره از شــعبه عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مجتبى حســین زاده محکوم اســت به پرداخت یکصدمیلیون 
ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم لــه و مبلغ 5/000/000 ریال 
نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس على 
صابرى عامرى بشرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک دستگاه موتورسیکلت با پالك انتظامى 
81122-624ایــران تیپ TAKPAR ۲ مدل 91 به مبلغ ســى میلیون ریــال که بهمراه 
متعلقــات دروضعیت فروش کنترل و بررســى گردید و خودرو ســوارى RD بادرنظرگرفتن 
40آیتم فوق الذکر و سایر مشخصات فنى قابل کنترل و بررسى و معاینه فنى از وضعیت فانوس 
به قیمت پایه برابر 80/000/000 ریال (هشــت میلیون تومان) ارزیابى گردیده که درجمع کل 
بدون درنظرگرفتن حق پارکینگ و میزان خالفى و عوارض شهردارى برابر با (110/000/000 
ریال) ارزیابى و تعییــن گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/31 
ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرســد. 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. ضمنًا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4443  اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1202
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610106837001327 شــماره پرونده: 9509986837001948 شماره 
بایگانی شعبه: 952115 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: داریوش افشارى فرزند عبدالحسین به 
نشانى: اصفهان- خ امام خمینى- پمپ بنزین اول- خ نبرد- ك مهتاب- بن بست سروش- از 
سمت چپ خانه دوم درب کرم رنگ- کدپستى: 8139953536 تاریخ حضور: 1396/05/07 
 شنبه ســاعت: 10:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 203، در خصوص دعوى مژگان عسگرى 
چافوچائى به طرفت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. ضمنًا به 
پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمایم ارسال مى گردد. م الف: 6195 شعبه 10 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان/3/163

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1396/09/364717- 1396/2/19 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 2292 فرعى از 50  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شــهرضا ذیل ثبت 9343 در 
صفحه 300 دفتر امالك جلــد 535 به نام محمودرضا طبیبیان ثبت و صادر و تســلیم گردیده 
است و به موجب سند شماره 6333- مورخ 91/7/27 دفتر 303 شهرضا در رهن بانک مسکن 
میباشد که اینک اصغر سعادتى شهرضا وکالتًا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 9509187110866426- 95/7/27 کــه ذیل شــماره 91161- 95/7/29 به گواهى 
دفترخانه 4- شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/

سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبــق مقررات خواهد شــد. م الــف: 134 صمصامى مســئول دفتر امالك 

شهرضا/3/173
اجراییه

شماره: 942/94- 95/11/20 به موجب راي شماره 638 تاریخ 95/8/22 حوزه پنجم حقوقى 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها: 1- احمد 
ترابى زیارتگاهى فرزند حسنعلى به نشانى: شاهین شهر- خیابان عطار- فرعى 3 شرقى- مجتمع 
اشراف 2- مرتضى هوشنگى فرزند غالم به نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: مرتضى 
هوشنگى خوانده ردیف سوم ملزم به انتقال و تنظیم سند رسمى خودرو پرشیا به شماره 111 ج 87  
ایران 63 در حق محکوم له: حسن حق شناس گرگابى فرزند محمد به نشانى: گرگاب- خیابان 
شهید حســین بیدرام- خیابان شــهید ناصر بیدرام- پ 488 و خوانده ردیف اول احمد ترابى 
زیارتگاهى محکوم به پرداخت مبلغ 750/000 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له. پرداخت 
هزینه هاى اجرا به عهده محکوم علیه ها مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 393 شــعبه پنجم حقوقی شــوراي حل اختالف شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/3/176
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759200221 شماره پرونده: 9509983759200988 شماره بایگانی 
شعبه: 951004 خواهان: آقاى علیرضا حاتمیان جزى فرزند یداله به نشانى: اصفهان- گز برخوار 
بلوار امام ك شهید حاتمیان پ 26، خواندگان: 1- آقاى ولى اله ریاحى نسب فرزند على به نشانى: 
اصفهان- خ امام خمینى- بابوکان جنب ورزشگاه پ 304،  2- خانم هایگانوش آزاریان فرزند 
ماناك 3- آقاى منوچهر حمصى فرزند علیرضا همگى به نشانى: مجهول المکان، خواسته : الزام 
به تنظیم سند رســمى ملک. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى علیرضا حاتمیان جزى 
فرزند یداله به طرفیت آقایان و خانم 1- ولى اله ریاحى نســب فرزند على 2- منوچهر حمصى 
فرزند علیرضا 3- هایگانوش آزاریان فرزند ماناك  به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام به انتقال 
سند تمامت شش دانگ یک قطعه ملک به پالك ثبتى 301/881 واقع در بخش 16 حوزه ثبت 
اصفهان به انضمام کلیه خسارات دادرســى بدین توضیح از سوى خواهان به شرح دادخواست: 
اینجانب خواهان به موجب یک فقره قولنامه عادى مورخ 94/7/16 یک قطعه ملک پالك ثبتى 
301/881 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان مزرعــه رحیم آباد برخوار از خوانده ردیف اول 
خریدارى نموده و ثمن آن را پرداخت کرده ام و ایشان نیز پالك ذکر شده را از خوانده ردیف دوم 
به موجب قولنامه عادى مورخ 1377/7/17 ابتیاع نموده و خوانده ردیف دوم نیز به موجب یک 
فقره قولنامه عادى مورخ 1354/4/6 این قطعه ملک ذکر شده را از خوانده ردیف سوم خریدارى 
نموده است و پول آن را پرداخت کرده است اما پس از گذشت چندین سال و با مراجعات مکرر به 
خوانده ردیف اول نسبت به انتقال سند اقدامى ننموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
نظر به اینکه به موجب رونوشــت مبایعه مورخ 1354/4/6 شش دانگ پالك ثبتى 301/881 
واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان از سوى خوانده ردیف سوم به خوانده ردیف دوم و به موجب 
رونوشت مصدق مبایعه نامه مورخ 1377/7/17 از ســوى خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف 
اول واگذار گردیده و مطابق پاسخ استعالم ثبتى به شماره 103/95/3098/26 مورخ 95/10/6 
مالک پالك ثبتى فوق الذکر خوانده ردیف سوم اعالم شده است و از طرفى خوانده ردیف سوم 
على رغم استحضار از جلســه رســیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعوى 
مطروحه به عمل نیاورده است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را حمل بر صحت 
تلقى و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده ردیف سوم (خانم هایگانوش 
آزاریان) به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال شش دانگ پالك  ثبتى 301/881 واقع 
در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان به نام خواهان و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ چهارصد و سى 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و اما در خصوص 
دعوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول و ســوم نظر به اینکه مطابق پاسخ استعالم ثبتى 
مالک پالك ثبتى موضوع دعوى خوانده ردیف ســوم اعالم گردید لذا دعوى مطروحه متوجه 
خوانده ردیف اول و دوم نمى باشد لذا مســتنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى 
صادره در قسمت اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
پس از آن ظرف همین مدت و همچنین نسبت به خوانده ردیف دوم قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 394  اسالمیان رئیس شعبه 2 دادگاه 

عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/177 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759200236 شماره پرونده: 9509983759200504 شماره بایگانی 
شعبه: 950517 خواهان: بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقاى علیرضا زمانى با وکالت آقاى رضا 
عابدى زاده حسین آبادى فرزند محمدتقى به نشــانى: اصفهان خیابان آمادگاه مجتمع گلدیس 
ورودى 3 طبقه 3 واحد 336، خواندگان: 1- آقاى جواد مبشــرزاده فرزنــد نعمت اله 2- آقاى 
محمدعلى قربانى سینى فرزند حســن 3- آقاى حمید نفر سفیددشتى فرزند عبدالخالق همگى 
به نشانى: مجهول المکان، خواســته : الزام به تنظیم سند رسمى ملک. رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقاى رضا عابدى زاده به وکالت از بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقاى علیرضا زمانى 
به طرفیت آقایان 1- محمدعلى قربانى ســینى فرزند حســن 2- حمید نفر سفیددشتى فرزند 
عبدالخالق 3- جواد مبشرزاده فرزند نعمت اله به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه و تنظیم سند رســمى انتقال پالك هاى ثبتى 406/16028 و 301/10025 بخش 
16 ثبت اصفهان و الزام خوانده ردیف اول به تحویل پالك هــاى ثبتى مذکور به انضمام کلیه 
خسارات دادرسى بدین توضیح مختصراً از سوى وکیل خواهان: خوانده ردیف اول از سال 1380 
الى 1382 کارمند بانک موکل (صندوق قرض الحسنه مهر بســیجیان سابق) بوده و به عنوان 
مسئول اعتبارات شعبه شاهین شهر اقدام به خیانت در امانت و برداشت از حساب هاى مشتریان 
به نفع خود به میزان 453/000/000 ریال نموده است پس از کشف واقع و طرح شکایت از سوى 
موکل در شعبه اول بازپرسى دادسراى نظامى اصفهان به موجب صورت جلسه مورخ 82/10/15 
و 82/11/4  اقرار به اختالس و خرید دو قطعه زمیــن از محل پول اختالس داراى پالك هاى 
ثبتى 406/16028 و 301/10025 بخش 16 ثبت اصفهان واقع در شاهین شهر نموده و به موجب 
همان صورت جلسه و رسیدگى هاى بعدى پالك هاى مذکوئر را به بانک موکل انتقال داده است 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه رونوشــت صورت جلسات شعبه اول بازپرسى 
دادسراى نظامى اصفهان مبنى بر تعهد وى به واگذارى پالك هاى فوق الذکر به خواهان و اقرار 
صریح خوانده ردیف اول و دوم در دادگاه و رونوشــت مصدق وکالت نامه تفویضى به شــماره 
137425 مورخ 81/12/3 حکایت از واگذارى پالك ثبتى 301/10025 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبت اصفهان از سوى خوانده ردیف ســوم به خوانده ردیف دوم و سپس به خوانده ردیف اول و 
سپس به خواهان و مطابق پاسخ استعالم ثبتى به شــماره 103/96/458/26 مورخ 96/2/16 
مالک پالك ثبتى 406/16028 خوانده ردیف اول و مالــک پالك ثبتى 301/10025 خوانده 
ردیف سوم اعالم شــده اســت لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را ثابت و وارد 
تشخیص و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده ردیف اول و سوم به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال شش دانگ پالك هاى ثبتى 406/16028 و 301/10025 
واقع در بخش 16 حوزه ثبــت اصفهان به نام خواهان و همچنین حکــم به الزام خوانده ردیف 
اول به تحویل پالك هاى ثبتى مذکور به خواهان و از باب تســبیب به پرداخت مبلغ هشتصد و 
شصت و شش هزار و دویســت و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و 
اما در خصوص دعوى مطروحه از سوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم مبنى بر الزام به 
انتقال سند به شــماره 301/10025 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان نظر به اینکه دعوى 
مطروحه متوجه خوانده نمى باشــد مســتنداً به بند 4 از ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعــوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره در قسمت اول نسبت به خوانده ردیف ســوم (جواد مبشرزاده ) غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت و همچنین 
نســبت به قســمت دوم قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
میباشــد. م الــف: 388  اســالمیان رئیــس شــعبه 2 دادگاه عمومــی حقوقى شهرســتان 

شاهین شهر/3/178 
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973759201856 شــماره پرونده: 9509983759200771 شماره 
بایگانی شــعبه: 950787 خواهان: آقاى رامین برنا فرزند مهدیقلى با وکالت آقاى محمودرضا 
بهشتى فرزند ذبیح اله به نشانى: اصفهان- شاهین شهر- شاهین شهر چهارراه عطار خ شریعتى 
(ژاندارمرى) پ 6 جنوبى راد واحد 1، خوانده: آقاى روح اله حیدرى ســودجانى فرزند اسکندر به 
نشانى: مجهول المکان، خواسته : مطالبه وجه چک. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى 
محمودرضا بهشتى به وکالت از آقاى رامین برنا فرزند مهدیعلى به طرفیت آقاى روح اله حیدرى 
سودجانى فرزند اسکندر به خواسته تقاضاى صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 204/000/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره 731936 به مبلغ 39/000/000 
ریال مورخ 95/4/10 و شــماره 731941 مورخ 95/6/8 به مبلغ 165/000/000 ریال هر دو 
عهده بانک ملى به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى 
حکم و حق الوکاله وکیل دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وجود اصل چک در ید 
دارنده دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده و صدور گواهى عدم پرداخت آن از سوى بانک محال علیه 
موید عدم چک از سوى خوانده مى باشد و خوانده على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه 
حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده است لذا دادگاه با توجه به 
مراتب فوق دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 249 و 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198، 515، 519 ، 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 

مدنى و تبصره الحاقى مورخ 76/3/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون صدور چک  و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خوانده به پرداخت مبلغ دویست و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و از باب تسبیب به پرداخت شش میلیون و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خســارت تاخیر تادیه لغایت اجراى حکم قابل محاســبه در واحد اجراى احکام مدنى براساس 
شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان محکوم و اعالم مى گردد. رأى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 392 

اسالمیان رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/179 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354401892 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980362201006 شــماره بایگانى شــعبه: 951792 دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان اصفهان بــه موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
9509980362201006 و 951792 ك 118 شکایت آقایان پیمان شفیع زاده و 
حسام زارعى علیه آقاى اصغر خشوئى به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى با سالح 
سرد و قدرت نمایى با سالح سرد و توهین و تهدید و تخریب عمدى شیشه هاى 
مغازه تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت 
رسیدگى براى مورخه 1396/04/14 ساعت 9:30 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. 
م الف: 6198 شــعبه 118 دادگاه کیفــرى دو مجتمع امور تجــارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق)/3/166

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970354402534 شماره پرونده: 9409980358900751 
شماره بایگانى شعبه: 950621 شاکى: آقاى اسداله محمودى فرزند اسماعیل به 
نشانى: شهرستان اصفهان هفتون معراج کالنترى 17 مدرسه موسوى ك شادى 
منزل احمد ســلمانى، متهم: آقاى مهران کورنگى فرزند حیدرعلى به نشــانى: 
شهرستان اصفهان خ خواجو ك بکتاشــیان پ 33 منزل پدرى، اتهام ها : سرقت 
خودرو، به تاریخ 95/18/12 در وقت فوق العاده پرونده کالسه 950621 ك 118 
تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مهران 
کورنگى فرزند حیدرعلى شغل بى کار داراى سابقه کیفرى متولد 1371، مجرد، 
دایر بر سرقت یک دستگاه خودروى پیکان سفیدرنگ به شماره انتظامى 73- 383 
ل 31 و در تاریخ 95/5/30، دادگاه با توجه به شــکایت شاکى خصوصى، کشف 
خودروى مسروقه در تصرف متهم و متوارى شدن متهم بعد از اینکه با خودروى 
پراید به رانندگى آقاى کورش زارعى تصادف کــرده تعارض در اظهارات متهم 
در خصوص نحوه متصرف شدن خودروى مسروقه بدین شرح که متهم حسب 
صورتجلسه مورخ 94/5/29  اعالم نموده که شخصى به نام محمد باقرى اقدام 
به سرقت و در حالى بوده که خودروى مسروقه در تصرف وى کشف شده و متعاقبًا 
در صورتجلسه مورخ 94/5/30  اعالم نموده خودروى موصوف را از آقاى محمد 
باقرى امانت گرفته که با آن تصادف کرده و سوابق کیفرى متعدد متهم که وى را 
در مظان اتهام قرار داده و عدم حضور متهم على رغم ابالغ و اینکه متهم ادرسى 
هم که اعالم نموده به اشــتباه بوده و براى فراز از مجازات و مکافات عمل خود 
آدرس غلطى اعالم داشته بزهکارى متهم بنا بر علم حاصله محرز و مسلم بوده 
مستنداً به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسالمى کتاب پنجم تعزیرات مصوب 
1375 متهم را عالوه بر رد اموال مســروقه مصرحه در کیفرخواست که هنوز به 
شاکى رد نشده) به شاکى وى را به تحمل دو سال حبس تعزیرى با احتساب ایام 
بازداشت قبلى و 74 ضربه شــالق تعزیرى محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى 
و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این محکمه و پس 
از انقضاء آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان مى باشد. م الف: 6199 نظرى سفتجانى رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (118 جزایى سابق)/3/167

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970367500373 شماره پرونده: 9509980359200868 
شماره بایگانی شعبه: 951673 متهم: آقاى مهرداد مظاهرى فرزند محمدرضا به 
نشانى: مجهول المکان، اتهام: نگهدارى 3 گرم و 10 سانتى گرم هروئین و شیشه 
و یک گرم حشیشچ، دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى 
مهرداد مظاهرى فرزند محمدرضا دایر بر نگهدارى سه گرم و ده سانت هروئین 
و شیشه و یک گرم حشیش و دو عدد پایپ با توجه به محتویات پرونده گزارش 
مرجع انتظامى برگ توزین مواد مفاد کیفرخواســت کشــف مواد از اتاق تحت 
تصرف متهم و نظر به اینکه نامبرده علیرغم انتشار آگهى احضاریه در این شعبه 
حاضر نگردیده و دفاعى از خود بعمل نیاورده است لذا با توجه به مراتب مذکور بزه 
انتسابى را محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد 1 و 5 و 8 و 20  از قانون اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت تناسب نامبرده را از جهت نگهدارى شیشه 
و هروئین به تحمل سه ســال حبس تعزیرى و پرداخت 15 میلیون ریال جزاى 
نقدى و تحمل 40 ضربه شالق تعزیرى و از جهت نگهدارى حشیش به پرداخت 
یکصد هزار ریال جــزاى نقدى و تحمل یک ضربه شــالق تعزیرى و از جهت 
نگهدارى آالت اســتعمال به پرداخت چهارصد هزار ریال جزاى نقدى محکوم 
مى نماید مســتنداً به ماده 215  از قانون مجازات اسالمى مواد و االت مکشوفه 
بنفع دولت ضبط گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 6201 منصورى رئیس 

شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان اصفهان/3/169 

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970354402513 شماره پرونده: 9509980360200085 
شماره بایگانى شعبه: 950154 شــاکى: آقاى محمود مصلحى بهارانچى فرزند 
مرتضى به نشانى: اصفهان خ اتشــگاه خ بهشت ك 129 بن شهید سجاد منزل 
مصلحى، متهمین: 1-آقاى سروش سلیمى فر 2- خانم نسرین سلیمى فر فرزند 
مصطفى همگى به نشانى: اصفهان خ اتشگاه بهارانچى کوهانستان سه راه ثاراله 
منزل سلیمى فر (مجهول المکان)، اتهام  : رابطه نامشروع یا عمل منافى عفت (غیر 
از زنا)، گردشکار: به تاریخ 95/12/15 در وقت فوق العاده پرونده کالسه 950154 
ك 118 تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدات مبادرت به صدور راى 
مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى سروش سلیمى فر حدود 34 ساله 
متوارى دایر بر تهدید به شاکى آقاى محمد مصلحى فرزند مرتضى دادگاه با توجه 
به شکایت شاکى خصوصى، گواهى گواهان، عدم حضور متهم على رغم ابالغ و 
عدم توفیق در دستگیرى متهم، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراى اصفهان 
بزهکارى متهم محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده 669 قانون مجازات اسالمى 
بخش تعزیرات مصوب 1375 وى را به تحمل دو ســال حبس تعزیرى محکوم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلــت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل 
واخواهى در این محکمه و پس از انقضاء آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 6200 نظرى سفتجانى 

رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (118 جزایى سابق)/3/168

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354401837 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980358700991 شــماره بایگانى شــعبه: 951406 دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان اصفهان بــه موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
9509980358700991 و 951406 ك 118 شــکایت وحید یگانه علیه آقاى 
آرش الیقى به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى و تهدید بــا چاقو تقاضاى کیفر 
نموده که رسیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 
1396/04/18 ساعت 9:00 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى بــه عمل خواهد آمد. 
م الف: 6197 شــعبه 118 دادگاه کیفــرى دو مجتمع امور تجــارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق)/3/165

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970352700154 شماره پرونده: 9509980360200490 
شماره بایگانى شعبه: 951484 شاکى: آقاى اولیاىء دم متل خدادادى با وکالت 
مع الواســطه نجیب اله عثمان با وکالت خانم مینا افشــون فرزنــد عبدالحمید 
به نشانى: اســتان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان 
چهارباغ باال، متهمین: 1- آقاى محسن تقى پور فرزند جعفرقلى به نشانى: فعًال 
مجهول المکان 2- آقاى حبیب قائدى فرزند محمود به نشانى: اصفهان- چهارباغ 
باال کوى درخشان بن بســت دانش پ 25 واحد 2، اتهام ها : 1- قتل غیرعمدى 
ناشــى از عدم رعایت مقررات دولتى به میزان 30٪  2- قتل غیرعمدى ناشى 
از عدم رعایت مقررات دولتى به میزان 70٪ ، گردشــکار: دادگاه در وقت مقرر، 
با مالحظه اوراق و محتویات پرونده، ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: در خصــوص اتهام آقایان حبیب 
قائدى فرزند محمود و محسن تقى پور وایشــان فعًال متوارى و بدون تأمین و با 
مشخصات اعالمى در کیفرخواست تنظیمى از سوى دادسراى اصفهان دایر بر 
بى احتیاطى و عدم رعایت نظامات و مقــررات ایمنى حین کار که منجر به فوت 
آقاى متل خدادادى گردیده اســت. نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکیان 
(اولیاى دم متوفى)، گواهى پزشــکى قانونى، نظریه کارشناس حوادث که این 
نظریه به طرفین ابالغ و تا به حال مصون از اعتراض باقیمانده و براســاس آن 
متهم ردیف اول به میزان 70 درصد و متهم ردیف دوم به میزان 30 درصد مقصر 
حادثه شناخته شده اند و با عنایت به اقرار متهم ردیف اول و متوارى بودن متهم 
ردیف دوم و با توجه به اینکه حقوق و دســتمزد روزانه هر کارگر در سال 1396 
روزانه (309977) ریال اســت و متهمان داراى یک کارگر مى باشــند و باتوجه 
به مفاد کیفرخواست تنظیمى از سوى دادســراى عمومى وانقالب اصفهان که 
حاوى تقاضاى مجازات براى ایشان اســت. بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوى 
ایشان را محرز و مسلم دانســته، مســتنداً به مواد 91 و 95 و 176 از قانون کار 
در رابطه با جنبه عمومى بزه هر کدام از ایشــان را به پرداخت 200 برابر حقوق 
و مزایاى روزانه یک کارگــر یعنى مبلغ 400/995/61 ریــال در حق صندوق 
دولت محکوم مى نمایــد. لکن دادگاه با لحاظ مــواد 46 و 52 از قانون مجازات 
اســالمى کیفر اعالمى متهم ردیف اول را به مدت 1 ســال تعلیــق مینماید تا 
چنانچه ظرف این مدت مرتکب بزه تا درجه 6 نشــود یا مرتکب بزه مستوجب 
حد یا قصاص نگردد مجازات ایشــان از ســجل کیفرى ایشان حذف شود و اال 
عالوه بر اجراز مجازات بــزه جدید کیفرهاى تعلیقى درباره ایشــان اجرا گردد. 
در رابطه با جنبه خصوصى بــزه با توجه به اعالم رضایت اولیا دم و مســتنداً به 
ماده 13 از قانون ادك قرار موقوفى تعقیب ایشان را صادر و اعالم مینماید. رأى 
صادره نســبت به هر دو متهم غیابى و این رأى ظرف بیست روز قابل واخواهى 
در همین شــعبه و ســپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 6196 میردامادى رئیس شعبه 101 
دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (101 جزایى 

سابق)/3/164

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610100354200862 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980354200007 شــماره بایگانی شــعبه: 960146 مشخصات ابالغ 
شونده حقیقی: احسان نقشینه ارجمند فرزند محسن به نشانى: اصفهان- تقاطع 5 
رمضان و فروغى ساختمان کیمیا- واحد 4، تاریخ حضور: 1396/04/13 سه شنبه 
ساعت: 11:00 محل حضور: اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى، در خصوص 
دعوى فیض على درخشان هوره به طرفت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شــوید. ضمنًا به پیوست نســخه ثانى دادخواست و ضمایم 
ارسال مى گردد. م الف: 6194 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)/3/162

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970354200153 شماره پرونده: 9509980359401123 
شماره بایگانى شعبه: 951175 شاکى: آقاى مجید حقیقى فرزند رزاق با وکالت 
آقاى محمدهــادى بختیارى فر فرزند محمد به نشــانى: اصفهان خیابان ارتش 
نرسیده به سه راه حکیم نظامى نبش کوچه 8 ساختمان 94 طبقه اول زنگ دوم و 
خانم زهرا سلیمى فرزند على حسین به نشانى: خدابنده روبروى شهردارى- دفتر 
وکالت، متهم: آقاى مهراس بیگــى فرزند محمد به نشــانى: مجهول المکان، 
اتهام ها : 1- انتقال مال غیر 2- خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه پس از بررسى 
محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مینمایــد. رأى دادگاه: در 
خصوص اتهام مهراس بیگى فرزند محمد (بلحاظ عــدم حضور، متوارى بودن 
مشخصات بیشترى از وى ارائه نشده اســت) دائر بر خیانت در امانت نسبت به 
یکدستگاه خودرو سوارى هیونداى توسان به شــماره انتظامى 715 د 15  ایران 
43 موضوع شــکایت شــاکى مجید حقیقى فرزند رزاق با وکالت محمدهادى 
بختیارى فر نظر به محتویات پرونده، کیفرخواســت دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان، شکایت شاکى خصوصى، گزارش مرجع انتظامى، پاسخ استعالم انجام 
شده از راهور دال بر مالکیت شاکى نســبت به خودرو موصوف اظهارات شهود 
مطلعین عدم حضور متهم جهت دفاع علیرغم ابالغ هاى مکرر و احضار از طریق 
نشر آگهى و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بنظر دادگاه بزهکارى 
نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتنداً به ماده 674 قانون مجازات 
اســالمى (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1375 حکم به محکومیت مشارالیه به 
تحمل سه ســال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى گردد. این رأى غیابى تلقى و 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 6193 نجفى 
رئیس شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان (116 جزایى سابق)/3/161



آگهىآگهى 07072949 سال چهاردهمیک شنبه  7 خرداد  ماه   1396

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9610103760000211 شــماره پرونده: 9509983759301318 شماره 
بایگانی شعبه: 960048 خواهان سید اسماعیل حســینى با وکالت اقاى بهشتى دادخواستی به 
طرفیت خوانده مهین ملیکان نژاد فرزند علمدار به خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر 
و میمه واقع در شاهین شــهر و میمــه ارجاع و به کالســه ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/04/10 و ساعت 11/00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 391 شعبه 3 دادگاه عمومی 

(حقوقی) دادگسترى شهرستان شاهین شهر و میمه/3/180
ابالغ راي

شماره پرونده: 1109/95 ش 10 ح شماره دادنامه: 1294 تاریخ رسیدگى: 95/11/25 مرجع 
رسیدگى: شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: مجید درعلى 
بنى- اهواز- بهارستان- بلوار صدف- چهارراه ســوم پ 136 با وکالت محمودرضا بهشتى، 
خوانده: حمیــد درعلى بنى- فرزنــد اقامحمدقلى- مجهول المکان، خواســته: مطالبه طلب 
مبلغ 145/000/000 ریال بابت کسر اقســاط به لحاظ ضمانت وام خوانده از تعاونى اعتبارى 
ثامن االئمه و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله. گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور راي مینماید: راي قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهــان: مجید درعلى بنى- 
اهواز- بهارستان- بلوار صدف- چهارراه سوم پ 136 با وکالت محمودرضا بهشتى به طرفیت  
خوانده حمید درعلى بنى- فرزنــد اقامحمدقلى- مجهول المکان به خواســته مطالبه طلب 
مبلغ 145/000/000 ریال بابت کسر اقســاط به لحاظ ضمانت وام خوانده از تعاونى اعتبارى 
ثامن االئمه و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرســى و حق الوکاله نظر به دادخواست خواهان 
و مستندات تقدیمى شــامل دادخواســت تعاونى اعتبارى ثامن االئمه و فیش واریزى توسط 
خوانده به شماره 393/پ/46065 که تعاونى ثامن االئمه تایید نموده که مبلغ 142556218 
ریال توسط خوانده پرداخت شده و قرارداد شماره 3- 1315 مورخه 28 شهریور 88 که دریافت 
کننده تسهیالت را خواهان معرفى کرده است و ارائه مستنداتى مبنى بر مطالبه خود از خوانده 
ارائه کرده است و خوانده نیز نســبت به دعوى مطروحه ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود 
اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید شورا 
دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519- 522 قانون آیین دادرسى مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 142/556/218 ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت در حق خواهان و حق الوکاله طبق تعرفه را 
صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه شورا و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. 
م الف: 390 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک) /3/181
حصر وراثت

محمد هاشــم زاده کلهرودى با وکالت محمودرضا بهشتى بشناســنامه شماره 2096 باستناد 
شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 109/96 تقدیم این 
شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباسعلى هاشــم زاده کلهرودى بشناسنامه 
شماره 1078 در تاریخ 1395/11/10 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- مریم نجفى فرزند حسین شماره شناســنامه 5- 406069533 نسبت با متوفى (همسر) 
2- کوکب على اکبرى کلهرودى فرزند محمد شــماره شناسنامه 15 نسبت با متوفى (همسر) 
3- مهین هاشم زاده کلهرودى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 2591 نسبت با متوفى (دختر) 
4- مهناز هاشم زاده کلهرودى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 1987 نسبت با متوفى (دختر) 
5- حسین هاشم زاده کلهرودى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 271 نسبت با متوفى (پسر) 
6- محمد هاشم زاده کلهرودى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 2096 نسبت با متوفى (پسر) 
7- على هاشم زاده کلهرودى فرزند عباسعلى شــماره شناسنامه 4237 نسبت با متوفى (پسر) 
8- امیر هاشم زاده فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 2252 نسبت با متوفى (پسر) 9- ابراهیم 
هاشم زاده فرزند عباسعلى شماره شناســنامه 7490 نسبت با متوفى (پســر) 10- اسماعیل 
هاشم زاده فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 5524 نسبت با متوفى (پسر) 11- مهدى هاشم زاده 
کلهرودى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 15 نســبت با متوفى (پسر) 12- مجید هاشم زاده 
کلهرودى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 7- 1230003184 نسبت با متوفى (پسر). اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 389 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/182
اجراییه

شماره: 870/95 ش4ح- 96/01/12 به موجب راي شــماره 1077 تاریخ 95/09/25 حوزه 
چهارم شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه: حسین 
ترویجى فرزند عبدالرسول به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و دو 
میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و هشتاد 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/07/19 لغایت زمان پرداخت در 
حق محکوم له: فرزین پارسایى به نشانى شاهین شهر خ سعدى جنوبى جنب اداره پست، ضمنًا 
هزینه پرداخت نیم عشــر دولتى به عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. محکوم علیه ظرف 30 روز پس از ابالغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود 
مى تواند اقامه اعسار نماید تا بازداشت شود. م الف: 398 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی 

شوراي حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/183
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103731501003 شــماره پرونده: 9609983731500187 شماره 
بایگانى شعبه: 960188 خواهان: شاهپورعیدى فرزند فتح اله دادخواستى به طرفیت خواندگان 
داود محمدى و مهرى بیدختى به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفاتر رســمى جهت 
انتقال سندرسمى ماشین تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
960188 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/04/31 و ساعت .. تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده مهرى بیدختى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت  
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 4494 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/3/193
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 383/95 شــماره دادنامه: 96/197 مرجع رسیدگى: شــعبه نهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: رقیه منجزى به نشــانى: یزدانشهر-قســمت اول-خ11شرقى 
پ22کدپ8519764861 خوانده: نعمت اله منجزى به نشــانى اهواز-چهارصددستگاه الما 
فى مابین خ14و15نامدارى (فعال مجهول المکان) خواسته: استرداد جهیزیه گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا درخصوص دادخواست خانم رقیه منجزى فرزند حسین بطرفیت آقاى 
نعمت اله منجزى فرزند رحم خدا مبنى بر مطالبه اســترداد جهیزیه، طبق لیست و بدو تامین 
خواسته با عنایت به کپى ســند ازدواج علقه زوجیت دائم طرفین محرز و مسلم است. باتوجه 
به لیســت اســتنادى خواهان عدم حضور خوانده على رغم ابالغ درروزنامه دادگاه خواسته 
خواهان را واردتشخیص و مستنداً به مواد 624و 645 قانون مدنى خوانده را به استردادجهیزیه 
بشرح لیســت پیوســت دادخواســت درحق خواهان محکوم و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شــو را و پس از ظرف همین 
مدت قابــل تجدیدنظر نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. م الف: 4510 
گرامى قاضى شــعبه 9 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/195 
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 385/95 تاریخ رسیدگى: 96/01/31 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: رقیه منجزى به نشــانى: یزدانشهر-قســمت اول-خ11شرقى 
پ22کدپ8919764861 خوانده: نعمت اله منجزى به نشانى اهواز-چهارصددستگاه الما فى 
مابین خ14و15نامدارى (فعال مجهول المکان) خواسته: مطالبه نفقه گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دادخواست خانم رقیه منجزى فرزند حسین بطرفیت آقاى نعمت اله 
منجزى فرزند رحم خدا مبنى بر مطالبه نفقه، ازمورخ 95/06/01 الى صدورحکم و نفقه حال و 
آتیه فرزند مشترك باعنایت به کپى سند ازدواج و کپى شناسنامه علقه زوجیت دائم طرفین و 
وجود فرزند مشترك محرز و مسلم است. خوانده على رغم ابالغ درروزنامه درجلسات شرکت 
نکرده و عدم دفاع ایشان شورا خواسته خواهان راثابت تشــخیص و مستنداً به مواد 1111-
1115-1106 و 1107 قانون مدنى خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ سیصدوبیست هزارتومان 
ازمورخ 95/06/01 الى 96/01/31 بعنوان نفقه خواهان و مستنداً به ماده 1199 قانون مدنى 
ماهیانه مبلغ دویســت و ده هزارتومان بعنوان نفقه حال و آتیه فرزند مشــترك که ســالیانه 
متناسب با شخص بانک مرکزى از ابتداى سال 97 این نفقه افزایش مى یابد درحق خواهان 
محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
شورا و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در یکى از شعب دادگسترى نجف آباد مى باشد. 
م الف: 4509 گرامى قاضى شــعبه نهــم حوزه قضائى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

نجف آباد/3/197 

ابالغ رأى 
کالسه پرونده: 384/95 تاریخ رســیدگى: 96/01/31 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: رقیه منجزى به نشــانى: یزدانشهر-قســمت اول-خ11شــرقى 
پ22کدپ8919764861 خوانده: نعمت اله منجزى به نشانى اهواز-چهارصددستگاه الما فى 
مابین خ14و15نامدارى (فعال مجهول المکان) خواسته: مطالبه مهریه گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا درخصوص دادخواست خانم رقیه منجزى فرزند حسین بطرفیت آقاى نعمت اله منجزى 
فرزند رحم خدا مبنى بر مطالبه مهریه، لذا باتوجه به کپى سند ازدواج علقه زوجیت دائم طرفین 
محرز و مسلم است و طبق سندنکاحیه و اشتغال ذمه زوج بر پرداخت مهریه که پانزده عدد سکه 
مى باشــد و باتوجه به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ درروزنامه و عدم دلیل بربرائت ذمه 
زوج شورا خواسته خواهان را حمل بر صحت دانسته و با اســتناد به ماده 1082 قانون مدنى و 
مواد 198-502-515 و 529 قانون آئین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مهریه که شامل 
پانزده عدد سکه مى باشد بعنوان اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسى درحق خواهان محکوم 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا 
و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در یکى از شعب دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 
4508 گرامى قاضى شعبه 9 حوزه قضائى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/3/199
 ابالغ تجدیدنظرخواهى

شــماره ابالغنامــه: 9610103730200865 شــماره پرونــده: 9409983730201033 
شــماره بایگانى شــعبه: 941044 ابالغ شــونده حقیقى: على حجتى فرزند حسن به نشانى 
اصفهان-نجف آباد-خ شریعتى کوى ســازمان آب نبش کوچه شهید قاسمى منزل شخصى. 
درخصوص تجدیدنظرخواهى صادره ازاین شــعبه،به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهى به شما ابالغ میشود. مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب درامورمدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه،به 
این دادگاه اعالم نمایید یابه دادگاه تحویل دهید. واال پرونده باهمین کیفیت به تجدیدنظر ارسال 

میگردد. م الف: 4507 شع به 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/200
ابالغ وقت رسیدگى 

آقاى رضا عیدى وندى دادخواســتى بطرفیت على مراد صادقى به خواســته مطالبه تقدیم که 
جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع به کالسه 188/96 ثبت گردیده است. نظربه اینکه خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از 
جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز شنبه مورخ 
96/04/14 ساعت 6 جهت رسید گى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت 
رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شــورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 4506 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (یزدانشهر) (مجتمع شماره یک)/3/202
حصر وراثت

آزاده کریمى آبادچى داراى شناسنامه شماره 30366 به شرح دادخواست به کالسه 205/96  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهمن کریمى 
بشناسنامه 30 در تاریخ 96/02/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-یوسف کریمى آبادچى ش ش 429، 2-فرهاد کریمى آبادچى ش 
ش 613، 3-جهانگیر کریمى ش ش 14، 4-شهناز کریمى ش ش 52، 5-اکبر کریمى آبادچى 
ش ش 288، 6-اصغر کریمى آبادچــى ش ش 3105، 7-زهرا کریمى آبادچى ش ش 1434، 
8-آزاده کریمى آبادچى ش ش 30366، 9-اقدس کریمــى آبادچى ش ش 741، 10-مهناز 
کریمى آبادچى ش ش 771 (فرزندان متوفى) متوفــى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4504 شعبه 14 حقوقى ش وراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/205
مزایده 

شماره نامه: 9610113730600204 شماره پرونده: 9509983730200382 درپرونده کالسه 
950216 اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730201007 صادره از شــعبه دوم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى سیدمحسن اسماعیلیان فرزند سیدمصطفى محکوم است به 
پرداخت 3/900/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى حق الوکاله و خسارات 
تاخیر درتادیه ازتاریخ 95/05/30 لغایت زمان وصول که درموقع جلسه مزایده محاسبه میگردد 
درحق محکوم له رحمن عابدینى و مبلغ 195/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که ازطریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهدى کتانى بشرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک قطعه زمین 
بایر و محصور پالك ثبتى 166 واقع در نجف آباد انتهــاى بلوار طالقانى-جاده باغ بانوان بعداز 
شــرکت میرآب زاینده رود کوچه ابوالفضل کوى نسترن که داراى حدود1650مترمربع عرصه 
و دیوارهاى پیرامونى ازنوع بلوك و سیمانى و با مالت ماســه و سیمان و به ارتفاع 2/60متر و 
مخزن ذخیره آبا سرپوشیده به ابعاد 11/90*6/30 با دیوارهاى بلوك توپر و سقف تیرچه بلوك 
به قیمت 688/833/000 ریال 2-پالك ثبتــى 5فرعى از 407اصلى بخش 11ناحیه6 یکباب 
منزل مسکونى داراى 203مترمربع عرصه و حدود 309/48مترمربع اعیانى شامل انبارى همکف 
و نیم طبقه اول با اسکلت دیوار باربر و سقف تیرچه بلوك و کف فرش موزاییک و سطوح داخلى 
سرامیک و اندود گچ و نقاشى و دربهاى داخلى چوبى و درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم و 
داراى سرویس حمام و آشپزخانه اوپن با کابینت آلومینیومى و کف حیاط موزاییک بدنه حیاط 
سرامیک و نماى خارجى سنگ و آجرنما و داراى یک انشعاب برق و آب و دوانشعاب گاز مى باشد 
به مبلغ 3/710/556/000 و ارزش انشعاب به مبلغ 30/000/000  ریال ارزیابى مى باشد. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/28 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 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. ضمنًا خریدار مى تواند ظــرف پنج روز قبل از مزایده از 
اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4503  اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/3/206
حصر وراثت

منصور زارع نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 265 به شرح دادخواست به کالسه 154/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم سلطان 
لطفى نجف آبادى بشناسنامه 4460 در تاریخ 95/05/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-عزت زارع نجــف آبادى ش ش 44، 
2-شــهناز زارع نجف آبادى ش ش 578، 3-احترام زارع نجف آبادى ش ش 936، 4-محترم 
زارع نجف آبادى ش ش 843،  5-منصور زارع نجف آبادى ش ش 265 (فرزندان متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4496 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرس تان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/212
اجراییه

شماره: 793/95 به موجب راى شــماره 1026 تاریخ 95/11/20 حوزه 4 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها: 1.غالم یادگارصالحى 2.کریم 
نادرى هر دو به نشــانى مجهول المکان. خوانده ردیف دوم محکوم است به تنظیم سندرسمى 
خودرو سوارى بشــماره انتظامى 733ج34 ایران 31 دریکى از دفاتر اسنادرسمى و خواندگان 
مشترکًا به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 1/315/000 ریال مى باشند. مشخصات محکوم له: 
مجید شیاسى به نشانى یزدانشهر- خ4غربى قسمت دوم کدپ8593177335. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4495 شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستا ن نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/213 
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان احمدآذرى دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ چک هاى بشماره 
1450/462410/26و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق 
خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت نادر زارع تالى معروف به على زارع 
به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 96/56 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/11 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار م جدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. م الف: 4493 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/214
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرســى- خواهــان احمدآذرى دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ بیســت 
میلیــون تومــان وجــه فقــره چک هــاى شــماره 1450/462406/27(95/05/31)- 
1450/46244/1/12(95/09/30)- 1450/462442/49(95/10/30)  خســارت تاخیــر 
درتادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت نادر زارع تالى معروف به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 2060/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/04/13 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 یکى از 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 در 
صورت 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: 4492 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/ 3/215

اجراییه
شــماره: 185/95 به موجب راى شــماره 361 تاریخ 95/04/21 حوزه 4 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه:ســردارمحمدى به نشانى مجهول 
المکان (خمینى شــهر-منظریه خ123 پ86) محکوم اســت به پرداخت مبلغ 6/500/000 
ریال (شش میلیون و پانصدهزارتومان) و پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 2/125/000 ریال و 
پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 94/09/25 لغایت اجراى حکم و پرداخت هزینه 
نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: سعید رئیسى نافچى به نشانى یزدانشهر- خ سى مترى 
طالقانى پ65 کدپ8519673511. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى  ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4491 

شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد /3/216
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 197/95 شماره دادنامه: 483-95/06/06 تاریخ رسیدگى: 95/05/14 مرجع 
رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (یزدانشهر) خواهان: زینب عیدى 
وندى به نشانى: یزدانشهر-خ6شرقى پ10 کدپ 8519736113  خوانده: مهدى خودسیانى 
به نشانى یزدانشهر خ7غربى چهارراه اول پ47 خواسته: مطالبه مبلغ 3/230/000 تومان بابت 
اجاره معوقه مغازه ازتاریخ 93/09/10 لغایت 95/02/10 بانضمام هزینه هاى دادرسى گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى خانم زینب عیدى وندى بطرفیت مهدى خودسیانى 
بخواســته 32/300/000 ریال بابت اجورمعوقه مغازه واقع در خ6شرقى از تاریخ 93/09/10 
لغایت 95/02/10 بانضمام هزینه هاى دادرسى شورا پس از بررسى محتویات پرونده و مالحظه 
قرارداد اجاره مورخه 93/09/10 و اظهارات خواهان درجلســه رسیدگى مورخه 95/04/19 و 
مالحظه فیش واریز بشماره 141013 مورخه 94/04/20 به مبلغ ده میلیون ریال و عدم حضور 
خوانده درجلسات رسیدگى و عدم ارائه الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل شورا خواسته خواهان 
را مقرون به صحت دانسته و به استناد ماده 198 ق.آ.د.م. حکم برمحکومیت خوانده نسبت به 
پرداخت مبلغ 32/300/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصدوپنجاه 
هزارتومان معادل پانصدوسى وچهارهزار و پانصدهزار ریال هزینه هاى دادرسى صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شــورا و 
پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى با شــد. 
م الف: 4490 قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/217
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان مســعودتوکلى با وکالت تیناصادقى پور دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به مطالبه ســفته به مبلغ دومیلیون ریال بطرفیت خواندگان 1.مهران ســجادى 
فرزند حسین 2-على ایمانیان فرزند ابوطالب به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف 
آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 654/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/04/17 ســاعت 3 عصر تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به 
خواندگان اخطار مى گردد که از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا 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: 4488 شــعبه 6 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شــماره 

یک)/3/219
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103730100695 شــماره پرونده: 9509983730101121 شماره 
بایگانى شــعبه: 951134 خواهان: ابراهیم موگویى دادخواســتى به طرفیــت خوانده امراله 
محمدى به خواسته مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 951134 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 96/04/11 و ساعت 8 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
امراله محمدى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
میشود تا خوانده امراله محمدى پس از نشر آگهى و اطالع  از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4487 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 

نجف آباد/3/220
مزایده 

در پرونده کالسه 950299 ح/5  اجرایى و به موجب دادنامه 0126-95 صادره از شعبه حقوقى 
محالت عمومى نجــف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مصطفى ادریســى محکوم اســت به 
پرداخت 108/324/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له 
و مبلغ 4/500/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى مهندس محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 335مترمربع سنگ تراورتن 
به عرض 40 سانتى متر و طولهاى متغیر واقع در سنگبرى انجلس بارزش 100/500/000ریال 
تعیین مى گردد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى 
اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/27 ســاعت 
10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شــخصى است که از قیمت 
کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 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. ضمنًا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4486  اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/221 
حصر وراثت

حسین ربیعیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 195/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت طالبى 
نجف آبادى بشناسنامه 646 در تاریخ 95/04/05  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حســین ربیعیان نجف آبادى ش ش 27، 2- بتول 
ربیعیان نجف آبادى ش ش 743، 3-مهین ربیعیان نجف آبادى ش ش 419، 4-شهین ربیعیان 
نجف آبادى ش ش 182،  5-زهرا ربیعیان نجف آبادى ش ش 23228 (فرزندان متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4484 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد  (مجتمع شماره یک)/3/222
ابالغ راي

کالسه: 614/95 شماره دادنامه: 82- 96/2/20 مرجع رســیدگى: شعبه سوم حقوقى شوراى 
حل اختالف تیران، خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت خانم مرضیه 
امیر نیرومند فرزند سعادت ا... به نشــانى: نجف آباد- خ 15 خرداد مرکزى- بن بست گلریز- پ 
52، خواندگان: 1- سعید جهانبخش 2- مجید جهانبخش هر دو به نشانى: تیران- منطقه 7- خ 
فارابى- کوى هدایت- پ 33، خواســته: مطالبه وجه چک. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: 
در خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد با نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت خانم مرضیه 
امیر نیرومند به طرفیت 1- ســعید جهانبخش 2- مجید جهانبخش به خواســته مطالبه مبلغ 
106/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 156051- 94/3/4 عهده بانک رفاه شعبه 
تیران به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محــال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه 
رسیدگى مورخه 96/2/6 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل 
سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد 
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/2/17 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522  از قانون آیین دادرسى مدنی 
حکم به محکومیت (خواندگان بطور تضامنى) به پرداخت مبلغ 106/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 1/475/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر الصاقى و حق الوکاله در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. در خصوص خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه از سوى بانک 
ضمن سود و دیرکرد لحاظ مى شود لذا به استناد ماده 197 در قانون آئین دادرسى مدنى در این 
قسمت حکم به بى حقى صادر و اعالم مى گردد. راي صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام واخواهى ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم عمومى حقوقى تیران مى باشد. م الف: 4483 شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان تیران و کرون (مجتمع شماره یک)/3/223
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرســى- خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مرضیه امیرنیرومند دادخواســتى 
به خواســته الزام خوانده به مطالبــه بطرفیت خوانــدگان 1-اصغرباقــرى 2-زمان رضایى 
به شــوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شــماره 196/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/04/11 ســاعت 9صبح تعیین 
گردیده. لــذا چون خواندگان مجهــول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نم ى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر مــاده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانــدگان اخطار 
مى گردد که از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به 
دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. 
بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواســته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 
م الف: 4482 شــعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/224

مزایده 
شماره نامه: 9610113730600178 شماره پرونده: 9509983730200200 شماره بایگانى 
شعبه: 950122 در پرونده کالسه 950122 اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730201371 
صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى رسول جاللى فرزند حسین 
محکوم است به پرداخت 1/200/000/000 ریال بابت اصل دین و همچنین هزینه هاى دادرسى 
و غیره و خســارات تاخیردرتادیه ازتاریخ 1393/04/03 لغایت زمان مزایده که بعدا محاســبه 
خواهد شد درحق محکوم له حیدرعلى ســلیمانى و مبلغ 60/000/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که ازطریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل یکباب 
مغازه ابزار و یراق واقع در یزدانشهر تحت پالك ثبتى 1042 فرعى از6اصلى بخش12 ازطرف 
شخص ثالث آقاى احمدکاظمى نجف آبادى معرفى شده است توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى حیدرحیدرى بشرح ذیل ارزیابى گردیده است. ملک فوق یکباب مغازه 
به مساحت 27/1مترمربع عرصه و اعیان با آجر و آهن و حدود 3/3مترمربع بالکن درگذر و کف 
سرامیک و درب بیرونى پروفیل و نماى داخلى سرامیک و اب اختصاصى باشماره پالك ثبتى 
6/1042 بخش12 ثبت اصفهان به مبلغ 1/200/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/29 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 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 مجــدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار  مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده از 
اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4479  شعبه دوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/3/225
ابالغ رأى 

کالســه پرونده: 945/95 شــماره دادنامه: 179- 96/02/06 مرجع رســیدگى کننده: شعبه 
ســوم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: عزت قیصریان نجف آبادى به نشانى: نجف 
آباد-خ15خردادشمالى-کوى صفر-پ8 خوانده: محمدکبیرى قلعه شاهى به نشانى مجهول 
المکان خواســته: تقاضاى صدورحکم فک پالك یک دســتگاه خودرو سمندسوارى بشماره 
انتظامى954م16ایران43 مقوم به 5میلیون ریال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى 
خواهان عزت قیصریان نجف آبادى بطرفیت خوانده: محمدکبیرى قلعه شاهى بخواسته فک 
پالك شورا نظربه اینکه حســب مقررات جاریه پالك متعلق به شخص مالک است نه خودرو 
ودرصورت انتقال مالکیت پالك بایســتى فک یا انتقال گردد و درصورت فک، پالك جدیدى 
به نام مالک جدید صادر گردد و عدم فک آن موجب ضرر به شــخصى مى گردد که پالك آن 
شخص است. لذا دعوى را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 219 قانون مدنى حکم 
به الزام خوانده به فک پالك اتومبیل سمند سوارى بشــماره انتظامى 954م16ایران43 مدل 
1389 رنگ سفید درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ظرف همین مدت قابل تجد یدنظرخواهى 
در محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4478 شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/3/226
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103731500973 شــماره پرونده: 9609983731500177 شماره 
بایگانى شــعبه: 960178 خواهان: امین اله مینایى فرزند حمید دادخواستى به طرفیت خوانده 
حسن روزبهانى به خواسته مطالبه مبلغ دومیلیارد ریال تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف 
آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در 
نجف آباد ارجاع و به کالسه 960178 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/04/27 و ساعت 
8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4459 شعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/3/228
اجراییه

شماره: 192/95 ش ح 12 به موجب راي شماره 896 تاریخ 95/7/10 شعبه 8 حقوقى شوراي 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: حسین محى الدینى فرزند 
حسن به نشــانى: کرمان- لطف آباد- 40 کیلومترى انار- کدپستى: 7749164835 محکوم 
اســت به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 80/000 تومان به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/2/11 لغایت اجراى حکم 
و نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: محسن شاطرى فرزند رضا به نشانى نجف آباد- خ 15 
خرداد شمالى- کوچه سالدوگر پالك 23- کدپستى: 48591- 85138 . ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4368 گرامى قاضى شــعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/3/229
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003001338/1 شــماره بایگانی پرونده: 9502558/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139603802003000023 بدین وســیله به آقاي محمدعلى قادرى، نام پدر: 
عبدالغفار، شماره شناسنامه: 807 ، به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى خ شیخ مفید 
ابالغ مى شود که آقایان جالل نصیرى و هاشم نصیرى جهت وصول مبلغ 8/000/000 ریال به 
استناد چک شماره 266563 مورخ 90/6/12 برعهده بانک سپه علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالسه 9502558 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش 95/11/28 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 6349   اسدى اورگانى رئیس اداره 

اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/3/230
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003001103/1 شــماره بایگانی پرونده: 9502158/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139603802003000025 بدین وســیله به 1- مینا مانیان فرزند محمود به 
شماره ملى 1271986691 ســاکن اصفهان رهنان خیابان امام رضا مقابل کارواش پالك دو 
2- سید فرزاد سلطانى رنانى فرزند سید ابوالقاسم به شماره ملى 1270792113 ابالغ مى شود 
که بانک قرض الحسنه مهر ایران به استناد قرارداد بانکى شماره 1- 1077082- 174- 2423 
جهت وصول مبلغ 33/973/669 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 726/331 ریال بابت خســارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 95/08/29 بانضمام ذمه روزانه به مبلغ 2/400 ریال تا روز تســویه کامل 
بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9502158/1 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگري عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 6348  اسدى رئیس اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/3/231
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001418/1 شماره بایگانی پرونده: 9502741/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802003000012 بدین وسیله به آقاي امیررضا فقیهى، نام پدر: خلیل، شماره 
شناسنامه: 2357 ، شماره ملى: 1288424175، متولد: 1363/05/25، به نشانى: خیابان بازارچه 
ك صدوقى پالك 124 ابالغ مى شــود که مهدى خردپیشه جهت وصول مبلغ 20/000/000 
ریال به استناد چک شماره 1/480256 مورخ 95/11/10 برعهده بانک سپه شعبه میدان قدس 
اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9502741 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 95/12/18 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائــى جریان خواهد یافت. 

م الف: 6347  اسدى مسئول شعبه اول اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/3/232
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003001337/1 شــماره بایگانی پرونده: 9502548/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139603802003000024 بدین وســیله به آقاي محمدعلى قادرى، نام پدر: 
عبدالغفار، شماره شناسنامه: 807 ، به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى خ شیخ مفید 
ابالغ مى شود که آقایان جالل نصیرى و هاشم نصیرى جهت وصول مبلغ 10/000/000 ریال 
به استناد چک شماره 266572 مورخ 90/7/10 برعهده بانک سپه علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالسه 9502548 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/11/30 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 6346  اسدى رئیس اداره اجراي 

اسناد رسمی شهرستان اصفهان/3/233
حصر وراثت

هلن کردزاده خرم آباد بشناســنامه شماره 526 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره 81/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان تاجى ساکى به شناسنامه شماره 206 در تاریخ 1395/12/22 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- هلن کردزاده خرم آباد فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 526 
نســبت با متوفى (دختر) 2- کامران کردزاده خرم آباد فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 220 
نسبت با متوفى (پسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 300 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/321



بدون شرح
طرح: ایران کارتون

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداوند چیزى از دینش را پنهان نکــرده و آنچه مورد 
رضایت یا خشم او بود وانگذاشــته، جز آنکه نشانه اى 
آشــکار و آیتى اســتوار براى آن قرار داده است که به 
ســوى آن دعوت یا پرهیز داده شــوند، پس خشنودى و 

خشم خدا در گذشته و حال یکسان است.

دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان:
ْبنى فیِه اِلى َمْرضاتَِک، َوَجنِّْبنى فیِه ِمْن َسَخِطَک َونَقِماتَِک، َوَوفِّْقنى فیِه  اَللّـُهمَّ َقرِّ

لِقِرائه آیاتَِک، بَِرْحَمتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
خدایا نزدیکم کن در این ماه بســوى موجبات خشنودیت و دورم ساز در آن از 
خشم و عذابت و موفقم دار در این روز بخواندن آیات قرآنت به رحمت خود 

موال على (ع)اى مهربان ترین مهربانان.

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 دوشنبه مورخ 1396/3/8 لغایت روز یکشنبه مورخ 1396/3/21 با مراجعه به شهردارى نسبت به دریافت 
فرم شرکت در مناقصه از دبیرخانه شهردارى اقدام و ضمانت نامه شــرکت 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 یکشنبه مورخ 1396/3/21 تحویل حراست شهردارى داده و رسید 
دریافت نمایند و پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1396/3/22 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء 

کمیسیون باز و قرائت مى گردد. 
9- شهردارى چادگان به اســتناد 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 

((آگهى مناقصه نوبت اول))
(مرحله اول)

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

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

آگهى مزایده 

شماره 
پالك 

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

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

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

01/400/000مسکونى زمین بایر رابعه خاتون 

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

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

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

شهرام شاه مرادى- شهردار ایمانشهر 

نوبت اول
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شاهین جمشیدى مجرى رادیو و تلویزیون 
تصویرى از حضور خود در شهر آبادان را 

منتشر کرد.

آقاى مجرى در آبادان 

محســن یگانه عکس جدیدى از خود و 
دخترش را منتشر کرد.

على زندوکیلى خواننده جوان و محبوب با 
انتشار پستى تولد برادرش را تبریک گفت.

امیر تتلــو با انتشــار عکســى از آیت ا... 
علم الهدى امام جمعه مشــهد در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: «بزرگ مشهد یه 
زمان فرموده بودند که در مشهد کنسرت 
مجاز نیست به دلیل احترام به امام رضا(ع) 
و درســت هــم فرمودند! ما بــه حرمت 
ایشان اقدام نکردیم و نخواهیم کرد! اگر 
بزرگ تر اجازه دادند و مــا را پذیرفتند و 
تشــخیص دادند که ما اجازه داریم که ما 
انجام وظیفه مى کنیم! اما تا بزرگ و امام 
جمعه مشهد به ما اجازه ندن ما حتى اقدام 
براى کنسرت هم نخواهیم کرد! بزرگتر 

اگه راضى نباشه مى خوام نباشم اصًال.»

پفک 

تولد برادر

بزرگ تر مشهد  

امیرحسین صدیق بازیگر سینما و تلویزیون این روزها 
با فیلم سینمایى «آشوب» به ســینماها آمده است. او 
در گفتگویى دربــاره تازه ترین فعالیت هاى خود اظهار 
داشت: به تازگى مستندى درباره شهر اصفهان ساختم 
که در هفته فرهنگى اصفهان از تلویزیون پخش شد. 
فیلم سینمایى «بیســت ویک روز بعد» کار محمدرضا 
خردمندان را آماده اکــران دارم و فیلم «ماه در مه» به 

کارگردانى علیرضا روشن را نیز آماده دارم.
وى ادامه داد: قرار بــود در تلویزیون فصل دوم برنامه 
«کتاب باز» را شروع کنیم ولى متأســفانه نشد و این 
اتفاق رخ نداد. نکته جالب این موضوع هم این اســت 
که همه عالقه مند بودند که این برنامه ادامه پیدا کند. 
هم گروه سازنده، هم مخاطبان ولى شبکه این اجازه را 

نداد و باید درباره ادامه ساخت آن تصمیم گرفته شود.
این بازیگر درباره حضور در فیلم «آشــوب » نیز بیان 
کرد: «آشوب» متعلق به دو سال پیش است و بازیگران 
زیادى هــم در آن حضور دارند کــه هرکدام عهده دار 

نقشى کوتاه هستند.
بازیگر «مرباى شیرین»، درباره نقش خود و ویژگى آن 
نیز گفت: من در این فیلم نقش یکى از دوستان آشوب 
(کوروش تهامى) را ایفا مى کنم که از دوســتان دوره 
کودکى اوست و طى دوره هاى مختلف سیاسى همراه 

او رشد کرده است. از آن دست کاراکترهایى است که 
با هر چیزى به  راحتى کنار نمى آید و به راحتى در جامعه 
رشــد نمى کند و به همین دلیل هم به جایى نمى رسد.

شخصیتى که من ایفا کردم تقریبًا شــبیه به کاراکتر 
واقعى خودم است که وسواسى است و به راحتى با هر 

چیزى کنار نمى آید. 
کانــال تلگرامى بازیگــر «کتابخانــه هدهد» خود 
تبدیل به یک کتابخانه گویا شــده، اما مدتى اســت 
که ایــن کانال نیز فعالیتش کاســته شــده اســت، 
صدیق دراین باره توضیــح داد: این اتفــاق به دلیل 
سفرهایى است که داشــتم و عمدتًا در این سفرها با 
مشکل نبود اینترنت مواجه بودم و امیدوارم در دولت 
جدید اوضاع اینترنــت در شــهرهاى دورافتاده هم 
بهتر شــود تا بتوان فعالیت هاى فرهنگــى را در این 
مناطق نیــز ادامه داد. به این دالیل خیلى نتوانســتم 
کانال خودم را فعال نگه دارم، ولى سعى مى کنم زنده 

نگهش دارم.
وى درباره تولید مســتند اصفهان نیز گفت: هفته اول 
اردیبهشت هفته اصفهان بود و ما نیز براى این هفته 
یک مستند ســاختیم که کار و از تلویزیون پخش شد. 
برنامه درباره تاریخ و فرهنگ 

اصفهان بود و تالش 

کردیم در آن به نوعى دیگر به شهر اصفهان نگاه کنیم. 
درواقع ما در این برنامه به اتفاقات جدید شهر پرداختیم 
و تالشــى که مردم براى شــاداب وزنده نگهداشتن 
شــهر پس از خشــک شــدن زاینده رود و آینده آن 

دارند.
صدیق در ادامــه دربــاره تولید و حمایــت از چنین 
برنامه هایى و همچنین تأثیرى کــه این برنامه ها در 
عرصه گردشــگرى دارند، اظهار داشت: ساخت چنین 
برنامه هایى احتیــاج به یک حمایت جــدى دارد. ما 
براى تولید این برنامه از ســوى شــهردارى استان ها 
باید حمایت شویم و خوشــبختانه این اتفاق از سوى 
شــهردارى اصفهان رقم خورد و در این امر بســیار با 
ما همراه شــد و توانستیم این مســتند را به سرانجام 

برسانیم.
این بازیگــر همچنین درباره 
دالیل عــدم حضورش در 
عرصــه تئاتر نیــز بیان 
کــرد: در عرصــه تئاتــر 
پیشنهاد هاى بسیارى دارم، 
ولى به دلیل مشــغله هاى 
خــودم و دورى از شــهر 
نمى توانم این کار را انجام دهم.

سازندگان فیلم سینمایى «گشت 2» با ساخت یک انیمیشــن از مردم خواستند از خرید نسخه 
قاچاق این فیلم خوددارى کنند.

حواشى «گشت 2» که ادامه  فیلم «گشت ارشاد» سهیلى است، از همان زمان حضور در سى و 
پنجمین جشنواره فیلم فجر شکل گرفت. گروهى معتقد بودند که این فیلم نباید در جشنواره فیلم 

فجر حضور مى یافت و گروهى دیگر نیز از این فیلم استقبال کردند.
هرچند «گشت 2» در جشــنواره فیلم فجر موفق به جلب نظر داوران نشد، اما در زمان اکران با 
فروش بسیار خوبى مواجه شد و اســتقبال از این فیلم که در اواخر اسفند ماه به اکران عمومى 
درآمد همچنان ادامه دارد.داستان این قسمت پنج سال بعد از اتفاقات قسمت اول رخ مى دهد که 
حسن و عباس از زندان آزاد مى شوند و عطا هم از کما بیرون مى آید و زنده مى ماند و گروه قدیمى 
دوباره تشکیل مى شوند. عباس و حسن و عطا مدتى نیز دنبال کار مى گردند اما موفق نمى شوند و 
تصمیم مى گیرند مسیر گذشته شان را پیش ببرند و اتفاقات «گشت 2» از همینجا آغاز مى شود.

در حالى که فیلم هنوز در برخى از سالن هاى سینمایى روى پرده است، چند روزى است نسخه 
قاچاق آن نیز وارد بازار شده است تا حاشیه هاى این فیلم در روزهاى گذشته، افزایش یابد.

سهیلى معتقد است، نسخه قاچاق شده همان کپى فیلمى است که به اداره بازرگانى صداوسیما 
جهت بازبینى فیلم، براى گرفتن تیزر داده شده بود. در واقع «واحد بازرگانى صداوسیما» وظیفه 
دارد تا فیلم هایى که متقاضى تبلیغات تلویزیونى هستند را مورد بازبینى قرار بدهد و تأیید کند فیلم 
مذکور صالحیت تبلیغ شــدن را دارد و براى این کار، صاحبان آثار موظف هستند که نسخه اى 

کامل از فیلم خود را در اختیار صداوسیما قرار دهند.
حال  بعد از این اتفاق، جامعه صنفى تهیه کنندگان با واحد بازرگانى صداوســیما به این توافق 
رسیدند که دیگر الزم نیســت نسخه آثار سینمایى در واحد بازرگانى رســانه ملى بماند و تهیه 
کنندگانى که مایل نیستند نسخه اى از فیلم خود را به امانت در اختیار واحد بازرگانى صداوسیما 
قرار دهند، تنها کافى است در روز جلسه شوراى بازبینى نسخه اى از فیلم را براى نمایش همراه 
خود بیاورند.تیم سازنده در یک نسخه انیمیشنى بار دیگر از مردم خواسته است از خرید نسخه 

قاچاق آن خوددارى کنند.

فیلم سینمایى «دو عروس» به کارگردانى داود موثقى در گروه 
زندگى و به جاى فیلم سینمایى «نقطه کور» روى پرده سینماها 
رفت. همزمان با آغاز اکران از پوســتر و اولین آنونس ساخته 

موثقی نیز رونمایی شده است.
این فیلم در ســال 94 در تهــران مقابل دوربیــن رفت و در 
آن بازیگرانى چــون دانیال عبــادى، على خیامى، افســانه 

پاکرو، ســولماز آقمقانى، صفا آقاجانــى، میرطاهر مظلومى 
و بهزاد رحیم خانى همراه با هنرمند خردسال عرفان برزین به 

ایفاى نقش پرداخته اند.
«دو عروس» داستان زندگى زوج جوانى را روایت مى کند که 
بخاطر مشکالت مالى مرد و خواسته هاى عجیب و غریب زن 
با یکدیگر اختالف پیدا مى کنند. زندگــى این دو در نهایت با 

پیشنهاد زن براى رسیدن به ثروت با اتفاقات مختلفى روبه رو 
مى شود...

موثقى در کارنامه خود ساخت فیلم هاى سینمایى «خواستگار 
محترم»، «جدا افتاده»، «بله برون»، «دعوت به شام»، «کلید 

ازدواج» و «ضربه آخر» را دارد. 
على ژکان تهیه کنندگى «دو عروس» را برعهده دارد.

فیلم سینمایى «خانه پدرى» ساخته کیانوش عیارى در سال 93 تنها 
دو روز در گروه «هنر و تجربه» به نمایش درآمد و به ناگهان از پرده 
سینماهاى کشور پایین کشیده شد و به محاق توقیف رفت. در طول 
این مدت کیانوش عیارى بارها نسبت به توقیف این فیلم اعتراض کرد. 
اما با گذشت بیش از دو سال از توقیف «خانه پدرى»، روزنامه شرق  
از رفع توقیف این فیلم خبر داد و اعالم کرد که فیلم عیارى به زودى 
در سینماهاى کشــور به نمایش درخواهد آمد.«خانه پدرى» براى 
اولین بار در بخش خارج از مسابقه سى و دومین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمد. در این فیلم سینمایى شهاب حسینى، مهدى هاشمى، 
مهران رجبى و... به ایفاى نقش مى پردازند.این فیلم سینمایى زمستان 
سال 93 در گروه هنر و تجربه نمایش درآمد و سپس از پرده سینماها 

پایین کشیده شد. پس از 
توقیف این فیلم کیانوش 
عیارى اعالم کرد که تا 

مشخص نشدن تکلیف 
اکران «خانه پدرى»  فیلم 
جدیدى را نخواهد ساخت. 

البته این کارگردان سال گذشته باالخره فیلم جدید خود با نام «کاناپه» 
را جلوى دوربین برد، اما بازهم این فیلم بنا به دالیلى نتوانســت در 
جشنواره فیلم فجر سال گذشــته به نمایش درآید.با روى کار آمدن 
سیدرضا صالحى امیرى به عنوان وزیر ارشاد و محمد مهدى حیدریان 
رئیس سازمان سینمایى، قرار شد که فیلم هاى توقیفى مجدداً مورد 
بازبینى قرار گیرند. روزنامه شرق اعالم کرده که فیلم «خانه پدرى» 
پس از دو ســال توقیف به زودى در ســینماهاى کشور به نمایش 

درخواهد آمد.
کیانــوش عیــارى «خانــه 
پدرى» را در حالى در سال 89 
جلوى دوربین بــرد که در ابتدا 

تهیه کنندگى آن را «ناجى فیلم» وابسته به نیروى انتظامى برعهده 
داشت، اما در ادامه به دلیل انتقاداتى که پیرامون سکانس خشونت 
آمیز فیلم مطرح شد این نهاد از تهیه کنندگى این فیلم کنار کشید. پس 
از آن کیانوش عیارى همه حقوق فیلم را خریدارى کرد و به عنوان 

تهیه کننده فیلم معرفى شد.

شبکه اجازه ساخت فصل دوم «کتاب باز» را نداد
شخصیتى که من ایفا 
کردم در «آشوب» 

تقریباً شبیه به 
کاراکتر واقعى خودم 

وسواسى است و 
به راحتى با 

هر چیزى کنار 
نمى آید 

نازنین فراهانى بازیگر سینما و تلویزیون این روزها فیلم 
«کوپال» به کارگردانى کاظم مالیــى را آماده اکران 
دارد و به  زودى با سریال «شکوه یک زندگى» مهمان 
خانه ها مى شود. او دراین باره گفت: سریال «شکوه یک 
زندگى» به کارگردانى رضا بهشتى این روزها در مرحله 
صداگذارى قرار دارد و بعد از مــاه رمضان روى آنتن 
مى رود. سریال در دوره جنگ مى گذرد و من نقش زنى 
جنوبى را دارم که به دالیلى به شمال کشور مهاجرت 
مى کند.بازیگر «خانه پدرى» افزود: سریال بسیار زنانه 
است و به نقش زن ها در دوران جنگ و اثرات جنگ روى 
آنها مى پردازد. در بخش جنوب شاید نگاه ما نگاهى باشد 
که تاکنون نمایش داده نشده است و اتفاق جدیدى را 
رقم مى زند. فراهانى درباره چرایى پذیرش این نقش 
نیز اظهار داشت: اآلن من به عنوان یک بازیگر خیلى 
دغدغه ام نیست که نقش اول باشد یا بلند باشد. من قصه 
این سریال را دوست داشتم. نقش جدیدى بود که باید 
ایفا مى کردم و این براى خودم یک چالش ایجاد کرد که 
ببینم آیا مى توانم از پس این نقش برآیم یا نه و این در 
کنار فیلمنامه براى خودم مهم بود. واقعیت این است که 
به عنوان بازیگر باید کارکنم و درنهایت انتخاب کنم. کل 
سریال اتفاق عجیبى نبود و تنها چالشى که براى من 

داشت یک تجربه جدید بود. 
بازیگر «زیرپوست شهر» همچنین درباره چگونگى 
اداى لهجه جنوبى و درســتى آن گفت: اصوًال وقتى 
متعلق به آن منطقه نیستید نمى توانید گویش و لهجه 
آن منطقه را نیز خوب ایفا کنید و کامًال معلوم مى شود که 
شما متعلق به آن منطقه و بومى آنجا نیستید، بنابراین ما 
فقط براى اینکه تبدیل به ادا و اطوار نشود تالش کردیم 

از یک مشاور براى لهجه بهره بگیریم.
فراهانى در خاتمه درباره تازه ترین فعالیت خود نیز اظهار 
داشت: این روزها مشغول بازى در مینى سریالى هستم 
به نام «دیگرى» کارى از مرجان اشرفى زاده که در حال 
فیلمبردارى هستیم. این بازیگر که دستى هم در نگارش 
فیلمنامه دارد، ادامه داد: یک فیلمنامه نوشتم که شخصى 
است و به دلیل حضور در این دو سریال از نگارش آن 
فاصله گرفتم. فارغ از هرگونه سفارشى این کار را انجام 

دادم و نمى دانم که تبدیل به فیلم مى شود یا خیر.

نازنین فراهانى 
در «شکوه یک 

زندگى» 

انیمیشن «گشت 2» را ببینید

«دو عروس» 
با بازى 
دانیال عبادى 
و افسانه پاکرو

م گرفته شود.
ـوب » نیز بیان 
ست و بازیگران 
رکدام عهده دار 

ویژگىآن ود و
دوستان آشوب

وســتان دوره 
 سیاسى همراه 

فعالیت هاى فرهنگــى را در این تا بتوان شــود بهتر
مناطق نیــز ادامه داد. به این دالیل خیلى نتوانســتم 
کانال خودم را فعال نگه دارم، ولى سعى مى کنم زنده 

نگهش دارم.
وى درباره تولید مســتند اصفهان نیز گفت: هفته اول 
این هفته  ما نیز براى بود و اردیبهشت هفته اصفهان
یک مستند ســاختیم که کار و از تلویزیون پخش شد. 
برنامه درباره تاریخ و فرهنگ 

اصفهان بود و تالش 

برسانیم.
این بازیگــر همچنین درباره

دالیل عــدم حضورش در 
عرصــه تئاتر نیــز بیان 
کــرد: در عرصــه تئاتــر 
پیشنهاد هاى بسیارى دارم،

مشــغله هاى  به دلیل ولى
خــودم و دورى از شــهر 
انجام دهم. انمى توانم این کار را

هر چیزى ک
نمى آید

«دو عرو
با ب
دانیال عب
و افسانه پا

«خانه پدرى» رفع توقیف شد

رجاز مسابقه سى و دومین جشنواره فیلم فجر به 
 فیلم سینمایى شهاب حسینى، مهدى هاشمى، 
اى نقش مى پردازند.این فیلم سینمایى زمستان 
وتجربه نمایش درآمد و سپس از پرده سینماها 

س از 
ش
ا

ف
یلم
ت.

وســال توقیفبه زودىدر ســینماهاى کشور به نمایش ز پس
درخواهد آمد.

کیانــوش عیــارى «خانــه 
9پدرى» را در حالى در سال 89

جلوى دوربین بــرد که در ابتدا 

«خانه پدرى» رفع توقیف شد
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مطالعات محققان مرکز ســرطان واندربیلت - 
اینگرام در نشــویل آمریکا نشان مى دهد سیگار 
الکترونیکــى احتمال ابتال به ســرطان مثانه را 

افزایش مى دهد. 
قســمت اعظم نیکوتین استنشاق شده از طریق 
ادرار دفع مى شود. محققان براى بررسى ارتباط 
سیگار الکترونیکى و سرطان مثانه، ادرار افرادى 
که ســیگار الکترونیکى مى کشــند را آزمایش 
کردند. محققان در این آزمایش به دنبال پنج ماده 
شیمیایى مرتبط با ســرطان مثانه در نمونه ادرار 
بودند. ادرار 95 درصد این افراد حاوى دو ماده از 

پنج ماده موردنظر بود.
در آزمایش دیگــرى محققان اثــر نیکوتین و 
ترکیبات شــیمیایى آن از جمله نیتروســامین و 
فرمالدئید را در DNA ســلول هاى مثانه مورد 

بررسى قرار دادند.
 نتیجه نشان مى دهد سیگار الکترونیکى به بافت 
مثانه آســیب مى زند و نیکوتین، نیتروسامین و 
فرمالدئید با آسیب به بافت و جلوگیرى از ترمیم 

آن به وســیله DNA، احتمــال ابتال به 
سرطان را افزایش مى دهد.

در یک مطالعه دیگر، محققان 
با بررسى اطالعات پزشکى 

بیش از 14 هــزار نفر دریافتنــد حتى یک تغییر 
کوچک در تعداد سیگارهاى مصرفى در طول روز، 
احتمال بقاى بیماران را بــه میزان قابل توجهى 

افزایش مى دهد. 
با توجه به محبوبیت سیگار الکترونیکى و شایعه 
بى خطر بودن این محصول، به تحقیقات بیشترى 

در این زمینه نیاز است.

همه مى دانیم که کلید سالم ماندن و طول عمر 
زیاد بر دو عامل اســتوار اســت: ورزش و رژیم 
غذایى. حال محققان دانشگاه گالسکو اسکاتلند 
عنوان مى کنند دوچرخه سوارى عالوه بر حفظ 
تناســب اندام مى تواند خطر ابتال به سرطان یا 

بیمارى قلبى را به نصف کاهش دهد.
در مطالعه سال 2008، محققان دریافته بودند 
رابطه مســتقیمى بین مدت زمــان دوچرخه 
سوارى و احتمال ابتال به ســرطان وجود دارد. 
دوچرخه ســوارى به مدت نیم ساعت ریسک 
ســرطان را تــا 34 درصد کاهش مــى دهد؛ 
دوچرخه سوارى روزانه با احتمال 33 درصدى 
زنده ماندن و بازیابى از ســرطان همراه است. 
و ریســک مرگ ناشى از ســرطان به ازاى هر 
یک ســاعت ورزش متوسط 12 درصد کاهش 
مى یابد.در مطالعه جدید، تیــم تحقیق رابطه 
بین تحرك فعال و بروز بیمارى قلبى، سرطان 
و مرگ و میر به هر دلیــل را روى بالغ بر 260 
هزار نفر با میانگین سنى 53 سال بررسى کرد. 
شرکت کنندگان در مورد نوع رفتن به محل کار 
نظیر پیاده روى، دوچرخه سوارى، یا عدم تحرك 
نظیر ماشین یا حمل و نقل عمومى گزارش دادند.

داده هاى مربوط به بسترى شدن در بیمارستان و 
مرگ هم در طول پنج سال پیگیرى وضعیت این 

افراد جمع آورى شده بود.
یافته هــا نشــان داد دوچرخه ســوارى 
تا محل کار با کمترین ریســک بروز 
بیمارى قلبى، ســرطان و مرگ و 
میر به هــر علتى مرتبــط بود. 
دوچرخه سوارى تا محل کار 
بــا کاهــش 45 درصدى 
ریســک ابتال به سرطان 
و 46 درصــدى ابتــال به 
بیمارى قلبى مرتبط است. در 
مجموع افرادى که دوچرخه 
ســوارى مى کنند 41 درصد 
کمتر در معرض مــرگ زودهنگام 

قرار دارند.

مصطفى فاطمى دندانپزشک در خصوص معایب 
المینت کردن دندان ها اظهار داشــت: ونیرها یا 
المینت الیه  ســرامیکى رنگ نازکى هستند که 
براى بهبود یافتن ظاهــر دندان ها به کار مى رود 
معموًال در صورت لب پر شدن یا شکستن، قابل 

ترمیم نیستند.
وى افزود: افرادى که قصد ونیر کردن دندان ها را 
دارند باید توجه داشته باشند که ونیرها ممکن است 
دقیقاً با رنگ دندان هاى دیگر تطابق نداشته باشند. 
همچنین رنــگ ونیر را پس از چســباندن روى 
دندان ها، نمى توان به آســانى تغییر داد. بنابراین 
تصمیم نهایى در مورد رنگ ونیــر باید تا قبل از 

چسباندن آن گرفته شود.
وى تصریح کرد: ونیر ممکن است بر اثر فشار وارد 

شده بر روى دندان ها کنده شود و بیافتد.
فاطمى گفت: دندان هایى که ونیر دارند در نواحى 
که ونیر، دندان را پوشش نداده باز هم ممکن است 
دچار پوسیدگى شــوند که با رعایت بهداشت به 
صورت کامــل این احتمال به حداقل مى رســد، 
همانند دندان طبیعى که در صورت عدم رعایت 

بهداشت پوسیده مى شوند.
این دندان پزشک ادامه داد: منطقى است افرادى 
که داراى دندان هاى آسیب دیده هستند هنگام 

ترمیم دندان ها از این روش ها استفاده کنند.
وى در پایان توصیه کرد: به افــرادى که داراى 
دندان هاى ســالم هســتند توصیه مى شــود از 
انجام کارهایى که به گونه اى پیروى از مد است 
خوددارى کنند زیرا اســتفاده افراطى از این گونه 
مواد در جهت زیبایى مى  تواند به دندان ها آسیب 

برساند.

ژالتین که ماده اصلى تهیه انواع ژله محسوب مى شود 
و در ترکیب انــواع آبنبات ها نیز وجود دارد، سرشــار 
از ویتامین ها، پروتئیــن و مواد معدنى مانند کلســیم 
و فسفر اســت. این دسر خوشــمزه مى تواند خوراکى 
مطلوبى براى تقویت مفاصل و غضروف ها نیز محصوب 

شود.
اگر فواید ژله را بشناسید قطعًا از این به بعد حتمًا بیشتر از 

آن در برنامه غذایى خود استفاده مى کنید.
جالب است بدانید که کارخانه هاى داروسازى از ژالتین 
براى تهیه بسیارى از داروهاى معمول استفاده مى کنند. 
به این ترتیب ژالتین جذب بهترى دارد و مشکلى براى 

معده ایجاد نمى کند.
ژالتین از کالژن و اســتخوان در کنار عناصر دیگرى 
ساخته مى  شود. بسته هاى کوچک ژالتین که براى تهیه 
دسر خریدارى مى کنید، حاوى 84 تا 90 درصد پروتئین، 

1 تــا 2 درصد مواد معدنى و آب اســت. 
ژالتین کلسترول و اسید اوریک ندارد.

ضد التهاب طبیعى
ژالتین ماده اى به نام گلیسین دارد که خواص 

ضد التهابى آن مى تواند التهاب ناشــى از 
عفونت ها را کاهش دهــد و به ترمیم 

بافت هاى آسیب دیده کمک کند. 
ژالتین در پیشگیرى از خونریزى 
و عفونت هاى باکتریایى نیز مؤثر 

است. 
در صــورت بــروز اختــالالت 
جریان خــون و بیمــارى کبد، 
مى تواند به روند بهبودى کمک 

کند. همچنین با دفع مواد ســمى از 

سلول ها موجب تسریع پاکسازى کبد 
مى شود. ژالتین در برابر آرتریت و زخم 

معده نیز نقش محافظتى دارد.

مؤثر در مقاومت موهــا و ناخن ها و 
سالمتى پوست

ژالتین خــواص عالى بــراى تقویت 
موها و ناخن هــا دارد و در ترمیم و 

جوان سازى پوست مؤثر است. 
رشد موها و ناخن ها وابسته به 
روندى به نام کراتینه شــدن 
است که بدن براى انجام آن 
بــه مجموعه اى از اســیدهاى 
آمینه نیاز دارد که ژالتین مى تواند 

مؤثر باشد.

تسهیل متابولیسم بدن
ژالتین سرشار از پروتئین ها و ویتامین هاست که باعث 
فعال شدن روند متابولیســم بدن مى شود. براى چنین 
تأثیرى توصیه مى شود ژالتین همراه با میوه هاى ترش 
مصرف شــود. اگر در وعده صبحانه ژلــه را با پرتقال، 
گریپ فــوروت، آلو یا توت فرنگى میــل کنید، عالوه 
بر تأمین انرژى به ســوخت و ســاز چربى ها نیز کمک 

کرده اید.

تقویت سیستم ایمنى
همه ما باید در برنامه غذایــى از این منبع ریز مغذى ها 
استفاده کنیم که به خصوص براى کودکان و سالمندان 
اهیمت زیادى دارد. ژالتین کلســترول و چربى ندارد و 
براى جلوگیرى از سرماخوردگى مؤثر است زیرا قدرت 

دفاعى بدن را تقویت مى کند.

درمان 
تبخـال 

بینى 
بیمارى تبخال یک بیمارى مسرى است و ویروس آن مثل 
ویروس سرماخوردگى یا آنفلوآنزا از شخص دیگرى وارد بدن 
مى شود. یکى دیگر از راه هاى شایع انتقال تبخال استفاده از 
لوازم غذاخورى، تیغ یا حوله دیگران اســت. نکته اینجاست 
که حتى در زمانى که تبخال از آن حالت پر آب خارج شده و 
اصطالحاً دلمه بسته، بازهم به شدت مسرى است و مى تواند 

باعث انتقال بیمارى شود.

تبخال بینى چیست؟
تبخال بینى یکى از انواع تبخال ها مى باشد که موجب ایجاد 
زخم و تاول در اطراف بینى مى شود. عامل اصلى این تبخال 
مانند انواع دیگر تبخال ها ویروس هرپس (HSV) اســت. 
این ویروس معموًال باعث ایجاد تبخال هایى در اطراف دهان 
و لب شده و به ندرت در داخل بینى یا اطراف آن خود را نشان 
مى دهد. تبخال هاى بینى جزو تبخال هاى کم خطر محسوب 
مى شوند و بیشتر نشان دهنده وجود عفونت هستند. اگر چه 
این نوع تبخال باعث ناراحتى و بد شکل شدن ظاهر افراد نیز 

مى شود.
زخم هاى سرد، تاول تب و ویروس هرپس (نوع یک) از دیگر 
نام هایى است که به تبخال بینى اطالق مى  شود. این زخم ها 
معموًال با مایع سفید رنگى پر شده و متأسفانه مى تواند منجر 
به زخم هایى عمیق در ناحیه بینى شود به خصوص اگر این 

تبخال ها عفونى شوند.
عفونت براى تبخال هاى بینى به دو دسته عفونت هاى اولیه و 
عفونت هاى مکرر تقسیم بندى مى شود. بیشتر افرادى که در 
معرض ویروس هرپس قرار مى گیرند دچار عفونت شده و در 

تعداد کمى این ویروس منجر به زخم مى شود.
در عفونت اولیه تبخال هاى بینى بین دو تــا 20 روز پس از 
تماس با فرد آلوده خود را نشــان داده و به مدت یک هفته تا 
ده روز ماندگارى دارد. بعد از رفع عالیم بیمارى تبخال اولیه 
(یا به عبارت صحیح تر عفونت هرپس اولیه)، ویروس تبخال 
در بدن باقى مانده و به طرف عقده هاى عصبى حرکت مى کند.

ویروس در سلول هاى عصبى مستقر شده و اگر شرایط مناسب 

شود مجدداً فعالیت خود را این بار به شکلى خفیف تر از حالت 
اولیه ادامه مى دهد. از اینجا به بعد است که زخم تبخال معروف 
بروز مى کند. اغلب افراد به دنبال ضعف سیستم ایمنى دچار 
تبخال عود کننده مى شوند. عواملى مثل تب، استرس هاى 
روحى و جسمى، خستگى و قرارگیرى بیش از حد در معرض 

نور آفتاب همه مى توانند باعث عود تبخال شوند.

آیا تبخال خطرناك است؟
تبخال گرچه بیمارى آزاردهنده اى است اما اصوًال خطرناك 
نیست و بدون برجاى گذاشتن اثرى حداکثر تا دو هفته بهبود 
مى یابد. اما اگر تبخال بعد از گذشت دو هفته هنوز خوب نشده 

بهتر است با یک پزشک مشورت کنید.
کسانى که به هر دلیلى دچار ضعف سیستم ایمنى هستند (مثل 
مبتالیان به ایدز، بیمارى هاى خونى، بیمارانى که داروهاى 
شیمى درمانى مصرف مى کنند، مصرف کنندگان داروهاى 
سرکوبگر سیستم ایمنى و کســانى که مدت طوالنى است 
کورتون دریافت مى کنند) بهتر است هنگام ابتال به تبخال به 
پزشک مراجعه کنند چون این احتمال وجود دارد که ویروس 
ارگان هاى حیاتى بدن از قبیل ریه، کبد و مغز را درگیر کند. 
عفونت این اعضاى بدن بــا ویروس تبخال مى تواند مرگبار 

باشد.

درمان تبخال بینى با پماد  زیتونکس
محققان توانستند با استفاده از برگ هاى درخت زیتون، نوعى 
پماد را براى درمان تبخال هاى نوع «1 و 2» عرضه کنند که 
این دارو با عنوان «زیتونکس» نامگذارى شــده است. این 
پژوهشــگران خاصیت ضد التهابى و بى حس کنندگى را از 
خواص برگ زیتون دانستند و اعالم کردند برگ زیتون داراى 
خاصیت ضد ویروسى است که این خاصیت منجر به تحقیق و 

تولید در زمینه پمادى براى درمان تبخال شد.

الزم به ذکر است استفاده از پماد تبخال در مراحل اولیه بیمارى 
اثرات درمانى بیشترى دارد. از این دارو همچنین مى توان براى 
کاهش التهاب ناشــى از گزش حشرات استفاده کرد. زیتون 
حاوى آنتى اکسیدان هاى بسیار قوى است. آنتى اکسیدان 
براى حفظ سالمتى انسان مفید است و با دریافت رادیکال هاى 

آزاد موجب مى شود تا به بدن آسیبى وارد نشود.
 پزشکان اغلب براى خشــک نمودن تبخال ژل «بنزوئیل 
پروکســید» را نیز تجویز مى کنند که مى توان روزى سه بار 

از آن استفاده کرد.

پماد آسیکلوویر
«آســیکلوویر» دارویى ضد ویروس هرپس ســیمپلکس 
و واریسالزوســتر اســت. به عبارت دیگر، از این دارو براى 
درمان تبخال و زونا استفاده مى شود. پماد آسیکلوویر، قرص 
و همچنین آمپول آن در داروخانه هاى کشــور موجود است. 
اگر جایى نــام داروى «زوویراکس» را شــنیدید، بدانید که 
همان آسیکلوویر است. پماد آســیکلوویر در دسته دارویى 
ضدویروس هاى موضعــى قرار دارد و قرص هــاى آن نیز 
ضدویروس به شمار مى رود. شیوه ساز و کار آسیکلوویر در بدن، 

اختالل در همانند سازىDNA ویروس است. 
این دارو پس از ورود به ســلول، به ماده فعال آســیکلوویر 
ترى فسفات تبدیل مى شود که این ماده موجب مهار عملکرد 
DNA پلیمراز مى شود. از پماد آسیکلوویر اغلب در هرپس 
سیمپلکس جلدى، مخاطى ساده و همچنین در افرادى که 
گرفتارى سیستم ایمنى دارند، استفاده مى شود و قرص هاى 
آن نیز در هرپس سیمپلکس و زونا کاربرد دارد. پماد آسیکلوویر 
به صورت موضعى براى تمام ضایعات یاد شده کاربرد دارد و 
هر سه ساعت در زمان بیدارى و شش بار در روز به مدت یک 

هفته استفاده مى شود.

خطر ابتال به سرطان مثانه 
بامصرف سیگار الکترونیکى   

 دوچرخه سوارى 
علیه بیمارى هاى

 کشنده

ج لپ ش ز ن
ســرطان مثانه در نمونه ادرار
حاوى دو ماده از صد این افراد

د.
ى محققان اثــر نیکوتین و 
جمله نیتروســامین و ى آن از
DN ســلول هاى مثانه مورد

د سیگار الکترونیکى به بافت 
ند و نیکوتین، نیتروسامین و 
ه بافت و جلوگیرى از ترمیم 

DN، احتمــال ابتال به 
ى دهد.

، محققان 
ت پزشکى 

نظیر پیاده روى، دوچرخه سوارى، یا عدم تحرك 
نظیر ماشین یا حمل و نقل عمومى گزارش دادند.

داده هاى مربوط به بسترى شدن در بیمارستان و 
مرگ هم در طول پنج سال پیگیرى وضعیت این 

افراد جمع آورىشده بود.
یافته هــا نشــان داد دوچرخه ســوارى 
تا محل کار با کمترین ریســک بروز 
و مرگ و بیمارى قلبى، ســرطان

میر به هــر علتى مرتبــط بود. 
دوچرخه سوارى تا محل کار 
5بــا کاهــش45 درصدى 
ریســک ابتال به سرطان

6و 46 درصــدى ابتــال به 
بیمارى قلبى مرتبط است. در 
مجموع افرادى که دوچرخه 
ســوارى مى کنند 41 درصد 
کمتر در معرض مــرگ زودهنگام 

قرار دارند.

انبه با اینکه یکى از شناخته شده ترین میوه هاى دنیاست 
ولى استفاده معمولش براى خیلى ها هنوز عجیب و غریب 

است. اگر شما هم در  برابر این میوه چنین احساسى را دارید توصیه مى کنم این 
6 دلیل را مطالعه کنید تا دیوانه انبه شوید.

1- انبه مى تواند به کاهش وزنتان کمک کند
انبه دوست برنامه غذایى شماســت. چون به صورت طبیعى شیرین است، 
مصرفش مى تواند هوس خوردن غذاهاى شیرین را دفع کند. یک فنجان انبه 
تنها صد کالرى دارد و در همین مقدار 3 گرم فیبر است، این یعنى با کمترین 

کالرى مى توانید احساس سیرى کنید. 
وزن انبه در واقع 83 درصد آب است و تحقیقات نشان داده خوردن غذاهاى 

سرشار از آب ( و چگالى انرژى 
پایین ) مى توانــد در حالى که 
کمتر مى خورید ســیر نگهتان دارد. 
در واقع یکى از تحقیقات نشان داده خوردن 
میوه قبل از یک وعده غذایى مى تواند مقدار دریافت کالرى در 

آن وعده را تا 15 درصد کاهش دهد.

2- سرشار از مواد مغذى هستند
انبه سرشــار از 20 نــوع ویتامین و مواد معدنى اســت، به همیــن دلیل از 
میوه هاى مفید براى سالمت نیز به حساب مى آید. تنها یک فنجان از این میوه 
مى تواند 100 درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین C که به قوى شدن سیستم

 ایمنى بدن ، سالم نگه داشتن دندان ها و لثه ها ، و حمایت از عملکرد کالژن 
– براى داشتن پوستى سالم و درخشان – کمک مى کند را تأمین نماید. انبه 

همچنین سرشار از فیبر است، ماده مغذى که به سیر ماندن کمک مى کند.

3- انبه مى تواند التهاب را کم کند

انبــه هــا حــاوى چندیــن ترکیــب ضــد التهابــى هســتند، از جمله
 ویتامین C و بتا کاروتن.

 در تحقیقات اخیر محققان متوجه شده اند که انبه پتانسیل این را دارد تا کیفیت 
برنامه غذایى را باال ببرد چون حاوى اسید گالیک و گالوتانن است که خواص 

ضد التهابى و ضد سرطانى دارند.

4- از آنچه فکرش را مى کنید راحت تر بریده و پوست کنده 
مى شوند

نمى دانید بهترین روش برش یک انبه چیســت؟ کافى است میوه را روى 
تخته برش قرار دهید. سپس با یک چاقو تیز دو سمت انبه را با کمى فاصله

 از مرکزش ( که هســته در آن اســت ) برش دهید، حاال دو قطعه انبه بدون 
هسته داریم. 

سپس مى توانید با استفاده از یک لیوان گوشت داخل انبه را بیرون بکشید. 
فقط کافى است قسمت داخلى انبه را روى لیوان بگذارید و به طرف پایین 
فشار دهید، خواهید دید که چگونه پوست از گوشت جدا خواهد شد.حتى 
اگر به مرحله لیوان عالقه اى نداشته باشید مى توانید بعد از برش دادن با 

یک قاشق چاى خورى انبه را میل کنید.

5- قرمز برابر با رسیده نیست
یک انبه قرمز همیشــه انبه اى رســیده نیســت! براى اینکه بدانید میوه 
آماده خــورده شــدن اســت، آرام فشــارش دهیــد. یک انبه رســیده 
کمى نرم اســت. درســت مانند دیگــر میوه هــا از جمله هلــو، انبه نیز 
وقتى رسیده مى شــود نرم تر اســت. اگر انبه اى که خریدید سفت است، 
بیرون و در دماى اتاق قرارش دهید تا به رســیده شــدن ادامه دهد. وقتى
انبه ها رسیده شدمى توانید آنها را تا بیش از پنج روز در یخچال نگهدارى کنید.

6- انبه تازه تمام طول سال پیدا مى شود
انبه انواع مختلفى دارد و شش نوع آن اصلى به حساب مى آیند، بنابراین در 
تمام طول سال مى توان انبه تازه پیدا کرد. هر نوع انبه بافت و طعم خاص 

خود را دارد، بنابراین امتحان کردن انواع آن در طول سال ارزشش را دارد.
اگر مى خواهید انبه را به میوه هاى مورد اســتفاده خود اضافه کنید، باید 

بگویم موارد مصرفش بى شمار است. 

                                   6 دلیل براى دوست داشتن انبه
عوارض سفیدکردن دندان ها

رصد مواد معدنى و آب اســت. 
لسترول و اسید اوریک ندارد.

 التهاب طبیعى
ده اى به نام گلیسین دارد که خواص 

ى آن مى تواند التهاب ناشــى از 
 را کاهش دهــد و به ترمیم 

ى آسیب دیده کمک کند. 
ر پیشگیرى از خونریزى 
هاى باکتریایى نیز مؤثر 

رت بــروز اختــالالت 
ــون و بیمــارى کبد، 
 به روند بهبودىکمک 

چنین با دفع مواد ســمى از 

سلول ها موجب تسریع پاکسا
مى شود. ژالتین در برابر آرتریت

معده نیز نقش محافظتى دارد.

مؤثر در مقاومت موهــا و ناخ
سالمتى پوست

ژالتین خــواص عالى بــراى
موها و ناخن هــا دارد و در
جوان سازى پوست مؤثر
رشد موها و ناخن ها و
روندى به نام کراتینه
است که بدن براى ا
بــه مجموعه اى از اسـ
آمینه نیاز دارد که ژالتین

مؤثر باشد.

ف ژله
فواید شگفت انگیز مصر

انبه با اینکه یکى از شناخته شده ترین میوه هاى دنیاست 
ولى استفاده معمولش براى خیلى ها هنوز عجیب و غریب 

ا ک ا ا ا ا ا ا ا اگ ا

س
پایی
مى کمتر
در واقع یکى از
میوه قبل از یک وعده غذایى مىت
5آن وعده را تا 15 درصد کاهشدهد.

ازموادمغذىهستند سرشا 2
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این روزها مطالبه بزرگ و مکرر هواداران ســپاهان 
در نقل و انتقاالت تابســتانى این است که این تیم 
ســتاره هاى متعددى را  جذب کنــد و با مهره هاى 

مطرح به استقبال لیگ جدید برود.
آن چیزى که استراتژى سپاهان و سرمربى خوشنامش 
نشان مى دهد و دوستانمان در تحریریه نصف جهان 
هم در میزگردى به آن پرداختند، این است که ظاهراً 
سپاهان امسال با ترکیبى از بازیکنان با تجربه و جوان 
گام به مســابقات مى گذارد و «زالتکــو کرانچار» 
برخالف عبدا... ویســى، روندى منطقى و استاندارد 
را در اســتفاده از جوانان به کار مى گیرد تا هم پروژه 
جوانگرایى در نزد هواداران بد نام نشــود و هم اینکه 
سازندگى سپاهانى ها تداوم داشته باشد. کرانچار بارها 
به لزوم حضور پررنگ بازیکنان با تجربه که بتوانند 
گره گشاى تیم باشند اشاره کرده و سپاهان ایده آلش 
را سپاهانى توصیف کرده است که به شکلى نرمال از 
هر دو ترکیب بازیکنان جوان و با تجربه و تأثیرگذار 

بهره مند باشد.
اما با توجه به  انتظارات باالیى که از سپاهان امسال 
وجود دارد و نظر به اینکه هواداران به طور معمول و 
طبیعى دوست دارند تا چهره هاى مشهور و معروف که 
از آنها به عنوان ستاره یاد مى کنند را در تیمشان بیشتر 
ببینند، الزم دیدیم که چالش هاى پیش روى  جذب 
بازیکنان مطرح را براى تیمى مثل سپاهان در رقابت 
نقل و انتقاالتى با دو تیم استقالل و پرسپولیس به 
طور کوتاه بررسى کنیم و البته در شماره هاى آتى 
بحث هاى مفصل ترى راجع به آن داشته باشیم.

- قطعاً موضوع و آیتم شماره یک براى جذب یک 
بازیکن مسائل مالى مى تواند باشد و اگر بازیکنى 
این مسئله را براى حضور در هر تیمى کتمان کند 
به احتمال زیاد با تمســخر مخاطبانــش رو به رو 
مى شود. این روزها  استقالل و پرسپولیس به واسطه 
سامانه هاى پیامکى و سایر اسپانسرهاى قدرتمندى 
که از آنها پشتیبانى مى کنند در کنار حامى مالى دائمى 
شان، از وضعیت بهترى نســبت به سال هاى پیش 
بهره مندند و شاید تیمى مثل سپاهان بتواند با تالش 
زیاد پیشنهاد مالى تقریبًا مساوى به بازیکنانى بدهد 
که ممکن است مقصدشان ســرخابى هاى تهران 
باشد. اما غیر از بحث مالى، موارد دیگرى هم وجود 
دارد که بازیکن را بــراى حضور در تهران بیشــتر 
وسوسه مى کند و آپشن هایى محسوب مى شود که 
باشگاه ها در آن دخیل نیستند و به طور اتوماتیک وار 

براى دو تیم پایتخت در جریان است. 
-پخش زنده تلویزیونى همه دیدارهاى استقالل و 
پرســپولیس هر جاى جدول لیگ برتر که باشند از 
شبکه 3 ســیما یکى از گزینه هاى جذابى است که 
پس از مسائل مالى قطعًا مى تواند اشتیاق زیادى را 

براى بازیکن به ارمغان آورد تا بــا حضور در فوتبال 
تهران، نسبت به دیده شدن و شهرت بیشتر خیالش 
راحت شود. ســپاهان اگر هر سال هم قهرمان لیگ 
برتر شود محروم دائمى این مزیت صدا و سیماست 
و در این آیتم نمــى تواند رقابت منصفانــه اى را با 

تهرانى ها داشته باشد.
-غیر از بحث پخش مستقیم تلویزیونى، درج تصاویر 
بازیکنان دو تیم روى جلد روزنامه هاى سراسرى که 
تقریبًا همه آنها در تهران منتشر مى شوند و تصاویر 
جلد روزنامه ها به شکلى چشمگیر در فضاى مجازى 
هم منتشر مى شــود یکى دیگر از مزیت هایى است 
که سرخابى ها نســبت به سپاهان و ســایر تیم ها 
دارند و در این بین  تنها تریبون سپاهانى ها روزنامه 

دعوت به بسیارى الکترونیکى شــان است! 

از برنامه هــاى تلویزیونى و رادیویى کــه عمومًا از  
بازیکنان تیم هاى پرســپولیس و استقالل صورت 
مى پذیرد را هم به این آیتم اضافه کنید. طبیعى است 
وقتى بازیکن مشــاهده کند که با حضور در پایتخت 
مى تواند به شــکل جهشى به شــهرت و معروفیت 
زیاد دســت پیدا کند، در ابتدا به گزینه هاى تهرانى 

فکر مى کند.
- حضــور هفتگى از بســیارى از برنامــه افتتاحیه 
رســتوران هــا، کافى شــاپ هــا، شــرکت ها  و 
فروشگاه هاى تهرانى که با دریافت هدایاى گرانقیمت 
همراه است نیز از جمله برنامه هایى است که بازیکنان 
سرخ و آبى به طور مکرر با آن مواجه هستند و قطعًا 
موضوعى جذاب براى آنان است. موردى که مثًال در 
شهرى مثل اصفهان کمتر وجود داشته و قطعاً رقابت 
در این بخش هم که دیگر مربوط به باشگاه نیست، 

کارى سخت و دشوار به نظر مى رسد.
موارد دیگــرى نیز وجــود دارد که شــاید برخى از 
آنها را نتوان به طور صریح و شــفاف بیان کرد و در 
موردشان نوشت اما همانگونه که اشاره کردیم شرایط 
به گونه اى پیش رفته که در شــرایط یکسان  مالى 

و پولى،  رقابت ســپاهان با سرخابى ها نیز 
آن هم در ایامى کــه تهرانى ها با توان 

و بودجه اى ایده آل به فصل نقــل و انتقاالت حمله 
کرده اند،  سخت شده  و باز هم در این باره عمدتًا به 
بحث همیشگى و قبلى مان در مورد ناعدالتى هاى 
صدا و سیما بر مى خوریم که با رویکرد خود در چند 
دهه گذشته این مزیت ها را براى دو تیم سوگلى تهران 
ایجاد کرده و بازیکنان ترغیب مى شوند براى بیشتر 
دیده شدن به یکى از این تیم ها بروند و اگر راهى به 
اردوگاه سرخابى ها پیدا نکردند روى سایر گزینه ها 

تأمل کنند.
با وجود همه این معضالت و رقابت غیر منصفانه اى 
که وجود دارد، آنچه تاکنون  خریدهاى سپاهان نشان 
داده، این است که این تیم به دنبال بازیکنان با کیفیتى 
است که شاید عمده آنها کمتر در معرض شهرت ها 
و سر و صداهاى رســانه اى بوده اند، اما به هر تقدیر 
بازیکنان تأثیر گذار  و مهــم تیم هاى خود بوده اند و 
مى توانند در سپاهان جهش بزرگ ترى داشته باشند.

در مورد همه ســختى هاى مبــارزه در فصل نقل 
انتقاالت بــراى تیم هاى تهرانى و غیــر تهرانى در 
میزگــردى نیز بــه بحث و تبــادل نظر بیشــتر و 

موشکافانه تر در این باره خواهیم پرداخت.

مبارزه سخت سپاهان با تهرانى ها  
چالش هاى پیش روى زردها در فصل نقل و انتقاالت

د نام نشــود و هم اینکه 
اشته باشد. کرانچار بارها 
نان با تجربه که بتوانند 
کرده و سپاهان ایده آلش 
ت که به شکلى نرمال از

ن و با تجربه و تأثیرگذار 

ى که از سپاهان امسال
اداران به طور معمول و 
هاى مشهور و معروف که 
کنند را در تیمشان بیشتر 
 هاى پیش روى  جذب 
مثلسپاهان در رقابت 
الل و پرسپولیس به 
ه در شماره هاى آتى 
 به آنداشته باشیم.

 یک براى جذب یک 
بازیکنى اگر د باشد و

 هر تیمى کتمانکند 
مخاطبانــش رو به رو 
و پرسپولیس به واسطه 
سپانسرهاى قدرتمندى 
ر کنار حامى مالى دائمى 
ـبت به سال هاى پیش 
 سپاهان بتواند با تالش 
اوى به بازیکنانى بدهد 
 ســرخابى هاى تهران 
موارد دیگرى هم وجود 
ضور در تهران بیشــتر 
ى محسوب مى شود که 
د و به طور اتوماتیک وار 

ن است. 
ه دیدارهاى استقالل و

ل لیگ برتر که باشند از 
نه هاى جذابى است که 
ى تواند اشتیاق زیادى را 

دارند و در این بین  تنها تریبون سپاهانى ها روزنامه 
دعوت به بسیارى الکترونیکى شــان است! 

موضوعى جذاب براى آنان است. موردى که مثال در 
شهرى مثل اصفهان کمتر وجود داشته و قطعاً رقابت 
در این بخش هم که دیگر مربوط به باشگاه نیست، 

کارى سخت و دشوار به نظر مى رسد.
برخى از موارد دیگــرى نیز وجــود دارد که شــاید

آنها را نتوان به طور صریح و شــفاف بیان کرد و در 
موردشان نوشت اما همانگونه که اشاره کردیم شرایط 
به گونه اى پیش رفته که در شــرایطیکسان  مالى

و پولى،  رقابت ســپاهان با سرخابى ها نیز 
آن هم در ایامى کــه تهرانى ها با توان 

است که شاید عمده آنها کمتر در معرض شهرت ها 
و سر و صداهاى رســانه اى بوده اند، اما به هر تقدیر 
بازیکنان تأثیر گذار  و مهــم تیم هاى خود بوده اند و 
مى توانند در سپاهان جهش بزرگ ترى داشته باشند.
نقل فصل مبــارزه در هاى مورد همه ســختى در

انتقاالت بــراى تیم هاى تهرانى و غیــر تهرانى در 
میزگــردى نیز بــه بحث و تبــادل نظر بیشــتر و 

موشکافانه تر در این باره خواهیم پرداخت.

مرتضى رمضانى راد

ســجاد اســتکى لژیونر هندبال ایران با درخشش خود 
در مســابقات مختلف در جمع 20 خرید برتر تیم هاى 

اروپایى قرار گرفت.
لژیونر هندبال ایران با درخشــش خود در مســابقات 
مختلف در جمع 20 خرید برتر تیم هــاى اروپایى قرار 
گرفت.پایان ماه مى 2017 مقطع مناســبى اســت که 
بررسى شــود کدام بازیکن بر اســاس قابلیت و پولى 
کــه بابتش پرداخت شــده اســت توانســته در لیگ 
هندبال اروپا بدرخشــد. در فهرســتى که اعالم شده 
ســجاد اســتکى، لژیونر هندبــال ایران هــم حضور 

دارد.
او در ســال جارى درخشــش خیره کننــده اى در تیم 
دینامو بخارست رومانى داشت. ملى پوش ایرانى دینامو 
بخارست رومانى نمایش فوق العاده اى را در اولین سال 

حضور خود در لیگ قهرمانان اروپا داشــت و توانست 
عنوان پدیده ســال 2016 لیگ قهرمانان اروپا را هم با 
رأى مردم به دست بیاورد. ســجاد استکى اولین ایرانى 
اســت که چنین افتخارى را در هندبال اروپا به دســت 

مى آورد.
بر این اســاس فهرســتى که اعالم شد اســت ندیم 
رمیلى، بازیکن بغل راســت فرانســوى بهترین خرید 
محسوب مى شــود. این بازیکن چپ دست و 22 ساله 
توانمندى باالیى را از خود در ســال جارى نشــان داد 
تا به عنــوان بهترین نفر در پســت خــودش در اولین 
حضورش در تیم پاریســن ژرمن انتخاب شود. رمیلى 
توانست در اولین حضورش 75 گل بزند که این عملکرد 
بهتریــن عملکردى بود کــه از او تا کنون ثبت شــده

 است. 

استکى در 20 خرید برتر اروپا

حسن جعفرى که فصل گذشــته نمایش هاى خوبى 
در ترکیب تیم پدیده از خود نشان داد با عقد قراردادى 
سه ساله به سپاهان پیوست که سابقه بازى در این تیم 
را در کارنامه دارد. حســن جعفرى که فصل گذشته به 
انتخاب کارشناسان در لیست بهترین مدافعان راست 
لیگ برتر قرار گرفت، با توجه به مشکالت سپاهانى ها در 
سمت راست خط دفاعى مورد توجه این تیم قرار داشت 
و در نهایت با عقد قراردادى ســه ساله به جمع طالیى 
پوشان اضافه شد.  جعفرى که به جز پدیده در تیم هاى 
فوالد خوزستان، سپاهان و ملوان بندرانزلى نیز توپ زده، 
لیگ پانزدهم را به واسطه مصدومیت از اواسط فصل از 
دست داد اما در لیگ شانزدهم بازگشت خوبى به ترکیب 
پدیده داشت و توانست در اکثر رقابت هاى لیگ برتر به 
عنوان بازیکن ثابت به میدان بــرود. جعفرى در لیگ 

شانزدهم با شش پاس گل بهترین پاسور تیمش بود.
 سپاهان در لیگ شــانزدهم با مشکالت عدیده اى در 
سمت راست خط دفاعى تیمش روبه رو بود و بازیکنان 
مختلفى نظیر على هلیچى، شجاع خلیل زاده، سید جالل 
عبدى و عارف غالمى در این پست توسط عبدا... ویسى 
و زالتکو کرانچار به بازى گرفته شــدند که البته هیچ 
کدامشان نتوانستند، ثبات الزم را به این پست حیاتى در 

ترکیب طالیى پوشان اضافه کنند.
 حاال با اضافه شدن یکى از بهترین مدافعان راست لیگ 
شانزدهم سپاهانى ها امیدوارند خأل اصلى آنها در لیگ 

هفدهم با حضور این بازیکن پر شود.
جعفرى بعد از شاهین ثاقبى و سیاوش یزدانى سومین 
خرید رسمى سپاهان است . آنها همچنین در انتظار سایر 

توافقات هستند.

جعفرى دوباره زرد شد!

نصــف جهــان    عمــده ســایت هــاى خبــرى
همچنــان تأکید مــى کننــد کــه قــراداد ســپاهان- پورقاز

نهایى شــده اما همانگونه که چند روز پیش در  نصف جهان نوشــتیم شاید این 
قرارداد منتفى شود و دلیل اصلى آن نیز زیاده خواهى پورقاز است که البته سپاهانى ها زیر 

بار آن نرفته اند.
مصاحبه اخیر مدیرعامل باشگاه ســایپا نیز منتفى شدن حضور این 

بازیکن در اصفهان را پر رنگ کرده است.
وى در این باره گفته اســت: «قرارداد پورقاز با ما به اتمام رسیده و این 
بازیکن آزاد است با هر تیمى مذاکره داشــته باشد اما مگر سپاهان چند 

بازیکن مى تواند جذب کند؟ ما بــا تعداد زیادى بازیکن صحبت کردیم که 
همه آنها نیز مدعى هستند با سپاهان مذاکره کرده اند. حتمًا سپاهان بضاعت 

خوبى براى جذب بازیکن دارد. با پورقاز صحبت هایى داشتیم و این بازیکن 
به ما اعالم کرده اولویت او سایپاست.» 

صحبت پایانــى مدیرعامل ســایپا نیز گزارش چنــد روز پیش ما که 
بازیکنان براى بازارگرمى به دروغ از پیشنهاد و مذاکره سپاهان سخن 

مى گویند را نیز تأیید کرد.
 

نصف جهــان    این احتمال وجود دارد که سپاهان دیگر پروژه  جذب ساسان انصارى را پیگیرى نکند و به دیگر 
گزینه ها فکر کند.

ساسان انصارى مهاجم فوالد در لیگ شانزدهم موفق شــد رکوردش در فوتبال ایران نسبت به فصل قبل را 
بهبود ببخشد، او که در لیگ پانزدهم به عنوان سومین بازیکن اثرگذار لیگ انتخاب شده بود، در لیگ شانزدهم 
رتبه اش را بهبود بخشــید و به رتبه دوم صعود کرد، قرارداد این بازیکن با فوالد به پایان رسیده است و به نظر 
مى رسد با توجه به کم شدن بودجه فوالد، مهاجم نورآبادى به روزهاى انتهایى حضورش در تیم خوزستانى رسیده 
و با توجه به درخشش در لیگ برتر با پیشنهادهایى مواجه شده است. ساسان که هنوز تصمیمش را نگرفته است 
چند پیشنهاد داخلى دارد و البته شنیده مى شود یک پیشنهاد نیز از خارج از کشور براى این مهاجم گلزن آمده است.

فصل قبل فوالد که شنیده شده به دلیل صادرنشدن ویزاى شنگن اردوى مهاجــم گلــزن 
همراه سه بازیکن دیگر ترك کرده اســت؛ شانس بزرگى براى ثبت تیم ملى را به 
ملى اش را از دست داد و حال فرصت بیشترى دارد تا با تمرکز روى اولین بازى 

پیشنهادهایش یکى را انتخاب کند، مطمئنًا او که در ابتداى فصل 
اشتباه چهار هفته مهم را از او گرفت، براى تصمیم گذشته یک 

بعد  هاى خاص خودش را خواهد داشــت وسواس فصــل 
منطقى و درســت ترى را بگیرد. با تا تصمیم 

توجه به همه این وسواس ها که به 
معطل کردن تیــم هاى خواهانش 
انجامیده و اینکه ساسان در مذاکره 
با سپاهانى ها رقمى غیر معمول را 
پیشنهاد داده که براى بازیکنى در حد او 
بسیار عجیب اســت، احتمال دارد تا زردها بى خیال او شوند و به 

سایر گزینه ها در پست حمله فکر کنند.

نصف جهان    بازیکن استقالل تهران شاید به زودى براى عقد قرارداد با سبزپوشان راهى اصفهان شود.
بهنام برزاى وینگر راست استقالل در اواخر نیم فصل اول لیگ برتر در این تیم اوج گرفت و در شروع نیم فصل 
دوم هم عملکرد خوبى داشت. اما هر چه لیگ به روزهاى آخرش نزدیک شد، او هم جایگاه ثابت خود را از دست 

میدان رفــت. در بازى آخر مقابــل العین هم داد و حتى گهگاه به عنــوان یار تعویضى به 
نکرد تا همچنان این بازیکن را تنبیه کرده منصوریان یک دقیقه از برزاى اســتفاده 
براى سرمربى استقالل خوشایند نیست. باشد. بهنام دچار افت شده و این مسئله 
بهنام در راه رفتن اســت و قصد ندارد حاال شنیده مى شود بخاطر این اتفاقات 
منصوریان هم ظاهــراً تمایل زیادى به قراردادش را تمدید کند. در همین حال 
شرایطش به همین شکل باشد، به کار او حفظ این بازیکن نــدارد و مى گوید اگر 
آهن یکى از مشتریان برزاى است و شاید و تیمش نمى آید. گفته مى شــود  ذوب 
حضورش در اصفهان اقدام شود.در ایــن هفتــه نســبت به جــذب او و 

پورقاز شاید ماندنى شود

ساسان- سپاهان 
شاید منتفى شود

برزاى به اصفهان مى آید؟

دلیل اصلى آن نیز زیاده خواهى پورقاز است که البته سپاهانى ها زیر 

شگاه ســایپا نیز منتفى شدن حضور این
 کرده است.

قرارداد پورقاز با ما به اتمام رسیده و این 
اکره داشــته باشد اما مگر سپاهان چند

ـا تعداد زیادى بازیکن صحبت کردیم که 
هان مذاکره کرده اند. حتمًا سپاهان بضاعت 

 پورقاز صحبت هایىداشتیم و این بازیکن
ست.» 

ـایپا نیز گزارش چنــد روز پیش ما که 
غ از پیشنهاد و مذاکره سپاهان سخن 

ندنى شود

دمهاجــم گلــزن  فصلقبل فوالد که شنیده شده به
تركکتیم ملى را به  همراه سه بازیکن دیگر
ملى اش را از دست داد و حالاولین بازى 

پیشنهادهایش یکى را انتخ
اشتباتصمیم گذشته یک 

بعد  هوسواس فصــل 
تا تصمیم 

پی
بسیار عجیب اســت، احت
سایر گزینه ها در پست حمل

ساس
شاید

میدانرفــت. در بازى آخر مقابــل العین حتى گهگاه به عنــوان یار تعویضى به 
نکرد تا همچنان این بازیکن را تنبیهوریان یک دقیقه از برزاى اســتفاده 
براى سرمربى استقالل خوشایند نی بهنام دچار افت شده و این مسئله 
بهنام در راه رفتن اســت و قصد شنیده مى شود بخاطر این اتفاقات 
منصوریان هم ظاهــراً تمایل زیادادش را تمدید کند. در همین حال 
ک این بازیکن نــدارد و مى گوید اگر  شرایطش به همین شکل باشد، به
ذوب از مشتریان برزاى است وشنمىآید. گفته مى شــود آهن یکى
حضورشدر اصفهان اقدامشود.ــنهفتــه نســبت به جــذب او و
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در پایان دور رفت رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
که با برگزارى هفت دیدار همراه بوده اســت هنوز 

چهار تیم شکستى را در کارنامه خود نمى بینند.
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا در هشــت گروه 
و حضور 32 تیم در دو منطقه غرب و شــرق آســیا 
پیگیرى شده و اکنون دور رفت مرحله یک هشتم 
نهایى رقابت ها در شــرایطى به پایان رســیده که 
سه نماینده ایران نیز در بین 16 تیم برتر مسابقات 

حضور دارند.
تیم هاى حاضر در مسابقات تاکنون 

در هفت دیدار به میدان رفته اند و 
دو نماینده از غرب و دو نماینده 
از شرق آسیا همچنان شکستى 

را در کارنامه خود 

نمى بینند.
 در غرب آســیا دو تیم لخویا و الهالل هنوز بدون 
شکست به کار خود ادامه مى دهند؛ لخویا در مرحله 
گروهى با استقالل خوزســتان رقابت داشت. این 
تیم در خوزســتان با نتیجه یک بر یک به کار خود 
پایان داد و در خانه شاگردان موســوى را با نتیجه 
2بر 1 شکســت داد. الهالل عربســتان دیگر تیم 
شکســت ناپذیر این دوره از مســابقات است و به 
لطف همین آمار است که پرسپولیس شانس حضور 
در مرحله حذفى رقابت هــا را پیدا کرد؛ چرا که 
آنها در دیدار پایانى خود و در شــرایطى که 
صعودشان مســجل بود با تمام قوا برابر 

الریان قطر حاضر شــدند و این تیم را در یک بازى 
جذاب و پر گل شکست دادند. شاگردان رامون دیاز 
در مرحله گروهى دو بار با پرسپولیس روبه رو شدند 
و دو تساوى حاصل کار قهرمان لیگ هاى ایران و 
عربستان شــد. آنها در مرحله یک هشتم نهایى با 
استقالل خوزستان روبه رو شدند و موفق به شکست 
این تیم شدند و در سوى دیگر لخویا نیز با تساوى 
ورزشگاه آزادى را ترك کرد تا این دو تیم همچنان 

بدون شکست در تمامى دیدارهاى خود باشند.
در منطقه شرق آسیا نیز دو تیم کاوازاکى و گوانگژو 
اورگرانده حضــور دارند که هنوز شکســتى را در 
کارنامه خود نمى بیننــد. کاوازاکى در مرحله رفت 
مرحله یک هشــتم با نتیجه 3 بر 1 نماینده تایلند را 
در خانه این تیم شکست  داده و به نظر نمى رسد کار 
دشــوارى در ژاپن برابر این تیم داشته باشد. دیگر 
تیم شکست ناپذیر منطقه شرق گوانگژو اورگرانده 
اســت که دیدار رفت مرحله یک هشتم را با نتیجه 
یک بر صفر مقابل کاشیما آنتلرز پشت سر گذاشته 
است و امیدوار است در بازى برگشت نیز به رکورد 

خود ادامه دهد.
البته پیش از برگزارى رقابت هاى دور رفت مرحله 
یک هشــتم تیم العین امارات نیز در میان تیم هاى 
بدون شکست مســابقات قرار داشت که استقالل 
تهران در آزادى و در دقایق پایانى اولین شکست را 

به آنها تحمیل کرد.
در بین تیم هاى ایرانى اســتقالل تهــران پس از 
شکســت در مقابل االهلى در هفته دوم رقابت ها 
همچنان بدون شکست به کار خود ادامه مى دهد و 
رتبه پنجم آسیا را از حیث شکست ناپذیرى به خود 

اختصاص دهد.

دیگر نماینده هاى ایران پرســپولیس، اســتقالل 
خوزستان و ذوب آهن بودند که به ترتیب یک، دو و 
سه شکست را تا اینجاى رقابت ها تجربه کرده اند. 
البته تیم ذوب آهن از دور رقابت ها کنار رفته است و 

به مرحله حذفى راه نیافت.

شکست ناپذیرهاى آسیا  
شاگردان منصوریان به رکورد العین خاتمه دادند

م ر و ون و ر پ
به پایان رســیده که  نهایى رقابت ها در شــرایطى
6سه نماینده ایران نیز در بین 16 تیم برتر مسابقات 

حضور دارند.
تیم هاى حاضر در مسابقات تاکنون 

در هفت دیدار به میدان رفته اند و
دو نماینده از غرب و دو نماینده ینده 
از شرق آسیا همچنان شچنان شکستى 

درا در کارنامه خود  را

و و ن ر و ن پ
تیم عربسالل عربســتان دیگر 1 شکســت داد. الهالل 2بر

شکســت ناپذیر این دیر این دوره از مســابقات است و به 
لطف همینهمین آمار است که پرسپولیس شانس حضور 
در مرحله حذفى رقابت هــا را پیدا کرد؛ چرا که 
آنها در دیدار پایانى خود و در شــرایطى که 
صعودشان مســجل بود با تمام قوا برابر 

ق و و و و ن و ل
دیگر لخویا نیز با تساوى سوى این تیم شدند و در

ورزشگاه آزادى را ترك کرد تا این دو تیم همچنان 
بدون شکست در تمامى دیدارهاى خود باشند.

در منطقه شرق آسیا نیز دو تیم کاوازاکى و گوانگژو 
اورگرانده حضــور دارند که هنوز شکســتى را در 
کارنامه خود نمى بیننــد. کاوازاکى در مرحله رفت 
3مرحله یک هشــتم با نتیجه 3 بر 1 نماینده تایلند را 
در خانه این تیم شکست  داده و به نظر نمى رسد کار 
دشــوارى در ژاپن برابر این تیم داشته باشد. دیگر 
تیم شکست ناپذیر منطقه شرق گوانگژو اورگرانده 
اســت که دیدار رفت مرحله یک هشتم را با نتیجه 
یک بر صفر مقابل کاشیما آنتلرز پشت سر گذاشته 
است و امیدوار است در بازى برگشت نیز به رکورد 

خود ادامه دهد.
رقابت هاى دور رفت مرحله  برگزارى البته پیش از
تیمهاى  در میان ىیک هشــتم تیم العین امارات نیز
ستقالل بدون شکست مســابقات قرار داشت که استقال

ینشکست را تهران در آزادى و در دقایق پایانى اولین ش
به آنها تحمیلکرد.

ــتقالل تهــران پس از در بین تیم هاى ایرانى اســتق
 االهلى در هفته دوم رقابت ها شکســت در مقابل االه

 شکست به کار خود ادامه مى دهد و همچنان بدون شک
م آسیا را از حیث شکست ناپذیرى به خود رتبه پنجم آس

صاص دهد.اختصاص

نصف جهــان  بار دیگر ظاهراً موتور اســتعفا نامــه هاى علیرضا 
رحیمى آغاز شده و  هر روز اخبار جدیدى در مورد دلسردى هاى 

او و احتمال استعفایش منتشر مى شود.
علیرضا رحیمى در بحث اســتعفا ید طوالیى دارد و آن روزهایى 
هم که در سپاهان حضور داشــت هفت بار استعفاى شفاهى داد 
که در نهایت با آخرین آن موافقت شــد. حــاال آنطور که برخى 
خبرگزارى ها نوشته اند این شــرایط براى آقاى استعفا! بار دیگر 
و البته این بار در فدراســیون هندبال در حال تکرار است یکى از 
خبرگزارى ها در این باره نوشــته: علیرضا رحیمى که اسفند ماه 
سال گذشته به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد در نخستین 
روزهاى حضورش با مشــکلى با عنوان «خطر محرومیت» رو 
به رو شــد. عدم حضور تیم هاى نوجوانان و جوانان دختر و پسر 
در مســابقات آســیایى با وجود ثبت نام و برگزارى مراسم قرعه 
کشى و سایر جریمه ها که شامل رفتار کادر فنى برخى از تیم هاى 
ملى ایران در رده هاى مختلف بود، فدراسیون هندبال ایران را با 
حجم عظیمى از بدهى و البته فشــار کنفدراسیون هندبال آسیا 

براى پرداخت و احتمال محرومیت رو به رو کرده اســت. علیرضا 
رحیمى رئیس فدراسیون هندبال ایران پس از رایزنى با مسئوالن 
فدراســیون جهانى هندبال، بدهى هاى خارجى را قسط بندى و 
نزدیک به 20 هــزار دالر از آن را پرداخت کــرد، اما تا زمانى که 
این بدهى ها به طور کامل پرداخت نشوند، خطر محرومیت براى 

هندبال کشورمان وجود دارد.
از طرفى سنگ اندازى برخى از اهالى هندبال مشکالت پیش روى 
رحیمى را افزایش داده و برخى منابع از تصمیم وى براى استعفا از 
ریاست فدراسیون خبر مى دهند. اینکه این شایعه تا چه حد درست 
است هنوز مشخص نیست اما آنچه در این میان اهمیت دارد این 
است که این موضوع بیش از هر چیز تیم ملى را تحت تأثیر قرار 
داده و موجى از نگرانى براى بازگشت دوباره هندبال به روزهاى 
گذشته و بى سر و سامانى را بین بازیکنان ایجاد کرده است. آنها 
امیدوارند تا با پایان حواشى تیم ملى بدون دغدغه تنها به حضور 
موفق در مسابقات قهرمانى آسیا فکر کند و بتواند پس از مدت ها 

دوباره در مسیر موفقیت قرار بگیرد.

دوباره آقاى استعفا!

نصف جهــان یکى از اســتعدادها و جوانان با آتیه باشگاه استقالل 
تهران در رادار باشگاه ســپاهان قرار دارد و بعید نیست تا به زودى 
راهى اصفهان شــود. طبق اعالم چند رســانه نزدیک به باشگاه 
استقالل که بعضًا خبرهاى محرمانه و نقل و انتقاالتى این باشگاه 
را هم لو مى دهند، ممکن است این انتقال در روزهاى آینده شکل 

بگیرد.
عالقه عجیــب و غریب علیرضــا منصوریان به اســتفاده از زوج
 برزیلى اش در قلب خط دفاع شاید درنهایت باعث شود استقالل 
یکى از بزرگ ترین استعدادهایش را از دست بدهد. مجید حسینى، 
شــروع فوق العاده اى در این فصل با پیراهن استقالل داشت. او 
در دربى رفت بازى کرد و یکــى از بهترین بازیکنان تیمش بود به 

خصوص با بالك کردن دو ضربه از داخل محوطه جریمه طارمى.
بعد از اضافه شدن پادووانى، منصوریان از زوج او و رابسون بیشتر از 
همیشه در لیگ استفاده کرد. حسینى به نیمکت دوخته شد و کمتر 
فرصت بازى پیدا کرد مگر اینکه کسى محروم مى شد یا مصدوم. 
مصدومیت ابراهیمى در بازى بــا پدیده و العین، فرصت بازى را به 

حسینى داد ولى او به عنوان هافبک دفاعى بازى کرد.
حسینى قراردادى با استقالل ندارد و به همین دلیل، گزینه اول کرانچار 
براى جانشینى شجاع خلیل زاده شده است. تماس ها و مذاکرات اولیه 
هم با مدیربرنامه هاى حسینى برقرار شده ولى هنوز خود این بازیکن 
جواب نهایى را نداده است. مشکل حســینى این است که با تمدید 
قرارداد رابسون و اضافه شدن منتظرى، فرصت بازى در لیگ هفدهم 
را به ندرت پیدا مى کند. با حضور چشمى و نورافکن و ابراهیمى و باقرى 
هم، دیگر نمى توان حتى چشم به هافبک دفاعى داشت. بنابراین در 
استقالل بعید است فرصت بازى به این مدافع 20 ساله برسد. ظاهراً 
پیشنهاد سپاهان به حسینى براى هر فصل 700 میلیون تومان است و 

باید دید در نهایت این انتقال صورت مى پذیرد یا نه.
حســینى فعًال منتظر پایان بازى هاى این فصل اســتقالل است و 
تصمیم نهایــى اش را بعد از صحبت کردن بــا علیرضا منصوریان
 مى گیرد. بعید به نظر مى رسد با توجه به شرایط بهتر او در سپاهان 
براى بازى کردن و البته مبلغ مالى بیشــتر، او فصل بعد آبى پوش 

بماند.

تور سپاهان براى حسینى

 سرت را باال بگیر ایران!
کنفدراسیون فوتبال آســیا در پى حذف تیم ایران از مسابقات جام جهانى زیر 20 سال پیام 

دلگرم کننده اى به آنها داد. 
  تیم زیر 20 سال کشورمان، دیروز در آخرین دیدار خود از مرحله گروهى مسابقات جام جهانى زیر 20 سال 

کره جنوبى در حالى که یک بر صفر از پرتغال پیش بود، با نتیجه 2 بر یک تن شکست داد و از گردونه رقابت ها 
حذف شد.  شاگردان پیروانى که در بازى اول خود با نتیجه یک بر صفر کاستاریکا را از پیش رو برداشتند، در بازى 
دوم خود نیز در حالى با نتیجه 4 بر 2 مغلوب زامبیا شدند که ابتدا با نتیجه 2 بر صفر از حریف خود پیش بودند، اما در 

آن بازى هم نتوانستند برترى خود را حفظ کنند.
سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) پس از شکست تیم کشورمان و حذف آنها از مسابقات جام جهانى 
زیر 20 سال، با انتشار پیامى کوتاه در حساب کاربرى خود در شبکه اجتماعى «توئیتر» با اشاره به عملکرد قابل 

قبول این تیم  نوشت: «سرت را باال بگیر ایران».

در بین تیم هاى ایرانى در بین تیم هاى ایرانى 
استقالل تهران پس استقالل تهران پس 
از شکست در مقابل از شکست در مقابل 
االهلى در هفته االهلى در هفته دوم دوم 

رقابت ها همچنان بدون رقابت ها همچنان بدون 
شکست به کار خود شکست به کار خود 

ادامه ادامه مى دهد و رتبه مى دهد و رتبه 
پنجم آسیا را از حیث پنجم آسیا را از حیث 

شکست شکست ناپذیرى به خود ناپذیرى به خود 
اختصاص دهداختصاص دهد

نصف جهــان یک
تهران در رادار با
راهى اصفهانش
استقالل که بعض
را هم لو مى دهن

بگیرد.
عالقه عجیــب
 برزیلى اش در
یکى از بزرگ تر
شــروع فوق الع
در دربىرفت باز
خصوص با بالك
بعد از اضافه شد
همیشه در لیگ
فرصت بازى پید
مصدومیت ابراه

وقتى آرزوهاى یک شــهر با انتخاب بد محمد مایلى کهن بر باد رفت، همه انتظار داشتند سرمربى 
بعدى ملوان یک گزینه اطمینان بخش باشــد. یک مربى بزرگ که آرامش را به تیم برگرداند و روى 

ویرانه هاى ناکامى فصل گذشته، بناى باشکوه صعود را بسازد. مدیران باشگاه خیلى زود درباره جانشین مایلى به 
ن به نادر دست نشان سپردند. به مربى اخراجى نفت توافق رسیدند و نیمکت را  ا د با آ

انتخاب ساده لوحانه براى یک فصل سخت.و خونه بــه خونه. یک 
ملــوان، با حســرت بزرِگ تماشــاى فصل گذشــته براى 
پایان رســید. همزمان با طوفان صعود ســپیدرود به 
رشت، در همه گوشه قرمزرنگ خیابان هاى 

و کنــار انزلى گرد 
ند ماتم پاشیده  د بو

مردم شــهر به و 
خمیازه اى طوالنى دعوت 
شــدند. ملوان ترکیب خوبــى در اختیار 
داشــت اما مربى اش، یک گام عقب تر از باشــگاه 
بود و همین اتفاق، تیم را در سرنوشت ســازترین روزها 
به قهقرا برد. آنها لیگ برترى نشــدند اما انتظار مى رفت 
حداقل از تاریخ درس بگیرند. انتخاب یک مربى همسنگ 
مایلى اما نشان مى دهد همه در این باشگاه به درس هاى 
تاریخ خندیده اند. نادر دست نشان، بهترین روزهاى دوران 
مربیگرى را در رشــت ســپرى کرد. براى مدتى امپراتور 
ورزشگاه عضدى شد. به فینال جام حذفى رسید اما بعد از آن 
دیگر هرگز نتوانست سیماى یک مربى درجه یک را از خودش 
به نمایش بگذارد. در فصلى که ملوان به آرامش و تمرکز و منطق 
نیاز دارد، مدیران باشگاه به ســراغ یک مربى پرهیاهو و پرحاشیه 
رفته اند. نادر روایت هاى مایلى را در انزلى تکرار خواهد کرد. در انزلى 
هر انتخاب، بالى تازه اى است که بر ســر یک تیم دوست داشتنى آوار 

مى شود. جواهرى که توى دست هاى نابلد، زجر مى کشد و زجر مى دهد.
 

ملوان و بحران انتخاب ناخدا

روشن مى شود و سپیدرودى ها مطمئن سرنوشت تابستانى ستاره هاى لیگ برتر رفته رفته 
بازیکنان بزرگ فوتبــال ایران هستند که هیچ شانسى براى به خدمت گرفتن 
به لیگ ندارند. محدودیت بودجه در باشــگاه تازه وارد 
برتر، على نظرمحمدى را به سمت فرمولى سوق 

داده که در لیگ یک از آن نتیجه گرفت. فرمول بازگرداندن 
بازیکنان قدیمى به تیم. قرمزهاى رشت با پیرمردهایى مثل سهیل 

حق شناس و محمدرضا مهدوى لیگ برترى شدند و حاال در اولین گام قصد دارند 
حسین ابراهیمى را جذب کنند، وینگرى که در آخرین فصل علیرضا جهانبخش در پست 
قرینه او در ترکیب داماش بازى مى کرد. هر دو به یک اندازه نفوذ مى کردند اما نفوذهاى 
علیرضا به موقعیت گل ختم مى شود و حســین ابراهیمى فقط خودش را از خط عرضى 
عبور مى داد.  نظرمحمدى در بازار تابستانى به دنبال یک گزینه خاص تر نیز هست. به 
دنبال همبازى سابقش در داماش و بازیکن این روزهاى ملوان. هافبکى که رشتى ها او 

را به عنوان یک خائن بزرگ مى شناسند؛ محمد آبشک.
آبشک یکى از بااستعدادترین محصوالت تاریخ فوتبال رشت بود. یک هافبک سرباال 
و خالق که تا آستانه دعوت شــدن به تیم ملى نیز پیش رفت اما مصدومیت و حواشى 
زندگى شخصى، سقوط تلخى را براى او رقم زد. داماش غرق شد و این تراژدى گریبان 
آبشک را نیز گرفت. او در کرمان هرگز موفق نبود و به جایى رسید که دیگر هیچ چاره اى 
به جز امضاى قرارداد با ملوان نداشت. سسک فابرگاس رشتى ها بعد از پیوستن به ملوان، 
در رشت منفور شــد. در اولین بازى با پیراهن ملوان در ورزشگاه عضدى، انواع و اقسام 

توهین ها را به جان خرید اما هیچ واکنشى نشان نداد تا شاید یک روز در لباس 
تیمى از رشت به همین ورزشگاه برگردد. حاال شاید همان روز باشد. زمانى 
براى پشیمانى و جبران. او به سادگى در رشت پذیرفته نخواهد شد اما تا 
بخشیده شدن، تنها چند نمایش خوب فاصله خواهد داشت. ستاره خائن، 
دوباره مى تواند قهرمان رشت باشد. قهرمانى که در لشکر دشمن شمشیر 

زده اما هنوز براى بازگشت فرصت دارد.

بازگشت ستاره پشیمان شمال

نصف جهــان ب
رحیمى آغاز شد
او و احتمال است
علیرضا رحیمى
هم که در سپاه
که در نهایت با
ن خبرگزارى ها
و البته این بار د
د خبرگزارى ها
سال گذشته به
روزهاى حضو
شــد. عد به رو
در مســابقات
ج کشى و سایر
ملى ایران در ر

هاى یک شــهر با انتخاب بد محمد مایلى کهن بر باد رفت، همه انتظار داشتند سرمربى 
ن یک گزینه اطمینان بخش باشــد. یک مربى بزرگ که آرامش را به تیم برگرداند و روى 

ملوان و بحران انتخاب ناخدا

روشن مى شود و سپیدرودى ها مطمئن ابستانى ستاره هاى لیگ برتر رفته رفته 
بزرگ فوتبــال ایران هیچ شانسى براى به خدمت گرفتن بازیکنان
لیگدودیت بودجه در باشــگاه تازه وارد  به
ظرمحمدى را به سمت فرمولى سوق 

 لیگ یک از آن نتیجه گرفت. فرمول بازگرداندن 
دیمى به تیم. قرمزهاى رشت با پیرمردهایى مثل سهیل 

 و محمدرضا مهدوى لیگ برترى شدند و حاال در اولین گام قصد دارند 
هیمى را جذب کنند، وینگرى که در آخرین فصل علیرضا جهانبخش در پست 
 ترکیب داماش بازى مى کرد. هر دو به یک اندازه نفوذ مى کردند اما نفوذهاى 
موقعیت گل ختم مى شود و حســین ابراهیمى فقط خودش را از خط عرضى 
د.  نظرمحمدى در بازار تابستانى به دنبال یک گزینه خاص تر نیز هست. به 
زى سابقش در داماش و بازیکن این روزهاى ملوان. هافبکى که رشتى ها او 

 یک خائن بزرگ مى شناسند؛ محمد آبشک.
ى از بااستعدادترین محصوالت تاریخ فوتبال رشت بود. یک هافبک سرباال 
 تا آستانه دعوت شــدن به تیم ملى نیز پیش رفت اما مصدومیت و حواشى 
خصى، سقوط تلخى را براى او رقم زد. داماش غرق شد و این تراژدى گریبان 
ز گرفت. او در کرمان هرگز موفق نبود و به جایى رسید که دیگر هیچ چاره اى 
ى قرارداد با ملوان نداشت. سسک فابرگاس رشتى ها بعد از پیوستن به ملوان، 
فور شــد. در اولین بازى با پیراهن ملوان در ورزشگاه عضدى، انواع و اقسام 

 به جان خرید اما هیچ واکنشى نشان نداد تا شاید یک روز در لباس 
ت به همین ورزشگاه برگردد. حاال شاید همان روز باشد. زمانى 
انى و جبران. او به سادگى در رشت پذیرفته نخواهد شد اما تا 
نمایش خوب فاصله خواهد داشت. ستاره خائن، چند دن، تنها

واند قهرمان رشت باشد. قهرمانى که در لشکر دشمن شمشیر 
ز براى بازگشت فرصت دارد.

بازگشت ستاره پشیمان شمالبازگشت ستاره پشیمان شمال

سوپرجام روى هوا
23 تیر، زمانى است که براى برگزارى مسابقه ســوپرجام فوتبال ایران بین پرسپولیس و نفت تهران اعالم شده 
اما هنوز هم احتمال برگزار نشدن این مسابقه وجود دارد. بر خالف همه کشورهاى دنیا، برگزارى سوپرکاپ در 
فوتبال ایران هیچ وقت اهمیت چندانى نداشــته و به 
ویژه حاال که یک پاى ماجرا تیــم بالتکلیف نفت 
تهران است، بعید نیست این مسابقه نیز به سرنوشت 
سوپرجام هایى که هیچ وقت برگزار نشدند دچار شود.

اولین دوره سوپرکاپ فوتبال ایران 12 سال قبل بین 
صبا و فوالد برگزار شــد. یک مسابقه پرحاشیه که با 
تحقیر قهرمان لیگ و قهرمانى صبا به پایان رسید. یک 
دهه بعد از برگزارى این بازى، خبرى از سوپرجام نبود و 
سرانجام ذوب آهن و استقالل خوزستان دومین نمونه 
از این مسابقه را برگزار کردند. اگر سوپرجام به تعطیلى 
کشیده نشود، براى اولین بار یکى از دو تیم پرسپولیس 
یا استقالل در این نبرد حضور خواهند داشت. نبردى 

که در ورزشگاه آزادى شکل خواهد گرفت و احتماًال پرتماشاگرترین سوپرجام تاریخ فوتبال ایران خواهد بود.
ظرفیت اضافه کردن یک جام جدید، در فوتبال باشگاهى ایران وجود دارد اما پرسپولیس و نفت نیز باید انگیزه الزم 
براى برگزارى این بازى قبل از شروع لیگ برتر را داشته باشند. شاید اگر زمان بهترى براى این نبرد در نظر گرفته 

شده بود، لغو شدن یا نشدن این بازى تبدیل به سئوال تکرارى فوتبال ایران نمى شد.
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چهل تکه

«الک لودر» تنها پنج روز از آزادى اش از زندان مى گذشته که 
زنى را در گورستان مورد تجاوز وحشیانه قرار داد. این زن که به 
دالیل قانونى نامش فاش نشده صبح زود عازم محل کارش 
بوده که چون وســیله حمل و نقل عمومى در آن ساعت در 
دسترس نبوده است، قربانى پیاده به محل کارش مى رفته در 
حالى که از سوى الک تعقیب مى شده است و در یک فرصت 
این مرد جانى، زن را به سمت گورستانى تاریک مى برد و  مورد 
ضرب و شتم قرار مى دهد به گونه اى که وى بیهوش مى شود. 
طبق نظر دادگاه، آزادِى الک براى جامعه تهدید بزرگى به شمار 
مى آید بنابراین وى باید تا ابد، عمر خود را پشــت میله هاى 

زندان سپرى کند.

ووشوکار تیم شهردارى بندرعباس که مدال طالى مسابقات 
بین المللى جام وحدت را دارد در نزاع خیابانى کشته شد. 

احمد اسدى رئیس هیئت ووشــوى نهاوند با اعالم خبر این 
قتل، افزود: این حادثه اول خرداد به دنبال درگیرى خیابانى 
رخ داد که امید ظفرى با ضربات چاقوى یک جوان نهاوندى 

دیگر به قتل رسید.
اســدى با بیان اینکه امید ظفرى برادر فرود ظفرى قهرمان 
ووشو جهان در مســابقات کشورهاى اســالمى است که 
طى روزهاى گذشته مدال طالى مسابقات ووشو را کسب 
کرده است،  اظهار داشت: امید ظفرى نیز از ورزشکاران موفق 
استان و شهرستان در رشته ووشو بود که افتخارات بسیارى 

را در کارنامه دارد.

یکى از کشــتى گیران سرشناس کشــور در دهه گذشته که 
سال ها بخاطر جرم صورت گرفته در زندان حبس بود، با حکم 

دستگاه قضا اعدام شد.
این کشتى گیر کرمانشاهى که ده سال پیش، از شاخص ترین 
74 کیلویى هاى کشتى ایران و یکى از بخت هاى نزدیک به 
دوبنده تیم ملى بود، بخاطر جرمى که مرتکب شد جان خود را 

از دست داد.
«ح. ت» چندین دوره قهرمان مســابقات قهرمانى کشور در 
رده هاى سنى مختلف و نفر اول نیروهاى مسلح و حتى انتخابى 
تیم ملى بزرگساالن شــده بود حتى در اوج، موفق شد بزرگان 
74 کیلوى کشور مانند هادى حبیبى، رضا رمضان زاده و صادق 

گودرزى را شکست دهد.

تهدید بزرگ
 براى جامعه

اعدام کشتى گیر سرشناس قتل قهرمان طالیى ووشو در نهاوند
کرمانشاهى 030201

ساعت 6 عصر 21 اردیبهشت ماه سال جارى سرقت به 
عنف خانه اى ویالیى در خیابان قندى به کالنترى 114 
عباس اعالم شد. در تحقیقات اولیه، از سوى سرایدار و 
همسرش به مأموران اعالم شد که سه نفر تحت عنوان 
مأمور اداره آب و فاضــالب وارد خانه شــده و پس از
 ضرب  و شتم سرایدار و بســتن دست و پاى وى، اقدام 
به تخریب گاو صندوق مالباخته در طبقه دوم و سرقت 

اموال باارزش داخل آن کردند .
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت به عنف 
منزل» و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراى ناحیه 
34 تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار پایگاه سوم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از اطالع از موضوع ســرقت، با حضور در 
پایگاه ســوم پلیس آگاهى به کارآگاهان اعالم داشت: 
«در زمان سرقت به همراه اعضاى خانواده ام درمسافرت 
شمال کشور (شــهر رامســر) بودم و از طریق تماس 

سرایدار، در جریان سرقت قرار گرفتم.»
مالباخته در خصوص میزان امــوال داخل گاوصندوق 
به کارآگاهان گفت: « داخــل گاو صندوق مقادیر قابل 
توجهى طال و جواهرات متعلق به اعضــاى خانواده و 
همچنین 31 میلیون تومان وجه نقد و ارز خارجى (دالر)، 
مجموعًا به ارزش بیش از یک میلیارد تومان قرار داشت 

که تمامى آنها سرقت شده است.»
همسر سرایدار به نام «مریم»  31 ساله پس از حضور در 
پایگاه سوم پلیس آگاهى ، با تکرار اظهارات اولیه گفت: 
«ساعت 5 عصر، پس از خرید به خانه آمدم؛ زمانى که 
وارد خانه شــدم ، همســرم (حمید) را در طبقه همکف 
پیدا کردم که دست و پایش بسته شده و به شدت مورد 
ضرب و شــتم  قرار گرفته بود. "حمید" گفت  که ســه 
مرد تحت عنوان مأمور اداره آب و فاضالب به در خانه 
مراجعه کــرده، با تهدید چاقو وارد خانه شــده و پس از 
ضرب و شتم و بستن دســت و پاهایش ، به طبقه دوم 
ساختمان رفته و با تخریب گاوصندوق اقدام به سرقت 
تمامى طال و جواهرات و پول هاى صاحبخانه از داخل 

گاصندوق کردند.»
سرایدار ســاختمان به نام حمید 24 ســاله نیز با تکرار 
اظهارات همســرش عنــوان داشــت که ســه مرد 
قوى هیکل ابتدا به عنوان مأمور اداره آب و فاضالب به 
در خانه مراجعه کردند و پس از ورود به حیاط، اقدام به 
ضرب و شتم و بستن دســت و پایش کرده و با مراجعه 
به طبقه دوم ســاختمان اقدام به تخریب گاوصندوق و 

سرقت محتویات داخل آن کردند .
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهى با حضور در محل 
سرقت اطالع پیدا کردند که محل سرقت ، ساختمانى 
چند طبقه است که بنا بر اظهارات سرایدار و همسرش، 
سارقان جهت انجام ســرقت به طبقه دوم آن مراجعه 

کردند.
بررسى اظهارات سرایدار و همســرش مبنى بر انجام 
سرقت توسط سه سارق قوى هیکل در حالى در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت که بازبینى تصاویر به دست 
آمده از دوربین هاى مداربســته ساختمان مجاور محل 
ســرقت و همچنین شــعبه بانک ابتداى خیابان نشان 
داد که در ســاعت اعالمى براى ســرقت، هیچگونه 
تصویرى در خصــوص تردد ســه مــرد در محدوده 
ســرقت با مشــخصات ارائه شده از سوى ســرایه دار

 وجود ندارد.
همزمان با بررسى صحت اظهارات سرایدار و همسرش، 
کارآگاهان پایگاه ســوم با بررسى وسایل مورد استفاده 
در تخریب گاوصنــدوق اطمینان پیــدا کردند که این 
تجهیزات کامًال نو بوده و پیش ازآن هیچ اســتفاده اى 
از آنها صورت نگرفته است؛ کارآگاهان با بهره گیرى از 
مشخصات درج شده  روى تجهیزات و انجام تحقیقات 

میدانى موفق به شناسایى محل فروش تجهیزات مورد 
استفاده در سرقت در یک مغازه ابزارفروشى در محدوده 

سیدخندان شدند.
با بررسى تصاویر دوربین هاى مداربسته مغازه ابزارآالت 
فروشى، کارآگاهان موفق به شناسایى تصویر سرایدار 
(حمید) به عنوان خریدار تجهیزات شدند که در ساعت 

2 بعد از ظهر روز سرقت اقدام به خرید آنها کرده بود.
با توجه به دالیل و مستندات به دست آمده، هماهنگى 
الزم با بازپرس پرونده انجام شد و حمید و همسرش به 
صورت جداگانه دستگیر و به پایگاه سوم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ منتقل شــدند و پس از ارائه مستندات از 
سوى کارآگاهان لب به اعتراف گشودند و به طراحى و 

انجام سرقت اعتراف کردند.
حمید در اعترافاتش به کارآگاهــان گفت: «روز قبل از 
ســرقت، خانم (همســر مالباخته) به من اطالع داد که 
قصد دارند به رامسر بروند و چند روزى آنجا بمانند، مدت

 سه سال است که به واسطه یکى از بستگانم که نزد داماد 
آقا (مالباخته) کار مى کند، به عنوان سرایدار در منزل  آقا 
مشغول به کار هســتم و طى این مدت اطالعات کامل 
و دقیقى در خصوص وضعیت مالى و خانوادگى ایشان 
و همچنین نگهدارى مقادیر زیادى طال و جواهرات در 

داخل خانه پیدا کردم.»
حمید در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «با اطالع 
از غیبت چند روزه آقا و خانم در خانه، پیشنهاد سرقت را 
با همســرم (مریم) در میان گذاشتم و قرار شد تا پس از 
انجام ســرقت، اینگونه وانمود کنیم که سرقت توسط 
سارقین زورگیر انجام شده است تا کسى به ما مشکوك 
نشــود؛ روز ســرقت، براى خرید تجهیزات الزم براى 
تخریب گاوصندوق به ســیدخندان رفتم و تجهیزات 
الزم را خریدارى کردم. پــس از تخریب گاوصندوق و 
ســرقت طال و جواهرات داخل آن، مریم با 110 تماس 

گرفت و ...»
ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگى، رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت:«با 
توجه به اعترافات صریح متهمان، محل نگهدارى طال 
و جواهرات مســروقه در یکى از شهرهاى غرب کشور 
شناســایى شــد و کارآگاهان این پایگاه با اخذ نیابت 
قضائى به این شهرستان اعزام شــدند و در بازرسى از 
محل نگهدارى اموال مســروقه قســمت عمده طال و 
جواهرات مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد؛ 
متهمان پرونده نیز با صدور قرار یــک میلیارد تومانى 

روانه زندان شدند.»

وقوع یک قتل با برخورد جسم تیز در بیمارستان شهید ضیائیان، به کالنترى 161 ابوذر 
اعالم شــد، مأموران کالنترى تحقیقات اولیه را آغاز کردند و مشخص شد که جوانى 
افغان به نام «عبدالبارى» 22 ســاله به علت اصابت ضربه چاقو به قسمت قفسه سینه 

فوت کرده است.
با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در بیمارستان، جوان افغان به 
نام «اسالم» با مراجعه به کارآگاهان خودش را برادر مقتول معرفى کرده و مى گوید: 
«روز حادثه برادرم (مقتول) به منزل ما آمد و پس از زدن زنگ خانه، از من خواســت تا 
به در منزل بروم. در کمتر از چند دقیقه به در خانه رســیدم که ناگهان با بدن نیمه جان 

برادرم روبه رو شدم.» 
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که مقتول همراه چند افغانى دیگر در 
خانه اى مجردى زندگى مى کرده است؛ با شناسایى این محل، کارآگاهان به محل رفته 
و در همان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند که پســرعموى مقتول (ذبیح) همراه فرد 
دیگرى به نام «ضیاءالدین» در این خانه زندگى مى کرده اما وى از بیان این موضوع به 
کارآگاهان خوددارى کرده بود. ضیاءالدین گوشى تلفن همراهش را خاموش کرده و به 

محل سکونتش باز نگشته است.
در تحقیقات میدانى از محل زندگى مقتول، کارآگاهان موفق به کشف آثار به جاى مانده 

از درگیرى منجر به جنایت در محل شدند.
با انتقال همزمان اسالم و ذبیح به اداره دهم مشخص شد که اسالم به دروغ خودش را 
برادر مقتول معرفى کرده  است و نسبت خانوادگى با وى ندارد. ذبیح نیز لب به اعتراف 
گشود و اعتراف کرد که در زمان وقوع جنایت، در خانه در حال استراحت بوده اما جنایت 
توسط هم اتاقى اش یعنى ضیاءالدین انجام شــده و آنها (ذبیح و اسالم) قصد داشتند 
تا با ارائه اطالعات نادرســت به کارآگاهان زمینه فرار ضیاء الدین از کشــور را فراهم 

کنند.
با توجه به اطالعات به دســت آمده کارآگاهان اطالع پیدا کردند که وى قصد دارد تا 
به مقصد مرزهاى شرقى کشور از تهران خارج شود و از آنجا به افغانستان فرار کند؛ با 

شناسایى محل دقیق متهم در محدوده میدان آزادى، وى در ساعت 6 صبح روز شنبه 
6 خرداد دســتگیر شــد و پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهى به ارتکاب جنایت 

اعتراف کرد.
متهم در اعترافاتش در خصوص انگیزه خود از انجام جنایت گفت: «ســال گذشته و 
طى یک نزاع و درگیرى، عموى من توسط تعدادى از بستگان نزدیک مقتول به قتل 
رسید تا اینکه امســال، پس از آمدن به ایران با مقتول هم اتاقى شدم. طى این مدت 
کینه کشته شدن عمویم توسط بستگان مقتول را همراه داشتم تا اینکه تصمیم گرفتم 
با کشتن مقتول انتقام مرگ عموى خود را بگیرم؛ به همین علت، شب قبل از جنایت با 
محل کار خود تسویه حساب کامل کردم و پس از آن در شب جنایت و زمانى که ذبیح 
و مقتول خواب بودند، با یک ضربه چاقو اقدام به کشتن مقتول (عبدالبارى) کردم و از 

محل متوارى شدم. 

23 فروردین امسال مرد پاکســتانى با حضور در شعبه 
هشتم بازپرسى دادسراى ناحیه 34 تهران از مأمورهاى 

قالبى به اتهام سرقت پول هایش شکایت کرد.
مالباخته به بازپرس رسولى گفت: «من مدیرعامل یک 
شرکت هســتم. چند روز پیش به تهران آمده بودم تا با 
یک شرکت دیگر همکارى داشــته باشم. من و یکى از 
همکارانم در هتلى حوالى اتوبان چمران ســاکن بودیم. 
دیروز در مســیر این هتل یک راننده خودروى پژو 405 

سد راهمان شد.»
شاکى ادامه داد: «دو نفرشان که بى سیم و سالح داشتند، 
ما و خودرویمان را بازرســى کردند. یکى از آنها به زبان 
انگلیسى حرف مى زد و مدعى شد که مأمور هستند و در 
جستجوى افراد داعشى  اند. ما گفتیم براى کار آمده ایم که 
توجهى نکردند. آنها با سرقت صد اسکناس صد دالرى، 
ما را رها کردند. زمانى که گشت پلیس آمد و موضوع را 

گفتیم، معلوم شد آنها مأموران قالبى بودند.»
مأموران اداره پنجم پلیس آگاهى در جستجوى متهمان 
بودند که اتباع خارجــى دیگرى نیز کــه در دام همان 
پلیس هاى قالبى گرفتار شــده بودند با حضور در اداره 
پلیس شکایت کردند. بررسى  ها نشــان مى داد آنها در 
سفارتخانه ها یا هتل هاى بین المللى در دام دزدها گرفتار 

شده اند.
با جمع بندى این اطالعات، مأموران متوجه شدند تصاویر 
سارقان فرارى با چهار مرد سابقه دار که نام و مشخصات 
آنها در بانک مجرمان پلیس آگاهى ثبت شده، مطابقت 
دارد. آنها تحت تعقیب قرار گرفتند و چند روز پیش ســه 

نفرشان بازداشت شدند.
متهمــان در بازجویى ها به ســرقت از 20 تبعه خارجى 

کشورهاى پاکستان، کره، چین، تایلند، آلمان، هند، ایتالیا، 
بلژیک و بلغارستان اعتراف کردند.

«رضا»، ســرکرده این باند به افسر تحقیق گفت: «من 
چند باربه اتهام ســرقت، خرید و فروش مشروب و قتل 
غیرعمد (تصادف) به زندان افتادم. پنج ســال پیش  هم 
با یک جاعل ترکیه اى آشنا شــدم و با گذرنامه و ویزاى 
جعلى به ترکیه رفتم، اما پلیس متوجه شد قاچاقى وارد 
آنجا شده ام و مرا بازداشت کرد. پنج سال در زندان ترکیه 
بودم تا اینکه زمستان سال گذشته محکومیتم تمام شد 
و به ایران برگشــتم. تصمیم گرفتم با تشکیل باندى از 
افراد خارجى که به ایران ســفر  مى کردند، سرقت  کنم. 
من سراغ سه دوست ســابقه دارم رفتم و دزدى هایمان 
شروع شــد. ما با خودروهاى پژو، حوالى سفارتخانه ها 
و هتل هاى بین المللــى در تهران تــردد مى کردیم. با 
شناســایى افراد خارجى و به بهانه اینکه در جستجوى 
افراد داعشى هستیم آنها را بازرســى و دالرهایشان ر ا 

سرقت مى کردیم.

بعدازظهر بیست و سومین روز فروردین امسال مردى با 
پلیس کرج تماس گرفت و خبر داد از خانه همسایه شان 
در طبقه اول یک مجتمع در اطراف ماهدشــت، بویى 
نامطبوع به مشام مى رســد و از زوج همسایه نیز خبرى 

نیست.
مأموران کالنترى در آنجا حاضر شــده و با شکســتن 
قفل در آپارتمان با جســد مرد صاحبخانه در اتاق خواب 

روبه رو شدند.
موضوع به بازپرس ابراهیم مرادى، کشیک قتل دادسراى 
جنایى کرج گزارش شــد و او همراه تیمى از کارآگاهان 
جنایى پلیس آگاهى استان البرز و تیم بررسى صحنه جرم 
در آنجا حاضر شدند. به نظر مى رسید بیش از یک هفته 
از مرگ او مى گذرد. طبق گفته همسایه ها مردى معتاد 
به این خانه در رفت و آمد بوده و زن مقتول را آخرین بار 
همراه همان مرد دیده اند که سوار خودروى پراید مقتول 

شده و ساختمان را ترك کرده اند.
همسر مقتول و مرد معتاد به عنوان مظنونان این جنایت 
تحت تعقیب پلیس جنایى اداره آگاهى استان البرز قرار 
گرفتند این در حالى بود که روز هاى پایانى هفته گذشته 

مأموران توانستند همسرمقتول را بازداشت کنند. 
زن جوان به افسر تحقیق گفت: «"سعید" (عامل جنایت)
از دوستان شــوهرم بود و از چهار ماه پیش به خانه مان
 رفت و آمد داشــت و با هم مواد مصــرف مى کردند. در 
جریان این رفت و آمدها میان ما عالقه اى شکل گرفت. 
قرار بود از شوهرم جدا شوم و با سعید ازدواج کنم. شرط 

کرده بودم باید اعتیادش را ترك کند که خواســته ام را 
پذیرفت. چند بار بحث طالق را با شوهرم مطرح کردم که 
توجهى نکرد و حتى کتکم زد. موضوع را به سعید گفتم 

که او گفت خودش مشکل ر ا حل مى کند.» 
وى افزود: « ده روز پیش از کشــف جســد، سعید براى 
مصرف شیشه با شوهرم به خانه مان آمد. هر دو شیشه 
مصرف کردند. ساعاتى بعد شوهرم به سرویس بهداشتى 
رفت. سعید هم پشت ســرش حرکت کرد. چند دقیقه 
بعد صداى مشاجره و درگیرى آنها را شنیدم و به سمت 
دستشویى رفتم و دیدم سعید سر شوهرم را زیر آب گرفته 

و در حال خفه کردن است.»
متهم زن گفت: «وحشت کرده بودم و سعید مرا به کنارى 
انداخت و خواست وسایلم را جمع کنم.  او جسد شوهرم 
را از سرویس بهداشتى به سمت اتاق خواب برد. در اتاق 
را قفل کرد و بعد دو نفرى ســوار پراید شوهرم شدیم و 

رفتیم.»
وى افزود: «او مى ترسید دستگیر شود به همین دلیل مرا 
در خانه اجاره اى اش زندانى کــرد. عذاب وجدان گرفته 
بودم، مى خواستم او را لو دهم اما نشــد، چون مدام مرا 
تهدید مى کرد. یک روز که فراموش کرده بود در خانه را 

قفل کند، توانستم از آنجا فرار کنم.»
با اعتراف  هاى همسر مقتول، عامل جنایت هم بازداشت 
شد و در مواجهه حضورى با همسر مقتول سکوت خود 
را شکســت و به قتل دوســتش اعتراف کرد و به افسر 
تحقیق گفت: «مى خواستم با همسر مقتول ازدواج کنم 

اما شوهرش او را طالق نمى داد. آن روز به بهانه مصرف 
شیشه به خانه شان رفتم و با مقتول مواد کشیدم. دوستم 
که به سرویس بهداشــتى رفت پشت سرش رفتم. او در 
حال شستن صورتش بود که ســرش را محکم زیر آب 
گرفتم. تقال مى کرد خالص شود که نشد. دقایقى سرش 
را زیر آب گرفتم تا خفه شد. جسد را داخل اتاق گذاشته 
و در را قفل کردم. همراه همسرش به خانه خودم رفتیم. 
مى ترســیدم او براى نجات خود از این مخمصه مرا به 
پلیس لو دهد که به همین خاطــر در خانه ام زندانى اش 
کردم. چند بار به خانه مقتول رفتم. آنجا بوى تعفن گرفته 
بود. اسپند دود کردم تا بو برود و همسایه ها متوجه جسد 
نشــوند. یک روز که به خانه بازگشتم زن مورد عالقه ام 

فرار کرده بود. مى خواستم فرار کنم که بازداشت شدم.»
متهمان با صدور قرار قانونى، روانه زندان شدند.

پس از اینکه سارق حرفه اى در صحنه سرقت دستگیر 
شد، پلیس به راز خانه او در شیراز پى برد.

سرهنگ سیروس حیدرى، رئیس پلیس آگاهى استان 
فارس با اعــالم این خبر گفت: مأمــوران کالنترى 12 
فخرآباد شهرستان شیراز از طریق گشــتزنى در حوزه 
اســتحفاظى یک نفر را که درحال سرقت از یک خودرو 

بود دستگیر کردند. 
این مقام انتظامــى در ادامه بیان کرد: متهم دســتگیر 
شــده براى ادامه تحقیقات از کالنترى 12 فخرآباد به

 پلیس آگاهى استان انتقال داده شد. 
ســرهنگ حیدرى افزود: در تحقیقات انجام شده از این 
سارق،  وى به 70 فقره ســرقت درون خودرو و سرقت 
از اماکن خصوصى در شهرســتان شــیراز اقرار کرد که 

صنحه هاى سرقت بازسازى و تاکنون 37 نفر از شکات 
شناسایى شده اند. 

این مقام انتظامى اظهار داشت: در بازرسى از خانه متهم 
اموالى از قبیل دو عدد ویلچر، موتــور کولر آبى دوربین 
فیلمبردارى، مانیتور و کیبورد، کیس، دو عدد کپسول هوا، 

یک عدد رادیاتور و سه عدد باطرى کشف شد.

پشت پرده دستگیرى افراد داعشىسرقت میلیاردى سرایدار و همسرش

دزدى  ویلچر از معلوالن در شیراز

عالقه پنهانى زن جوان ،عامل قتل شوهرمرد افغانى انتقام مرگ عموى خود را گرفت
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 شــاید در هیچ یک از دوره هاى تاریخ بشرى، به تعارضاتى 
اینچنین عمیق بر بسترى اینچنین جذاب برنخورده ایم: از یک 
سو صف اختراعات و اکتشافات علمى و صنعتى براى ثبت در 
تاریخ پایانى ندارد؛ روزى نیست که از اختراع ابزارى تازه اى 
و یا کشف ماده اى جدید و یا ابداع شــیوه اى نو براى راحتى 
زندگى و یا سالمتى انسان خبرى به گوشمان نخورد. روزى به 
شب نمى رسد که دارویى تازه براى مقابله با بیمارى اى کهنه 
ساخته نشود. هوش مصنوعى و یادگیرى عمیق یکى پس از 
دیگرى عرصه ها را در مى نوردند و اثر عمیق خود را در هر کنار 
و گوشــه زندگى ما بر جا مى گذارند. غول هاى ارتباطات هر 
نقطه اى از زمین را به هر نقطه دیگرى مى دوزند و اینترنت 
اشیا هر چیز را به هر چیز پیوند مى دهد؛ خودران ها راننده ها 
را از پشت فرمان ها پیاده مى کنند و به انتهاى صف طوالنى 
بیکاران مى رانند و در عین حال اتومبیل ها، از کف خیابان ها 

به هوا مى روند...
ســبک زندگى بســیارى از مردم در کشــورهاى مختلف، 
تفاوت هاى بنیادینى با سبک نســل هاى پیشین پیدا کرده 
است. تعلقات بسیارى از مردم گویى بیشتر دور مواردى مانند 
غذا و تفریح و ســفر مى چرخد. تب داغ شدن در شبکه هاى 

اجتماعى بسیارى را به خود مبتال  کرده است.
الگوهاى کارى شناخته شده در حال تغییرند. پیش از این باید 
ابتدا شغلى در شرکتى پیدا مى کردى و از طریق 
آن پله هاى ترقى را طى مى کردى و یا با ثبت 
شرکتى و طى مراحل مختلف به موفقیتى 
مى رسیدى یا نه. اما امروز کافى است برنامه 
کوچکى براى موبایل بنویســى و آن را در 
فروشگاه هاى اپ بگذارى و منتظر دانلود آن 
شوى. این نمونه کوچک رویکرد جدید دنیاى 

مشاغل فناورى را نشان مى دهد.
در حالى که روز به روز بر تعداد پاساژ ها و مجتمع هاى 
تجارى افزوده مى شــود، در حالى که فروشگاه هاى 
چندطبقه حتى در شــهرهاى کوچک سر برمى آورند – 
نگاهى به بعضى شهرهاى کوچک در شمال ایران بیاندازید- 
و در حالى که قیمت هر مترمربع آنها به ده ها میلیون تومان 
مى رسد، فروشگاه هاى کوچک و بزرگ مجازى هر روز نقش 

مهمترى در اقتصاد کشورها بر عهده مى گیرند. 
عالوه بر فروشگاه هاى بزرگ مجازى که هیچ محدودیتى را 
در نوع اجناسى که مى فروشند، برنمى تابند، وسایل و ابزارهاى 
دست دوم و دست چندم که قبًال جایى به جز چند مغازه در نقاط 
فقیرنشین شهرها نداشتند، حاال صاحب فروشگاه هاى مجازى 
بسیار کارآمدى شده اند. دوســتى مى گفت که گاوصندوق 
کهنه اى داشــته که مى خواسته از دســتش خالص شود. 

اول تصمیم داشــت آن را کنار خیابان بگــذارد تا به عنوان 
زباله جمع آورى شــود. اما به توصیه دوســتى آن را در یکى 
از ســایت هاى مزایده دســت دوم به فروش گذاشت. اولین 
خریدار، بابت آن 550 هزار تومان پیشنهاد کرد و فروشنده هم 
سرآسیمه و خوشحال قبول کرد به ویژه آنکه قرار بود خریدار 
خود براى بردن آن بیاید و نیمى از پول را نیز بالفاصله پرداخت 
کرد. اما در آخر شب، دوست ما اندکى مغموم شده بود چرا که 
براى گاوصندوق دست وپاگیرش تا یک میلیون و یکصد هزار 

تومان پیشنهاد رسیده بود!
خانه دیگر آخرین پناه ما براى آرامش و تمدید قوا نیست. براى 
بسیارى خانه، اولین –و گاه آخرین- پایگاه تجارى است. محل 
تولید بسیارى از آثار علمى، فرهنگى و هنرى و حتى انجام امور 
ادارى و تجارى اســت. انواع امکانات ارتباطى مانند موبایل، 
اینترنت، شبکه هاى اجتماعى و پیام رسان ها خانه را براى تعداد 
نسبتاً زیادى از مردم به محلى براى کار نیز تبدیل کرده است.

به نظر مى رســد که در ده هاى آغازین قرن بیســت ویکم، 
الگوهاى قدیمى اقتصاد، کار، تعلیم و تربیت، خانواده، محیط 
زیست و... تا حدود زیادى تغییر کرده است. دیگر شیوه هاى 
قدیمى تر جوابگو نیســتند و این در حالى است که خود این 
الگوهاى قدیمى شده، در بسیارى از کشورهاى جهان هنوز تازه 
و حتى آرزو تلقى مى شوند. به عبارتى، الگوهاى دنیاى صنعتى، 
در حالى که در بسیار از کشورها هنوز به درستى پیاده سازى 
نشده اند، ناکارآمدى خود را براى مواجه شدن با معضالت تازه 
دنیاى نو نشان داده اند.اما چرا، این همه نابسامانى و تعارض؟ 
چرا در حالى که بشر در آســتانه یافتن راه عالج بسیارى از 
بیمارى ها قرار دارد باید این همه جنگ و ترور و آدم کشى در 
سطح بین المللى انسان ها را آزار دهد؟ در حالى که ابزارهاى 
ارتباطى باعث آسان تر شدن باورنکردنى ارتباطات شده اند، چرا 
یافتن کارى خالقانه و شرافتمندانه در اغلب جوامع دنیا بسیار 
دشوار شده است؟ چرا در حالى که همه اختراعات و اکتشافات 
بشر در خدمت راحتى او هستند، انسان امروز ناراحت است؟ 
چرا تجارت آسان تر و سریع تر و درآمد بیشتر باعث نشده است 

که آدم ها احساس رضایت بیشترى از زندگى داشته باشند؟ 
فهرست این پرسش ها را مى توان همچنان ادامه داد. اما آیا 
پاسخ قاطع و قانع کننده اى هم مى توان براى این پرسش ها 
پیدا کرد؟ به گمان من نه؛ اما مى توان با بررسى آنچه طى پنجاه 
سال اخیر در اغلب جوامع انسانى رخ داده است، به الگوهایى 

براى تفکر رسید.
بدون تردید یکى از کسانى که به موقع این تغییرات اجتماعى و 
اقتصادى را دید و نسبت به آن واکنش نشان داد، «آلوین تافلر» 
بود. او در کتاب هایش مانند «شوك آینده»، «موج سوم» و 
«جابه جایى در قدرت» بسیارى از این تغییرات را پیش بینى 
کرده بود. از قضا کتاب هاى تافلر همانطور که در سطح جهان 

مورد توجه بسیار قرار گرفت، در ایران نیز ترجمه شد و به ویژه 
موج سوم بسیار مورد اقبال جامعه کتابخوان قرار گرفت. هرچند 
اقبال به او، دولت مستعجل بود و به زودى، پس از گذشتن موج 
اولیه عالقه به اندیشــه هاى تافلر، گوشه نشین خوش منظر 
کتاب خانه ها شد تا موضوعى براى تفکر و انتقاد. تافلر در یک 
سطح وسیع جامعه انسانى را به سه دوره یا موج تقسیم مى کند. 
دوره کشاورزى که انسان غذاى خود را با تکیه بر نیروى بازوى 
خود از زمین به دست مى آورد. روابط در سطحى ابتدایى و سطح 
رشد بسیار محدود است. پیشرفت هاى علمى در اروپاى بعد از 
قرون وسطى، راه را براى دوره یا موج صنعتى باز مى کند و بشر 
وارد دوره اى از تولید انبوه متکى بر ماشین و ابزارهاى پیشرفته 
مى شود. کارخانه، شرکت سهامى، سازمان هاى بین المللى، 
رسانه هاى فراگیر، دانشگاه و مدرســه به شکل مدرن آن و 
بسیارى از نهادهاى امروزى محصول دوره دوم یا موج صنعتى 
است.به اعتقاد تافلر با شروع استفاده از کامپیوتر در سطح وسیع 
و ناکارآمدى ابزارهاى پردازش پیشین اطالعات، به تدریج 
وارد مرحله یا موج سوم یا دوره فراصنعتى مى شویم. در این 
دوره بسیارى از نهادهاى دوره صنعتى دچار بحران مى شوند و 

کارآیى خود را از دست مى دهند. 

 True Skate یکى از بهترین، محبوب ترین و هیجان برانگیزترین بازى هاى اســکیت بورد براى سیستم عامل اندروید مى باشــد که با نصب آن مى توان تجربه 
اسکیت سوارى به معناى واقعى را در اندرویدفون خود به ارمغان بیاورید. در این بازى شما با انتخاب یک اسکیت بورد و انجام حرکات نمایشى و پیش بردن مأموریت ها

مهارت هاى خود را افزایش مى دهید و باید نهایت تالش خود را بکنید که بدون زمین خوردن و زخمى شدن انواع مأموریت ها را به پایان برسانید. این بازى در محیط هایى 
شامل پله ها، مسیر هاى مارپیچ، ریل ها و لوله ها صورت مى گیرد و شما باید با نهایت سعى خود از این موانع عبور کنید و به جمع آورى امتیاز بپردازید. این بازى على رغم 
حجم ناچیز خود داراى گرافیکى عالى مى باشد و آن را به تمامى دوستداران بازى هاى اسکیت پیشنهاد مى دهیم، کنترلرهاى لمسى و فوق العاده بازى در کنار طراحى عالى 
محیط و انیمیشن ها به همراه صداگذارى فوق العاده همگى دست به دست هم داده اند تا یک بازى ورزشى اسکیت سوارى کم نظیر طراحى شود که ارزش دانلود را داشته 

باشد و بتواند براى ساعت ها شما را به گوشى میخکوب کند! 

هر چند هم عکاســى حرفه اى باشید، براى به ثبت 
رســاندن تصاویر با کیفیت باال و هنــرى نیازمند 
امکاناتى هســتید که این امکانــات و ویژگى ها به 
صورت کامل در یــک اپلیکیشــن و دوربین قابل 
دسترس نیستند. ProShot عنوان یک اپلیکیشین 
دوربین کامل و بى نظیر اندرویدى مى باشــد که با 
قابلیت هاى فوق العاده اش انتظارات تمامى کاربران 
را برآورده مى کند. مجموعه امکانات و توانایى هاى 
به کار رفته در این دوربین بــه قدرى کامل بوده که 
کاربران را از هرگونه برنامه جانبــى بى نیاز کرده و 
تصاویرى فوق العاده با کیفیت باال و حرفه اى را در 
اختیارتان قرار مى دهد. هر چیــزى در این دوربین 
داراى قابلیــت تنظیم به صورت دســتى و خودکار 
مى باشد؛ همانند یک دوربین DSLR هر چیزى 
را سفارشــى کرده و تصویر خارق العــاده خود را به 
ثبت برســانید. برخالف دیگر برنامه هاى مشــابه 
این اپلیکیشــن از دو حالت ویدئو و عکس پشتیبانى

مى کند؛ بــه گونه اى که در کنار عکاســى خواهید 
توانست ویدئوهایى با کیفیت فوق العاده را با تنظیمات 
شخصى ضبط کنید. تنظیم نور دهى و ISO صحنه 
عکاسى را به پروشات بسپارید  تا تصاویرتان با کیفیت 

باالترى به ثبت برسند. 

رادیو اینترنتى آوا با هدف پخش و ساخت برنامه هاى 
متنوع و آموزنده کار خود را آغاز کرد تا با شعار آواى 
خوش زندگى طنینى باشد براى تلطیف فضاى موجود 

در جامعه امروزى مان.
رادیو اینترنتى آوا اولین رادیو خصوصى آنالین پارسى 
زبان بر روى اینترنت مى باشــد که وابسته به هیچ 
حزب، دسته و یا گروه خاصى نیســت و تنها هدف 
این رســانه فراهم کردن لحظاتى بهتر براى پارسى 

زبانان است.
معرفى برنامه هاى تولید شــده توســط تیم رادیو 

اینترنتى آوا:
مصرع: مجموعه اى از بهترین داستان هاى مثنوى 
مولوى براى عالقه مندان به شــعر و ادب پارسى، 
مثنوى خوانى و تحلیل داستان ها توسط استاد (منصور 
پور هاشــمى)، کالویه : برنامه اى براى دوستداران 
موســیقى (معرفى جدیدترین و بهترین آلبوم ها و 
قطعات ماه)، معرفى آلبوم هاى برتــر ماه به همراه 
شناســنامه و پخش یکى از قطعات آلبوم، دیالوگ: 
مصاحبه با هنرمندان محبوب، مصاحبه خودمانى با 
هنرمندان محبوب سینما، تلویزیون و... درباره  آخرین 
کارها و رویدادها و یک فنجان خاطره: داستانک هایى 

از جنس خاطرات. 
http://www.radioava.net :وب آدرس

تیــم تحقیقاتــى هــوش مصنوعــى شــرکت 
گوگل موســوم بــه «مگنتا» یک سینتى ســایزر 
نرم افــزارى(NSynth) تولید کــرده که قادر به 

تولید صداهاى کامًال جدید است.
این نرم افزار قادر است از هزاران آلت موسیقى براى 
خلق صداهایى بهره  ببرد که تولید آنها تا پیش از این 

غیرممکن بوده است.
 (Neural Synthesiser (NSynth نرم افزار
اصوات را با استفاده از شــبکه هاى عصبى هوش 

مصنوعى تولید مى کند؛ این شبکه ها صداهاى دو 
آلت موسیقى را براى خلق صداى هیبریدى جدید 
ترکیب مى کنند. با این حال، صداى حاصل همان 
صدایى نیســت که این دو ابزار در صورت نواخته 
شدن همزمان تولید مى کنند.در واقع، نرم افزار مزبور 
صدایى کامالً  جدید تولید مى کند که هیچ انسانى 
تاکنون نشنیده است. محصول نهایى به اصواتى ما 
بین صداهاى تولید شده توســط هر یک از این دو 

ابزار شباهت دارد.

ایســوس از عرضه لپ تاپ جدیدى خبر داده که 
از سخت افزار پیشرفته و قدرتمندى براى اجراى 

بازى هاى ویدئویى برخوردار است.
 Ryzen این لپ تــاپ مجهز بــه پردازنده هاى

شرکت اى.ام.دى خواهد بود و رونمایى از آن ظرف 
دو هفته آینده در نمایشــگاه کامپیوتکس تایوان رخ 
خواهد داد.ریزپردازنده هاى 4 تا 16 هسته اى رایزن 
شرکت اى.ام.دى در سال 2017 معرفى شدند و مبتنى 
بر معمارى جدید 14 نانومترى هســتند. نرخ سرعت 
این پردازنده هــا از 3.2 تا 4.1 گیگاهرتز در نوســان 
است.اى.ام.دى به تازگى از تولید سخت افزار تازه خود 
موسوم به ’Raven Ridge’ APU خبر داده که 
متشکل از یک پردازنده مرکزى و پردازنده گرافیکى 
Vega بر روى یک تراشــه واحد است. قرار است از 
’Raven Ridge’ APU در طیف گسترده اى از 

 ، تبلت ها
لپ تاپ ها و ... اســتفاده شود. اما 

بعید به نظر مى رســد این کار تا قبل از پاییز امســال 
صورت بگیرد.

به احتمال زیــاد در لپ تاپ بازى جدید ایســوس از 
پردازنده 16 هسته اى رایزن که بهترین عملکرد را دارد 
استفاده شده است. عمر باترى باال، صفحه کلید خاص 
و متناسب با نیازهاى کاربران بازى هاى ویدئویى نیز از 
جمله ویژگى هاى احتمالى لپ تاپ مذکور خواهد بود.

 با ساخته شدن باترى هاى پیشرفته و الکترونیکى شدن وسایل مختلف، تعداد زیادى از دستگاه هاى حرکت در زیر آب ساخته شده اند که 
گاهى اوقات این دستگاه ها را اســکوترهاى زیرآبى مى نامند. این گجت ها شامل رانشگرهایى هستند که دستگاه را زیرآب به دنبال خود

 مى کشند بنابراین دیگر الزم نیست فرد شنا کند.
درهمین راستا یک استارت آپ چینى به نام Sublue Tech گجت زیر آبى به نام MIX ساخته که وزن آن فقط 2/9کیلوگرم است اما 
مى تواند کاربر را با سرعت 5/6کیلومتر در ساعت به دنبال خود در آب بکشد. این دستگاه تنها با یک سرعت حرکت مى کند و قابلیت کاهش 

سرعت نیز ندارد.
 جالب آنکه مى توان حتى در عمق 40 مترى آب نیز از آن اســتفاده کرد. میکس پس از 2/5  ساعت شارژ قابلیت یک ساعت حرکت در آب 

را دارد.

  اگر جــزو آن دســته از افرادى هســتید که زیاد 
مدیتیشــن مى کنیــد یا بــه آن عالقــه مندید، 
تجربه«الرن گــود»، خبرنــگار «ورج» را درباره 
استفاده از ایرپدهاى اپل، هنگام انجام این ورزش 

بخوانید:
«در فضاى مجازى مقاله هاى زیادى درباره فواید 
مدیتیشــن وجود دارد و در ســال هاى اخیر بازار 
برنامه ها و سرویس هاى ارائه شده در زمینه سالمت 
ذهن و مدیتیشن، رونق زیادى یافته و در حال حاضر 
بیش از یک میلیارد برنامه در این زمینه وجود دارد. 
تجربه اى که بعد از استفاده از چند برنامه مخصوص 
مدیتیشن کســب کردم این اســت که استفاده از 
ایرپادهاى اپل تا چه اندازه میزان لذت اســتفاده از 
این برنامه ها را باال مى برد. البته تمام افرادى که از 
این ایرپادها استفاده کرده اند، از آن راضى نبوده اند.

ما همزمان مى توانم بنشــینیم، دراز بکشــیم یا 
کارهاى دیگرى انجام دهیــم و این هدفون ها از 
جایشان تکان نمى خورند. همچنین سیمى ندارند 
که دور گردنمان بپیچد و یا ناگهان از گوشــمان 
بیرون بپرند. از زمانى که این ایرپادهاى اپل به بازار 

آمده اند، براى فعالیت هاى متفاوتى از آنها استفاده 
کرده ایم و در کل از طراحى و قدرت این هدفون ها 
راضى هســتیم. ما هنگام پیاده روى، کوهنوردى، 
دویدن، طنــاب زدن و وزنه زدن از آنها اســتفاده 
کردیم و در تمام حاالت، ایرپادها در گوش ما تکان 
نخوردند. البتــه هنگام انجــام دادن فعالیت هاى 
مختلف، حضــور ایرپادها در گوشــمان را حس 
مى کردیم که شــاید به این دلیل است که ما دائمًا 
در حال گوش دادن به موسیقى هستیم! اما هنگام 
انجام حرکات مدیتیشن، کمترین حسى از وجود این 

ایرپادها در گوشمان نداشتیم. 
با وجــود این ایرپادهــا هنوز هم صــداى محیط 
اطراف را مى شــنیدیم امــا قدرت صــداى این 
هدفون ها قوى تر از چیزى بود کــه تمرکزمان را 
به هم بریزد. افراد زیادى از برنامه هاى مخصوص 
مدیتیشــن بدون ایرپادهاى اپل استفاده مى کنند. 
برخى افراد هم بــدون هیچ هدفونــى این کار را 
انجام مى دهند. برى لذت بردن از مدیتیشــن نیاز

 نیســت یک جفت ایرپاد اپل در گوش خود داشته 
باشید.

موج فراصنعتى
 چه کسانى را خواهد برد

سبک زندگى بسیارى 
از مردم در کشورهاى 

مختلف، تفاوت هاى 
بنیادینى با سبک 

نسل هاى پیشین پیدا 
کرده است. تعلقات 

بسیارى از مردم گویى 
بیشتر دور مواردى 
مانند غذا و تفریح و 

سفر مى چرخد. تب داغ 
شدن در شبکه هاى 

اجتماعى بسیارى را به 
خود مبتال  کرده است

رامین مشکاه

اسکوترى که
 40 متر زیر آب 
مى رود

بازى ورزشى
 اسکیت واقعى 

ایرپادهاى اپل؛ ابزارى براى مدیتیشن
اپلیکیشن دوربین

 کامل و حرفه اى اندروید

رادیو اینترنتى آوا

گوگل وارد دنیاى موسیقى شد

رونمایى از یک لپ تاپ 
قدرتمند براى عالقه مندان به 

بازى هاى رایانه

کرده بود. از قضا کتاب هاى تافلر همانطور که در سطح جهان الص شود. 

جربه 
ت ها

 هایى 
غ

 با ساخته شدن باترى هاى پیشرفته و الکترونیکى شدن وسایل مختلف، تعداد زیادى
گاهى اوقات این دستگاه ها را اســکوترهاى زیرآبى مى نامند. این گجت ها شاملر

 مى کشند بنابراین دیگر الزم نیست فردشنا کند.
hدرهمین راستا یک استارت آپ چینى به نام SublueTech گجت زیر آبى به نام
گ ا ک آ ال ا ل ک / ا ا کا ا

ابزار شباهت دارد.

 ، تبلتها

اجتماعى
الگوهاى

تج
چندط
نگاهىب
و در حالى
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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          

آن شب نبود سقفى... 
آقا حمید و خانواده اش چند روز است که در کنار خیابان زندگى مى کنند علتش هم جواب کردن صاحب خانه است. او با داشتن سه فرزند و ورشکستگى در کارش نتوانست اجاره خانه را تهیه 

کند. او با مشکلى که در چشمانش به وجود آمده نمى تواند هر کارى را انجام دهد. تعدادى از مردم اسالمشهر به کمک هم توانستند خانه اى را به مدت یکسال براى این خانواده رهن کنند.
درجستجوى مهتاب، رفته بودند از شهر                       تا ماه خود بجویند، همسایگان بیدار   

آن شب نبود سقفى، که مادرقصه بخواند                اما به وقت سحر، ماه خود قصه اى خواند

دریچـه
منبع: تسنیم 

@nesfejahanclub
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مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net
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nesfejahannewspaper

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

آفرینش مخلوقات نه براى یارى خواستن در برابر همتایى بود 
که ممکن است بر او غلبه یابد، و نه براى پرهیز از دشمنى بود 
که به او هجوم آورد، و نه براى طوالنى شدن دوران حکومت، 
و نه براى پیروز شدن بر شــریک و همتائى مخالف، و نه براى 

رفع تنهایى.
موال على (ع)


