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سازمان اتوبوسرانى مبارکه به استناد مجوز شماره ى 93/1593 
مورخ 93/03/19 شوراى محترم اســالمى شهر مبارکه و هیأت 
مدیره محترم ســازمان اتوبوســرانى مبارکه، در نظر دارد؛ در 
خصوص واگذارى امور بهره بردارى، تعمیرات و نگهداشت دوساله 
از جایگاه هاى سوخت CNG سطح شهر مبارکه (ترمینال و فتح 

المبین) اقدام نماید. 
لذا، کلیه شــرکت هاى واجد شــرایط مى توانند؛ جهت کسب 
اطالعات بیشتر و بازدید از جایگاه هاى موصوف و نیز اخذ اوراق 
مربوطه تا مورخ 1396/03/24 در ســاعات ادارى، به امور ادارى 
اتوبوسرانى مبارکه (به نشــانى مبارکه- میدان دفاع مقدس- 
محله سجادیه- طبقه فوقانى پایانه مسافربرى) مراجعه نمایند؛ و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ  1396/03/29 به 
دبیرخانه اتوبوسرانى تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول یک یا 
کلیه ى پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه 

در اسناد مزایده درج شده است. 
تلفن تماس: 16- 52461715- 031 

آگهى مزایده عمومى

سیدحمید موسوى- سرپرست سازمان اتوبوسرانى مبارکه 

700میلیارد چک اصفهانى ها برگشت خورد

بازیگران «نفس» کاله گیس ندارند احتمال ماندن شهردار فعلى 50 درصد است ایران در مسیر کروزهاى غول پیکر قرار مى گیردترامپ، دموکراسى در ایران را وارونه جلوه مى دهد ورزشاستاناجتماع فرهنگ
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هزینه هاى پنهان 
فرار مالیاتى

قتل در معدن متروکه 
مس جنوب تهران

70 درصد مردم 
اضطراب فکرى 
و افسردگى دارند

 جرایم دو برابرى رانندگى 
بخشیده مى شود

ردپاى اصفهان در نقاشى هاى 
رأفت 86 ساله

11

مضرات تماشاى تلویزیون 
براى کودکان را جدى بگیرید

طنین صداى «ُقل ُقل» در اصفهان

ماجراى دفن  قربانى تب کنگوماجراى دفن  قربانى تب کنگو
5

دستور وزیر به استاندارى رسید 

جهان نما

بین الریجانى و روحانى اختالف افتاده است؟ 

2

 انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم که متشکل از 12 نفر است، براى دومین 
سال قرار است فردا چهارشنبه دهم خرداد ماه برگزار شود و اگر تفاهم و 

توافق بین سه فراکسیون اصلى مجلس صورت 
نگیرد، ممکن است ترکیب هیئت رئیسه مجلس 
دهم در سال دوم نسبت به سال اول آن دستخوش 

تغییرات محسوسى شود؛ بنابراین اگر البى هاى سیاسى و 
چانه زنى ها جواب ندهد شاید از روز چهارشنبه ...

دایى به دنبــــال 
گزینه سپاهان

النبــــالنبــــال  لن الب ن
اهانسپاهان نسپاهانس اپپ اا ا
 على دایى قصد دارد دو شاگرد دیگر خود را 

هم به سایپا ببرد.
  باشگاه سایپا خیلى بى سروصدا به دنبال 
جذب بازیکنان مدنظر على دایى است تا 

خواسته هاى این مربى را در فصل نقل وانتقاالت 
برآورده سازد. بعد از پیوستن آرش رضاوند از 
تیم نفت به سایپا به زودى دو بازیکن دیگر از 

این تیم مجدداً شاگرد دایى خواهند شد.

نوبت اول نوبت اول 

پشت پرده  انتخاب هیئت رئیسه مجلس

سرفیس پرو جدید 
معرفى شد

سر

آمار بانک مرکزى از تعداد و مبلغ چک هاى برگشتى فقط در اسفند

انتشار تصویر دفن جسدى با شرایط ایزوله به شایعه طغیان بیمارى تب کنگو در استان اصفهان دامن زده استانتشار تصویر دفن جسدى با شرایط ایزوله به شایعه طغیان بیمارى تب کنگو در استان اصفهان دامن زده است

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد انجام عملیات عمرانى، پیاده روسازى 
و اجراى راه پله  محور حد فاصل خیابان ولیعصر منتهى به پارکینگ آبشــار نیاسر 
را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت هاى واجد شــرایط  با اعتبارى بالغ بر 
2/000/000/000 ریال واگذار نماید لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشــار آگهى 
ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه به شهردارى (امور پیمانها) 

مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى:96/3/2
آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارك مناقصه:96/3/16

محل تحویل اسناد و مدارك مناقصه: دبیرخانه محرمانه شهردارى

       آگهى مناقصه عمومى(مرحله دوم)

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

چاپ دومچاپ دوم

شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 
96/100/209 مورخ 96/3/8 شــوراى اسالمى شهر نسبت به 
واگذارى محل غرفه اغذیه فروشــى جنب پارك آزادگان در 
میدان معلم با شــرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/3/31 به شهردارى 

تیران مراجعه نمایند.  

آگهى مزایده 

محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران 

نوبت اولنوبت اول
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خریدهاى منطقى سپاهان
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ســخنگوى وزارت امور خارجــه در خصوص چرخش 
احتمالى قطر به ســمت ایران گفت: اجالس ریاض با 
اهداف خاصى صــورت گرفت اگرچه با مشــکالت و 
ناکامى هایى روبه رو شــد که در آینده آشکار مى شود. 
دولت عربســتان دعوتى  از برخى کشورهاى عربى و 
اسالمى به عمل آورد و یک نشست را در ریاض برگزار 
کرد و با رصدى که داشتیم و تماس هایى که قبل و بعد 
از اجالس با ما داشــتند گفتند که از هیچ بیانیه اى آگاه 
نبودند و حرفى از بیانیه نبوده و با آن موافق نیستند. بیانیه 

عربستان یکجانبه و از سوى کشور میزبان بود. 
قاســمى افزود: آنچه درباره قطر وجود دارد این اســت 

که مسائلى بین کشورهاى حاشــیه خلیج فارس وجود 
دارد و همــه این مشــکالت ناشــى از همین اجالس 
و چیدمــان نابهنگامى بود کــه به نام جمــع رخ داد. 
سیاست ما در قبال کشورهاى همســایه روشن است. 
ما همواره ســعى کردیم با زبان دوستى و مودت با آنها 
صحبت کنیم و بر داشــته ها و اشــتراکاتمان بیافزاییم 
و روابط ما با برخى از این کشــورها وجود داشته است. 
ما براى دیگــران تعیین تکلیف نمــى کنیم اما به همه 
کشــورها پیش از نشست هم نســبت به توطئه رژیم 
صهیونیســتى براى انشــقاق در جهان اسالم هشدار 

دادیم.

آیت ا... مکارم شیرازى یکى از مهمترین دالیل افزایش 
خودکشى را ضعف ایمان عنوان کرد و گفت: انسانى که 
امیدوار به لطف خدا باشــد و داراى قوت ایمان، اراده و 

تصمیم است هرگز خودکشى نمى کند.
به گزارش ایسنا، این استاد تفسیر قرآن کریم با تأکید بر 
اینکه یکى از مشکالت عصر ما عدم آرامش روح است، 
اظهار داشت: بعضى از پزشــکان مى گویند 70 درصد 
مردم به نوعى اضطراب فکرى و حالت افسردگى دچار 
هستند؛ عوامل افســردگى و عدم آرامش روح در زمان 
ما بسیار زیاد اســت و این مسئله ریشه اصلى بسیارى از 

بیمارى هاست.

این مرجع تقلید با بیان اینکه ایمان به انســان آرامش 
مى دهد، افزود: انســان وقتى احساس کند تنها نیست و 
به خدایى ایمان دارد که بر همه امور قادر اســت و بر هر 
مســئله اى اطالع دارد و در نهایت رحمانیت و رحیمیت 

است، آرامش پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه یکى از اسباب فراهم شدن آرامش در 
دنیاى پرتالطم امروز، یاد خداســت، گفــت: ما به همه 
کســانى که به دنبال عمل به توصیه اخالقى هســتند 
مى گوییم تــا مى توانید یاد خدا باشــید و بــه بندگان 
خدا کمک کنیــد که موجــب آرامش شــما و جامعه 

مى شود.

مشکالت اجالس ریاض در 
آینده آشکار مى شود

70 درصد مردم اضطراب 
فکرى و افسردگى دارند

انتقاد از حرام خواندن آراء
  تابناك | حجت االسالم و المســلمین سید 
مهدى طباطبایى با انتقاد صریح از حالل و حرام خواندن 
رأى مردم گفت: تقاضا دارم کمى به انقالب و اســالم 
رحم کنید و فضاى حق و باطــل ایجاد نکنید. تهمت 
زدن، افترا بستن، مردم را به جان هم انداختن درست 
نیست. در یک خانه گاهى دو برادر یا دو خواهر یا یک 
زوج، هر کدام به یک نفر رأى داده اند. در چنین شرایطى 
با طرح موضوع رأى حالل چگونه مى خواهیم پاسخ 

خدا را بدهیم؟! 

گنج پیدا کرده اید؟! 
حجت االسالم والمسلمین رسول    نامه نیوز |
منتجب نیا نماینده اســبق مجلس شــوراى اسالمى 
به هزینه هاى بسیار باالى رئیســى براى رأى آورى 
اشاره کرد و گفت: اصولگرایان و رئیسى تبلیغات بسیار 
گسترده و ده ها میلیارد تومانى براى این انتخابات کردند 
و مشخص نیست این پول ها از کجا آمده است! افرادى 
که مدام از فســاد و مبارزه با فساد صحبت مى کنند آیا 
گنجى پیدا کرده اند یا از صندوق امام رضا(ع) استفاده 
کردند ؟ یکى از عوامل شکست همین مسئله ولخرجى 

و حاتم بخشى در تبلیغات آقاى رئیسى بود.

آخرین وضعیت پرونده 
«معاون سابق آستان قدس»

غالمحســین اســماعیلى رئیس کل    مهر |
دادگسترى استان تهران در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده معاون سابق آستان قدس رضوى گفت: با توجه 
به محتویات، این پرونده به دادگسترى تهران ارجاع داده 
شده و تحقیقات در این پرونده در حال اجراست و هنوز 
به اتمام نرسیده و به دادگاه ارسال نشده تا کیفرخواستى 
صادر شود. پرونده «م. ع» مربوط به تخلفات اقتصادى 
وى در یکى از شرکت هاى آستان قدس رضوى است. 
وى چندى پیش از کشور خارج شده و تنها پرونده وى 

در تهران مفتوح است.

ادعاى ابطال انتخابات سارى
  فارس| یک منبع آگاه از شهرســتان سارى 
اظهار داشت: هیئت اجرایى انتخابات شوراى اسالمى 
شهر ســارى طى ارســال نامه اى به هیئت نظارت بر 
انتخابات این شهرستان، ابطال انتخابات شوراى شهر 
سارى را اعالم کرد.وى با بیان اینکه هیئت نظارت بر 
انتخابات شوراى اسالمى سارى به مدت پنج روز فرصت 
دارد نسبت به بررسى ابطال انتخابات اقدام کند، افزود: 
ابطال انتخابات شوراى اسالمى شهر سارى در راستاى 

تخلفات گسترده و خرید و فروش آراء بوده است.
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«گاردین» نوشت: در حالى که «دونالد ترامپ» در ریاض 
رقص شمشــیر مى کرد، 800 مایل آن طرف تر هزاران 
جوان ایرانــى در خیابان هاى تهــران رقص وپایکوبى 

مى کردند.
به گزارش انتخاب، این روزنامه معتبر انگلیسى ادامه داد: 
ایرانى ها حسن روحانى رئیس جمهور خود را براى یک 
دوره چهارســاله دیگر انتخاب کردند و با این انتخاب به 
سیاست هاى او براى تعامل با جهان و ایجاد آزادى هاى 

بیشتر در داخل بله گفتند.
عربستان سعودى یکى از کشــورهایى در منطقه است 
که ژست دوره اى خود را در قبال دموکراسى نگه داشته 
و مدعى اســت که از این مراسم اســتقبال مى کند. اما 
رأى دهندگان در این کشور احتماًال بیشتر از رقصندگان 

با شمشیر نیستند.
اما ترامپ در سخنرانى خود در ریاض چیزى جز تهدید 
ایران نداشت و سعى کرد خود را پشت سر منتقدانى که 

انتخابات در ایران را چیزى جز پروپاگاندا نمى دانند پنهان 
کند. این بهترین روش ریاکارانه بود که به بدترین شکل 
براى گمراه کردن اذهان و وارونه جلوه دادن دموکراسى 
در ایران صورت گرفت. باید این واقعیت را پذیرفت که 
رئیس جمهور در ایران یک فرد منصوب از سوى مردم 

است.
رئیس جمهور در ایران مى توانــد قدرت نفوذ زیادى در 
اقتصاد و در روابط بین المللى و نرم هاى داخلى داشــته 
باشد. هر کس در اهمیت انتخابات در ایران تشکیک کند 
باید فرق بین دوره اى که رئیس جمهور ایران هولوکاست 
را انکار مى کرد و دوره اى که تحت کنترل روحانى بود 

را در نظر بگیرد.
«سوزان مالونى» از انستیتو بروکینز گفت تقلیل رأى 41 
میلیون ایرانى و بى ربط و تقلبى خواندن آن، آنطورى که 
ترامپ و حامیان او تصور مى کنند، یک درك نادرست از 
منطقه اى است که مى تواند آمریکا را دچار بحران کند. 

فروش مولتى میلیون دالرى سالح و گردهمایى هاى 
طالکوب شده با خودکامگان منطقه و نوید آینده اى بهتر 
در سخنرانى ترامپ در ریاض نشان دهنده چالش جدى 

پیش روى آمریکاست.
شــادى مردم در خیابان هــاى تهران نشــان دهنده 
امید در کشــورى بود که از تورم و رکود و بیکارى رنج 
مى برد. توافق هسته اى روحانى از سوى مردمى که از 
سال ها انزوا خسته شده بودند مورد استقبال قرار گرفت. 
تحریم هاى یکجانبه آمریکا هنوز به قوت خود باقى است 
با این که تحریم هاى بین المللى هســته اى از سر ایران 

برداشته شده است.
اقتصاد ایران هنوز با مشــکالتى مواجه است. روحانى 
در این دوره با فشار بیشترى براى ایجاد رشد اقتصادى 
مواجه خواهد بود. او به سرمایه گذارى هاى خارجى بیشتر 
و روابط بیشتر با کشورهاى جهان نیاز دارد و امیدوار است 

کشورها پیام ترامپ را نادیده بگیرند.

پیگیرى ها در خصوص هک تعدادى از وبسایت ها و پرتال هاى سازمانى تا این 
لحظه حکایت از آن دارد برخى از مسئوالن هک سایت ها را رد کرده و برخى 

دیگر احتمال وقوع بار پردازشى زیاد مى دهند.
به گزارش فارس، چندى است سازمان ها، نهادها و دستگاه هاى مهم در سراسر 
جهان با پدیده اختالل و هک در سیستم هاى رایانه اى خود مواجه هستند. در 
این میان اســامى مختلفى از ویروس ها و بدافزارها و همچنین باج افزارهاى 
مختلف بر سر زبان افتاده است و ارقام و آمار مختلف اما رو به رشدى از ضرر و 

زیان ایجاد شده به گوش مى رسد.
این در حالى است که براساس اطالعات موجود و همچنین اظهارنظر مسئوالن 
کشور سایت ها و نهادهاى ایرانى نیز از حمله این بدافزارها و باجگیرها در امان 
نبوده اند. حاال اخبارى مبنى بر از دسترس خارج شدن سایت بانک مرکزى،  
وزارت کار، ایرانسل و پســت براى مدتى در اخبار خبرگزارى ها منتشر شده 
است. پیگیرى ها در خصوص حمله هکرى به این سایت ها مبنى بر این بوده 

که مورد خاصى گزارش نشده و حمله هکرى صورت نپذیرفته است. 
این در حالى اســت که ســازمان فناورى اطالعات اعالم کــرده تعدادى از 
وبسایت ها و پرتال هاى سازمان ها و دستگاه هاى اجرایى بر اثر حوادث امنیتى 
از دسترس خارج شــده اند و یا با بار پردازشى بســیار زیاد و غیرطبیعى روى 

سرویس دهندگان وب خود روبه رو بوده اند.

پایگاه خبرى «اکسیوس» در گزارشى نوشت که نمایندگان دموکرات آمریکا 
که نگران توافق هسته اى ایران هستند به دنبال راهى براى مقابله با اعمال 

تحریم هاى جدید علیه تهران هستند.
این پایگاه خبرى براســاس ایمیلى از یکى از دموکرات هاى سنا نوشت که 
بیشــتر ســناتورهاى دموکرات به دنبال اصرار بر این موضوع هستند که در 
صورت اعمال تحریم علیه ایران، روسیه نیز با تحریم هاى جدید مواجه شود. 
براساس این گزارش، این به این معناست که رهبران دموکرات مى خواهند از 
روابط بین تهران و مسکو و همچنین ضعف دولت «دونالد ترامپ» در قبال 
روسیه استفاده کنند و تقاضا کنند هیچ تحریمى علیه ایران تصویب نشود مگر 

اینکه تحریم جدیدى علیه روسیه وضع شود.
این گزارش مى نوسید؛ دموکرات ها که اغلب حامى توافق هسته اى هستند 
نسبت به تصویب طرح تحریم جدید علیه ایران در کمیته روابط خارجى سنا 
نگران هستند. این تحریم ها مرتبط با توافق هسته اى نیستند اما آنها معتقدند 

که چنین تحریم هایى باعث از ریل خارج شدن توافق خواهد شد.
کمیته روابط خارجى ســنا روز پنج شنبه هفته  گذشــته طرحى جامع براى 
تحریم ایران به تصویب رساند که خواســتار اعمال محدودیت هاى گسترده  
علیه تهران به بهانه هایى مانند تروریســم، حقوق بشــر و انتقال تسلیحاتى

 است.

محمدرضا عارف رئیس شورایعالى سیاســتگذارى اصالح طلبان، این روزها 
وضعیت دشوارى پیدا کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  دکتر عارف در اکثر جلسات و همایش ها و 
ضیافت ها که حضور پیدا مى کند با پرسش هایى درباره چگونگى بستن لیست 
امید در شوراى شهر، معیارها و امتیازات کاندیداها و مهندسى لیست توسط یک 
حلقه سیاسى مواجه مى شود.  رئیس فراکســیون امید در مجلس که در برابر 
تناقضات موجود در لیست، اظهارات برخى اعضاى شورایعالى مبنى بر دستکارى 
در امتیازات کاندیداها وجابه جایى آنها و همچنین چگونگى انتخاب فهرست
 42 نفره پاسخ قانع کننده اى ندارد عصر پنج شنبه هفته گذشته در همایشى 
اظهار داشــت که خودش نیز به عنوان رئیس شــورایعالى سیاســتگذارى 
اصالح طلبان فقط 24 ساعت زودتر از سایرین از لیست 42 نفره مطلع شده است.  
عارف که تحت فشار زیادى ناشى از انداختن مسئولیت مهندسى لیست به گردن 
او قرار دارد، در حین توضیح موضوع دچار گریه شد و در سخنرانى وى چنددقیقه 

به دلیل گریستن عارف اختالل ایجاد شد.
اخبار دیگرى حکایت از آن دارد که مسئولین لیست قرار است کلیه پیامدهاى 
مهندسى لیست را به گردن عارف و شــورایعالى سیاستگذ ارى اصالح طلبان 
انداخته وسپس این شورا را منحل کنند تا دیگر امکان پرسش درباره شفافیت 

لیست ممکن نباشد.

  تابناك | انتخابات هیئت رئیســه مجلس دهم 
که متشکل از 12 نفر است، براى دومین سال قرار است 
فردا چهارشنبه دهم خرداد ماه برگزار شود و اگر تفاهم و 
توافق بین سه فراکسیون اصلى مجلس صورت نگیرد، 
ممکن است ترکیب هیئت رئیسه مجلس دهم در سال 
دوم نسبت به سال اول آن دستخوش تغییرات محسوسى 
شود؛ بنابراین اگر البى هاى سیاسى و چانه زنى ها جواب 
ندهد شاید از روز چهارشنبه همین هفته تغییرات جدى 
را در سطح اعضاى هیئت رئیسه مجلس براى سال دوم 

شاهد باشیم.
مسئله انتخاب هیئت رئیسه مجلس دهم براى دومین 
ســال اســتقرار این مجلس، بحث داغ و جــدى روز 
گذشــته برخى نمایندگان و چهره هاى برجسته عضو 
فراکســیون هاى مجلس بود تا جایى کــه اخبار ضد و 
نقیضى از رایزنــى و طرح هاى این فراکســیون ها در 
جهت انتخاب هیئت رئیســه جدید مجلس منتشر شد. 
موضوعاتى که با تأیید و تکذیب هــاى زیادى رو به رو 
شد و تصمیم گیرى هاى فراکسیونى را به ویژه از سوى 

اصالح طلبان (فراکسیون امید) به همراه داشت. 
یکى از ســناریوهاى مهمى که از آن مى توان به عنوان 
یکى از عوامل حاشیه هاى اخیر انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس یاد کرد روابط على الریجانى و حســن روحانى 
است. على الریجانى، رئیس مجلس یکى از سیاسیون 
برجسته اصولگرا و البته میانه رو است که از ابتداى روى 
کار آمدن دولت تدبیر و امید به رئیس جمهور نزدیک بوده 
و روابط حسنه اى فى مابین این دو کتمان پذیر نیست تا 
جایى که بسیارى از مشکالت پیش روى دولت یازدهم 
در مجلس چه در مجلس نهــم و چه در مجلس فعلى با 
تدبیر الریجانى حل و فصل شده است که مهمترین آن را 

مى توان تصویب برجام در خانه ملت دانست.
برخى تحلیلگران سیاســى بر این عقیده اند که با توجه 
به نزدیکى الریجانى و روحانى چه به لحاظ سیاســى و 
چه به لحاظ فکرى، رئیس قوه مقننه مى توانســت در 
انتخابات 1400 ریاست جمهورى با حمایت میانه روهاى 
اصولگرا، اعتدالگرایان، دولت و شخص حسن روحانى، 

محتمل ترین گزینه براى ریاســت جمهــورى پس از 
روحانى و ادامه مسیر تدبیر و امید باشد، اما گویا انتخابات 

اخیر در این مسئله تشکیک ایجاد کرده است.
حضور غافلگیرانه اســحاق جهانگیــرى در انتخابات 
ریاســت جمهورى دوازدهم، اگرچه ابتدا قرار بود صرفًا 
در قامت کاندیداى پوششــى روحانى باشد اما ادامه کار 
را به گونه اى دیگر رقم زد. تا جایى که کارشناســان و 
بســیارى از چهره هاى اصالح طلب معاون اول رئیس 
جمهور در دولت یازدهم را گزینه مطلوبى براى انتخابات 

ریاست جمهورى 1400 یافتند.

برخى معتقدند شاید این تغییر رویه، تغییر گزینه و اینکه 
شــاید روحانى به جهانگیرى به عنوان گزینه مطلوب 
پس از ریاســت جمهورى خود بیاندیشــد؛ الریجانى و 
اطرافیانش را به واکنش وا داشته است و اتفاقات اخیر و 
حاشیه هاى ایجاد شده حول محور انتخابات هیئت رئیسه 

مجلس شاید بنا به این دالیل باشد.
بر اساس اظهار نظر تحلیلگران شاید بتوان این موضوع را 
نوعى پالس از بدنه حاکم مجلس به دولت ارزیابى کرد که 
در صورت داشتن چنین قصدى و در پیش گرفتن چنین 
رویه اى، مى توان زمین بازى را طى چهار سال آینده به 

گونه اى دیگر تعریف و ترسیم کرد. موضوعى که شاید به 
ادعاى ارتباط و رفت و آمد برخى اعضاى کابینه به هیئت 
رئیســه مجلس و جلســات آنان با برخى اعضاى ارشد 

فراکسیون نزدیک به على الریجانى بى ارتباط نباشد.
به هر حــال اتفاقاتى که چهارشــنبه در جریان انتخاب 
اعضاى هیئت رئیسه مجلس دهم براى سال دوم رقم 
خواهد خورد و نوع چینش و ترکیب جدید اعضاى هیئت 
رئیسه خود گویاى بسیارى از مطالب خواهد بود و پاسخ 
تحلیل هاى گوناگون و ســئواالت مختلف حول محور 

حاشیه هاى ایجاد شده را خواهد داد.

پشت پرده  انتخاب هیئت رئیسه مجلس

در اکثر کشورها، بخش عمده اى از منابع مالى بین الریجانى و روحانى اختالف افتاده است؟ 
دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین مى شــود؛ 
ضمن اینکه ســهم مالیات از کل درآمدهاى 
عمومى در میان کشــورها، متفــاوت بوده و 
تعیین میزان آن ارتباط مســتقیمى با ســطح 
توسعه و ساختار فرهنگى و اقتصادى آنها دارد. 
فرارمالیاتى به عنوان یک ناهنجارى، درآمدهاى 
عمومى و توســعه اقتصادى را تحت الشــعاع 
قرار مى دهد. این مقوله تأثیر بسیارى بر رشد 
اقتصادى دارد؛ درآمد دولــت را کاهش داده و 
دولت را در تخصیص ســرمایه گذارى هایش
 دچار مشــکالت عدیده اى مــى کند که این 
امر ســبب رکود اقتصــادى و عــدم رونق در 
بخش هاى مختلف یک کشور شده و صدمات 
جبران ناپذیرى را در همــه ابعاد به جامعه وارد 
ســاخته و به عالوه این امر موجب عدم توزیع 
عادالنه درآمد و انباشــته شــدن ثروت براى 
گروه هاى خاص و درنتیجه باالرفتن تنش هاى

 سیاســى و اجتماعى مى شــود. فرار مالیاتى 
هزینه هاى جدیــدى براى دولــت به همراه 
دارد و بخــش اعظــم وقت و انــرژى دولت 
صــرف این پیامــد پرهزینــه مى شــود و با 
کاهش درآمدهاى مالیاتــى دولت، اختالل در 
بودجه بندى و دســتیابى به اهــداف از پیش 
تعییــن شــده، مشــکل تأمین مالــى براى 
مدیریت برنامــه هاى اجتماعــى، اقتصادى 
و... کشــور و درنتیجه کاهش رفــاه عمومى
را به دنبــال دارد و رقابت عوامــل اقتصادى

را به نفع کســانى کــه مالیــات نپرداخته اند 
تغییر داده، شــکاف بین گــروه هاى مختلف 
درآمدى را بیشــتر و وضعیت توزیــع درآمد را 
بدتر مى کنــد. درحقیقــت فرارمالیاتى، انجام 
فعالیت هاى غیرقانونى مانند حســاب سازى، 
ارائه نکردن دفاتر و اســناد و مدارك رسمى، 
انجام کارهــاى اقتصــادى زیرزمینــى و ... 
مى باشد. در کشورهایى که از نظر منابع طبیعى 
غنى هستند، بعضى از دولت ها به دلیل آسانى 
درآمــد حاصل از فروش منابع بــه درآمدهاى 
مالیاتى توجه کافى ندارند در حالى که با توجه 
به عوامل سیاســى و اقتصادى متغیر جهان، 
درآمدهاى مالیاتى باثبات ترین و مطمئن ترین

به حســاب مى آینــد. از مهمترین آثــار فرار 
مالیاتى، بى عدالتــى اقتصــادى و اجتماعى 
اســت. فرار از پرداخت مالیات موجب مى شود 
توان رقابت اقتصادى به  نفــع فراریان مالیاتى 
تغییر  یابد. همچنین یکــى دیگر از پیامدهاى 
فرار مالیاتى، تشــدید و گسترش همین پدیده 
است چرا که سبب اختالل در امنیت اقتصادى 
که براى گســترش فعالیت هــاى اقتصادى و 
سرمایه گذارى الزم است مى شود. با پیش بینى 
راه هاى فرار مالیاتى و چاره اندیشــى براى آن 
مى توان تا حد زیادى از اشــاعه و گســترش 
این امر جلوگیرى کرد ولى آنچه بدیهى است 
مهمتریــن عامل بــراى جلوگیــرى از فرار 
مالیاتى این اســت که مردم جامعه به اهمیت 
لزوم پرداخت مالیات واقف باشــند و نه تنها به 
فکر گریز از پرداخت آن نباشند بلکه با رضایت 
کامل و به صورت خودجوش به پرداخت مالیات 
اقدام کنند چرا که مى داننــد پرداخت مالیات 
مزایاى بى شــمارى در پى دارد و فرار مالیاتى 
ارائه بسیارى از امکانات واجب و ضرورى جامعه 

از سوى دولت را با مشکل مواجه مى سازد.

هزینه هاى پنهان 
فرار مالیاتى

ترامپ، دموکراسى در ایران را وارونه جلوه مى دهد

اظهارات ضد و نقیض  
درخصوص یک حادثه رایانه اى

تالش دموکرات ها 
براى جلوگیرى از تحریم جدید ایران

ماجراى گریه عارف 
و لیست شوراى شهر تهران
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وزیر آموزش و پرورش پس از پایان جلســه کمیسیون 
آموزش و تحقیقــات مجلس، محور و اصــل کار این 
وزارتخانــه را اجــراى ســند تحــول بنیادیــن نظام

 آموزش و پرورش اعالم کرد. 
فخرالدین دانش آشــتیانى گفت: موضوع بحث جلسه 
کمیســیون چارچوب اقدام 2030 و ابهامات موجود در 
این باره بود. وى افزود: بحث هایى که بنده مطرح کردم 
این بود که این چارچوب اقدام را هیچیک از مســئوالن 
جمهورى اسالمى ایران امضا نکرده اند و تعهد آور نیست.
وزیر آموزش و پــرورش ادامه داد: این ســند تنها یک 
بیانیه است و براى ما اصل، ســند تحول بنیادین نظام

 آموزش و پرورش است و باید گفت بسیارى از مواردى 
که در چارچوب اقــدام 2030 آمده اســت، به صورت
 کامل تر در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش 
وجود دارد.وى بــا بیان اینکه ما متعهد به اجراى ســند 
تحول هستیم اظهار داشت: به دلیل مسائل و ارتباطات 
بین المللى، مواردى را که براى ما ایجاد مشــکل نکند 
در جوامع بین المللى انجام مــى دهیم اما این حضور ما 
مبناى آن نمى شــود که مبانى اخالقى و ارزشى ما زیر 
سئوال برود. دانش آشتیانى اضافه کرد: اینگونه نخواهد 
بود که ما اســنادى از قبیل 2030 را محور اقدامات خود

 قرار دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان سیستان و بلوچستان از رایزنى براى قرار گرفتن 
ایران در مسیر کشــتى هاى کروز خبر داد و گفت: براى 
راه اندازى تورهاى ترکیبى کشــتى هاى کروز به مقصد 
ایران، با اندونزى و سنگاپور تفاهمى شده که در اجالس 
سال آینده وزراى گردشگرى آسیاـ  اقیانوسیه تصویب 

خواهد شد.
کامبیز مشــتاق گوهرى افزود: پیشــنهاد ما راه اندازى 
تورهاى ترکیبى براى گردشگران بین این کشورهاست 
چرا که بسیارى از مســافران اروپایى کشتى هاى کروز 
همواره مطرح کرده اند که در سفرهاى دریایى، فقط شن 

و ماسه دیده اند در حالى که با راه اندازى تورهاى ترکیبى 
مى توان دسترسى این گردشگران به بنادر ایران را آسان 
کرد و آنها را به عمق ایران کشــاند و بازدید از شهرهاى 

اصفهان، یزد و شیراز را در برنامه سفرشان قرار داد.
مدیــرکل میــراث فرهنگى و گردشــگرى اســتان 
سیســتان و بلوچســتان همچنین ادامه داد: همزمان با 
این پیگیرى ها، کارشناســان ایرانى در اجالس جهانى 
کشتى هاى کروز که در یونان برگزار شد، رایزنى هایى 
را انجام داده اند تا کشــتى هاى غول پیکــر کروز را به 
سمت آب هاى ایران هدایت کنند و بنادر کشورمان را در 

فهرست مقاصد کروزها قرار دهند.

ایران در مسیر کروزهاى
 غول پیکر قرار مى گیرد

محور، سند تحول
 آموزش و پرورش است

31 مبتالبه تب کریمه کنگو
رئیس مرکــز مدیریت بیمارى هــاى واگیر وزارت 
بهداشت، گفت: تا کنون سه نفر در کشور بر اثر ابتال به 
بیمارى تب کریمه کنگو جان خود را از دست داده اند. 
دکتر محمد مهدى گویا با اشــاره به ورود دام هاى 
قاچاق از مرزهاى شــرقى و غربى کشــور، گفت: 
بیشــترین افراد مبتال در این مناطق ساکن هستند. 
وى ضمن توصیه به هموطنان براى خرید گوشــت 
قرمز از مراکز مطمئن و معتبر، تأکید کرد: افرادى که 
با دام زنده در ارتباط هستند، بیشتر در معرض ابتال به 

این بیمارى قرار دارند.

کنترل اماکن تاریخى
 فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى کشور گفت: 
از چندى قبل اماکن تاریخــى و دیدنى که زیر نظر 
ســازمان میراث فرهنگى بودند با نصــب دوربین 
عالوه بر گشــت نیروهاى یگان حفاظت به صورت 
الکترونیکى کنترل شدند. با موفقیت آمیز بودن کنترل 
و حفاظــت از  اماکن تاریخى و باســتانى با دوربین، 

اجراى این طرح در سراسر کشور آغاز شده است.
سردار امیر رحمت اللهى افزود: در حال حاضر تعداد 
زیــادى از اماکن تاریخى به وســیله دوربین کنترل 
مى شود اما براى نظارت الکترونیکى بر تمام اماکن 
تاریخى و ثبت ملى شــده، نیاز به همکارى و بودجه 

هستیم. 

نوگواهینامه هاى ناشى
ســرهنگ محمد ترحمى رئیس اداره حقوقى پلیس 
راهور ناجا تصریح کرد: آمارها نشان مى دهد روزى 43 
نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگى مى میرند و 900 
نفر مجروح مى شوند. در حوادث اخیر هزار و432 نفر 

از تصادف کنندگان، نو گواهینامه بوده اند.

«خزر» 42 سانت باال مى آید
مدیر مرکز ملى مطالعات و تحقیقــات دریاى خزر 
گفت: پیش بینى مى شود در سه ســال آینده شاهد 

افزایش 42 سانتیمترى تراز آب دریا باشیم. 
داریوش یوسفى کبریا گفت: در 20 سال گذشته شاهد 
پسروى آب دریاى خزر بودیم اما طى شش ماه گذشته 
بیش از 11 سانتیمتر افزایش تراز آب دریا را داریم. وى 
از این دریا به عنوان بزرگ ترین آبگیر بسته جهان یاد 
کرد و افزود: این دریا داراى 7000 کیلومتر ساحل و 
400 هزار کیلومترمربع وسعت بوده که عمده آب آن 
از طریق رودخانه ولگا تأمین مى شود. مدیر مرکز ملى 
مطالعات و تحقیقات دریاى خــزر قدمت این دریا را 
بالغ بر ده میلیون ســال ذکر کرد و گفت: از 12هزار 
سال قبل شاهد نوسانات دریا هستیم و این نوسانات 

همچنان ادامه دارد.

جنگل سوزى هاى عمدى
مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اعالم 
کرد: 97 درصد آتش سوزى هایى که در این استان به 

وقوع مى پیوندد، عمدى است. 
اسدا... هاشــمى با بیان اینکه عده اى براى تصرف 
منابع و جنگل ها اقدام به آتش سوزى عمدى مى کنند 
تصریح کرد: برخورد قضائى با متخلفین الزم اســت 
اما  اعتبارات این دســتگاه ضعیف است و باید توجه 

بیشترى به این حوزه شود. 

زندگى در اتاق 12مترى
کارشناس مسکن با بیان اینکه 1/5میلیون خانوار ایرانى 
در یک اتاق 12مترى و کمتــر از آن زندگى مى کنند 
گفت:  در حوزه مسکن 3/2میلیون خانوار کم درآمد زیر 
خط فقر مستأجر هستند.فردین یزدانى با اشاره به اینکه 
فقر مسکن نوعى از ابعاد مختلف فقر در کشور است، 
اظهار داشت:  مطابق مطالعات انجام شده سال 92 در 
بخش مســکن 2/5میلیون خانوار کم درآمد زیر خط 
فقر، مستأجر شناسایى شده بود، باتوجه به اینکه سهم 
هزینه هاى مســکن براى این گروه باالى 40 درصد 
محاسبه شده، فشار ســکونتى براى آنان یک فشار 

اقتصادى عمیقى است.

چرك نویس

«رأفــت صــراف» بــا اعــداد و ارقام    مهر |
شناسنامه هاى کاغذى این روزها در حال سپرى کردن 
ایام 86سالگى اســت؛ اما اگر بخواهیم با شاخص هاى 
اندازه گیرى جوانى سن و ســالش را اندازه بگیریم باید 
بگوییم که او یکى از جوان ترین 86 ساله هاى روى زمین 
اســت تا جایى که از دو سال پیش به شگفتى رنگ ها و 
معجزه اى به نام نقاشى در زندگى اش رسیده و این روزها 
نمایشگاه نقاشى هایش با نام «ناگهان 84 سالگى»در 

گالرى گلستان تهران در حال برگزارى است. 

نگویید رفعت بگویید رأفت
«اسمشان رفعت نیســت رأفت است. "ر، الف، همزه." 
مادر روى اســمش خیلى حســاس اســت. دوســت 
ندارد اسمش را اشــتباه تلفظ کنیم. بار آخرى که او را 
برده بودیم بیمارســتان حتى در تــب 40درجه و اوج 
بى حالى هم به پرستارى که اسمش را اشتباه نوشته بود 
تذکر مى داد به قدرى که در پرونده اش زده بودند رأفت با 
الف و همزه(با خنده).»این مقدمه شروع گپ و گفتمان 
در خانه خانواده صراف بود در حالى که خانم صراف حتى 
در بستر بیمارى و زیر دستگاه اکسیژن هم با ایما و اشاره 

نگران سرد شدن چاى و پذیرایى نشدن مهمان ها بود.

همه چیز از یک آلرژى شروع شد
همه چیز از آلرژى مادر شروع مى شود؛ حساسیت هایى 
که بودنشــان آنقدر بــراى او آزار دهنده مى شــود که 
گذران اوقات را با وجود دســت و پنجه نــرم کردن با 
دیگر بیمارى ها بیش از پیش سخت مى کند. «آصفه» 
دختر بزرگ خانواده، گرافیست است و با دیدن شرایط 
مادر بیکار نمى نشیند و براى بهبود اوضاع مادر دست به 
کار مى شود و با کمک رنگ آمیزى به سراغ مادر مى رود 
تا جایى که به قول خود خانم صراف از یک جایى به بعد 
نقاشى براى مادرش نه صرفاً یک سرگرمى که حکم یک 
تراپى و روش درمانى را پیدا مى کند تا جایى که میل خانم 
صراف به این کار به قدرى زیاد مى شود که حتى موقع 
بسترى بودن در بیمارستان هم دست از نقاشى کردن و 
رنگ زدن نمى کشد: «تصمیم گرفتم براى اینکه حواس 
مــادر را از بیمارى اش پرت کنم برایــش کاغذ و رنگ 
بگیرم در کارهاى اولیه خودم برایشان طرح بزنم و مادر 

رنگ کند. مثًال بود شب هایى که براى مادر طرح هاى 
اولیه را مى کشــیدم و مى دیدم که مادر فردایش به من 
زنگ مى زد و مى گفت شــش تا رنگ زرد و فالن رنگ 
سبز را بخر از آنجایى هم که مادر شب هاى نمى خوابند 
وقتى یک کار را به او مى دادم بلند که مى شدم مى دیدم 
که کار را تمام کرده است و روز به روز شوقش براى انجام 

این کار بیشتر مى شد.»

رنگ زردى که پیدا نشد
اولین چیزى که در خانه رأفت صراف برایتان از نقاش 
بودن او حرف مى زند میز پر از رنگى اســت که در کنار 
تخت مادربزرگ جا خوش کرده و روى آن پر اســت از 
خودکارهاى رنگارنگ، از طیف رنگ هاى گوناگون از 
ســبز پررنگ، کمرنگ و چمنى و چنارى گرفته تا زرد 

طالیى و زرد قنارى. رنگ هاى مختلفى که خانم صراف 
براى استفاده از هرکدامشان ساعت ها وقت مى گذارد 
و براى ترکیب و انتخابــش زمان صرف مى کند.«یادم 
مى آید که مادر براى پیدا کردن یک رنگ زرد تا مدت ها 
به من ســفارش مى داد که آن را برایش از بیرون تهیه 
کنم چند نمونه هم برایش خریدم ولى دست آخر به من 
گفت که هیچ کدام از این زردهــا آن زردى نبوده که او 

مى خواسته است.(با خنده)»
حسرت مى خورم چرا دیر فهمیدم

آصفه صــراف مى گوید همه نقاشــى کشــیدن هاى 
مادر و همه ایــن اتفاقات بى مقدمــه و ناگهانى بوده؛ 
اصًال براى همین هم اسم نمایشــگاه کارهاى مادر را 
گذاشته اند«ناگهان84ســالگى». 84 ســالگى اى که 
حاال دو ســال از آن مى گذرد. سن و ســالى که وقتى 

درباره شروع کار از آن مى پرسیم،آصفه صراف، بغض 
را به جاى نقطه در پایان همــه جمالتش مى گذارد و 
تحویلمان مى دهد: «لباس هاى بچگى من را همیشه 
مادر مى بافت. بافتنى هاى من همیشه بخاطر رنگ و گل 
بته ها و تناسباتى که داشت زبانزد بود. مادر فقط دو سال 
است که قلم به دست گرفته و من هر روزى که مى گذرد 
به این فکر مى کنم چرا اینقدر دیر متوجه استعداد مادر 

شدم و چرا اینقدر دیر کشفش کردم.»

الهام از خانه پدرى در اصفهان
بعد از مدتى که دختر خانواده براى مادر طرح مى زده و 
مادر با سلیقه و وسواس مخصوص به خودش شروع به 
رنگ آمیزى کارها مى کرده اســت، رفته رفته خودش 
براى نقاشى کردن دست به کار مى شود. نقاشى هایى که 

اگر نگاهى به آنها بیاندازید مى بینید که ریشــه همه این 
رنگ ها و قاب هاى خوشحال را مى توان در کودکى و خانه 
پدرى رأفت صراف در اصفهان پیدا کرد؛ نقاشى هایى که 
نشان از یک خانه قدیمى و سنتى در اصفهان دارد. جایى که 
خانه پدرى خانم صراف بوده است و به محضى که از آن یاد 
مى شود دختِرخانم صراف به حرف مى آید و از نگرانى این 
روزهایش درباره خانه کودکى  مادرش حرف مى زند: «35 
سال اســت که خانه ما در میراث فرهنگى به ثبت رسیده 
است ولى خب ب خاطر مشکالت در تأمین بودجه کار چندان 
زیادى براى مرمت خانه صورت نگرفته است خانه اى که 
همه تصویرســازى ها مادر از آن الهام گرفته شده است و 
حاال تبدیل به یک محل متروکه شده؛ براى همین دلمان 
مى خواهد که باز شرایطى شــکل بگیرد تا این خانه از نو 

بازسازى شود.»

سال تحصیلى گذشته بود که ماجراى فروش سئواالت 
امتحانات نهایى خبرساز شد. همچنین شائبه هایى مبنى 
بر لو رفتن سئواالت امتحان آمادگى دفاعى که به صورت 
هماهنگ استانى برگزار مى شد، مطرح بود و کار تا جایى 

پیش رفت که پاى پلیس فتا نیز به ماجرا باز شد.
ماجرا از این قرار بود کــه کانال هایى با فعالیت در فضاى 
مجازى مدعى فروش ســئواالت امتحانات نهایى یک 
ساعت مانده به شروع امتحانات شــدند. امسال نیز بازار 
فروش ســئواالت امتحانات نهایــى در فضاى مجازى 
حســابى داغ اســت و در یک مورد، کانالى بــا عنوان 
فروش امتحانات نهایى 96، ســئواالت هــر درس را به 
قیمت صدهزار تومان مى فروشــد. در این شــبکه ها به 
دانش آمــوزان اینگونه اطمینان داده مى شــود: «طبق 

گزارشــات رابط هامون همه چیز  دارد روال عادى خود 
را طى مى کنــد و جاى هیچ گونه نگرانى از جانب شــما 

دانش آموزان نیست».
این کانال ها مدعى هستند که عالوه بر فروش سئواالت 
امتحانات نهایى طبق هماهنگى با رابط هایشــان،  کلید 
ســئواالت را نیز به صورت رایگان در اختیار افرادى قرار 
مى دهند که ســئواالت را خریدارى کرده اند. همچنین 
اعالم کرده  اند: «درســال هاى اخیر با ارائه ســئواالت 
امتحانــات نهایى خرداد بســیارى از دانش آموزان نمره 
20 و نمره قبولى را کســب کردند و خوشبختانه با وجود 
مشــکالت فراوان براى ما و رابط هایمان توانســتیم به 
موقع و ســروقت ســئواالت رو بدون اندکى تأخیر ارائه

 دهیم.»

یکــى از مخاطبــان این کانال هــا معتقد اســت که با 
ادعاى فــروش ســئواالت امتحانات نهایــى 96 اقدام 
به اخــاذى از مــردم مى کننــد و بعــد از گرفتن پول 
فورى شــماره را بالك مى کنند. از ســوى دیگر برخى 
مخاطبان نیز معتقدند که ســئواالت صحیح است وفقط 
ترتیب چیدمــان آنها در ســئواالت امتحانــات نهایى 

متفاوت است.
عبدالرســول عمادى رئیــس مرکز ســنجش وزارت 
آموزش وپرورش معتقد است که این کانال ها و صفحات 
کامًال شیادى است و از شــرایط زمان امتحانات دانش 
آموزان سوءاســتفاده مى کنند چرا که امتحانات نهایى از 
ضریب امنیت باالیى برخوردار بــوده و احتمال لو رفتن 

سئواالت صفر است.

در طول ماه مبارك رمضان استقبال شهروندان از اهداى 
خون به حداقل رســیده و تنها در شب هاى ماه رمضان 
مى توان حضور چشمگیر اهدا کنندگان خون در مراکز 

را مشاهده کرد.
هنوز هم این تصور در باور برخــى از افراد وجود دارد که 
اهداى خون در ماه مبارك رمضان منجر به باطل شدن 
روزه مى شــود، اما باید تأکید شــود که با اعالم مراجع 
و فتواى آنها، اهــداى خون عاملى براى باطل شــدن 
روزه افراد در ایام ماه مبارك رمضان نیســت.  داوطلبان 
مى توانند در ایام ماه مبارك رمضان نیز نسبت به اهداى 
خون اقدام کرده و تنها الزم است به برخى توصیه ها توجه 
کنند. در این ایام بهترین زمان در نظر گرفته شده براى 
اهداى خون، بعد از افطار و یا ســاعات اولیه صبح اعالم 
شده است ضمن اینکه توصیه مى شود افراد در صورتى 
که قصد اهــداى خون خود را دارند شــب قبل از اهدا و 
همچنین روز بعد از آن، مصرف نوشیدنى هاى قندى را در 

برنامه هاى غذایى خود بگنجانند. 
در ماه مبارك رمضان بیشــتر دیده شده که شهروندان 
اهداى خون خود را تنها به شب هاى قدر موکول مى کنند، 

اما باید به این نکته توجه شــود که عمر پالکت ها کوتاه 
است و اگر شهروندان تنها در شــب هاى قدر به مراکز 
سازمان انتقال خون مراجعه داشــته باشند، مشکالت 

زیادى گریبان بیماران در انتظار خون را مى گیرد. 
على اکبر پور فتح ا... رئیس سازمان انتقال خون در رابطه 
با استقبال شهروندان از مراکز انتقال خون در شب هاى 
قدر به میزان مى گوید: هر سال شاهد هستیم که استقبال 
شهروندان در ماه مبارك از اهداى خون کاهش یافته و 
بیشتر در شب هاى قدر افراد نسبت به اهداى  خون خود 

اقدام مى کنند. 

رئیس مرکــز برنامه ریزى و منابع انســانى وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره به جزئیــات مدارك 
تحصیلى معلمان کشــور، گفــت: در کل مقاطع 
تحصیلى، هــزار و246 معلــم داراى مدرك دکترا 

هستند.
اســفندیار چهاربند در خصوص میزان تحصیالت 
معلمان  کشــور در دوره ابتدایى، اظهار داشت: در 
دوره ابتدایى، 76 نفر از معلمان داراى مدرك دکترا 
هستند، 16 هزار و 486 معلم مدرك فوق لیسانس 
دارند، 162 هزار و 527 معلم نیز فوق  دیپلم دارند؛ 
ضمن اینکه 70 هــزار و 31 معلم نیز داراى مدرك 
دیپلم هستند و در مجموع 265 هزار و 843 معلم در 
مقطع ابتدایى فعالیت مى کنند که میانگین سال هاى 

تحصیالت آنها 15/3 است. 

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد بوشهر با 
تحقیقات و پیگیرى هاى خود توانســت عکس واقعى و 
مجموعه کاملى از عکس ها و اسناد دوران سردار رشید 
جنوب؛  «شهید رئیسعلى دلوارى» را از شهردارى شهر 
«زالتسگیتر» در ایالت «نیدرزاکسن» و سفارتخانه آلمان 

به دست آورد.
مهتاب ابراهیم زاده در مراســم رونمایى از این عکس ها 
که با حضور جمعى از مسئوالن بوشهرى برگزار شد در 
این باره گفت: «حدوداً از دو سال پیش تحقیقات میدانى 
خود را در مورد قیام دلیرمردان جنوب علیه رژیم استعمار 
انگلیس آغاز کردم و پس از بررسى هاى اولیه با اعتقادى 
که به وجود اطالعات بیشتر در آلمان وجود دارد (از سال 
1909 کنســولگرى کشــور آلمان در ایران فعال بود و 
شخصى به نام "ویلهم واســموس" نیز سرکنسول این 

وزارتخانه بود) به این کشور عزیمت کردم.»
ابراهیم زاده با بیان اینکه از بــدو ورود به آلمان تا صدور 
مجوز براى تحقیق در شهردارى زادگاه ویلهم واسموس 
قریب به سه ماه طول کشــید، تصریح کرد: «در سرى 
اول تحقیقات خود در این کشور و مرکز اسناد شهردارى 
متوجه شدم بسیارى از عکس ها، نامه ها، دستنوشته ها، 

یادداشت ها و... از کارکنان کنسولگرى آلمان در ایران در 
آنجا نگهدارى مى شود.»

وى با بیان اینکه در ســفر دوم به کشــور آلمان اجازه 
بهره بردن از آرشیو ارزشمند و کامل وزارت امور خارجه 
آلمان نصیبم شد، عنوان کرد: «در این مرکز بسیار بزرگ 
که از اقصى نقاط جهان اســناد و مدارکــى نگهدارى
 مى شود، به بیش از چهارهزار سند، عکس و مجموعه اى 

کامل از اطالعات دست یافتم.»
ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: «بیش از 400 قطعه عکس 
در این تحقیق به دســت آمده که در آن آداب، پوشش، 
بافت، معمارى، طبیعت و... به خوبى نشــان داده شده و 
درصدد هستم تا کتابى مصور از آن تهیه کنم و در اختیار 

عموم قرار دهم.»
عضو هیئت علمى واحد بوشهر با بیان اینکه امروز فقط 12 
قطعه از این مجموعه و به ویژه عکس سردار دالور جنوب؛ 
شهید رئیسعلى دلوارى در منظر عموم قرار گرفته، تصریح 
کرد: «این مجموعه از آرشیو شخصى کنسول آلمان در 
ایران؛ ویلهم واسمومس و عکس هاى هوایى است که 
توسط "والتر میتل" خلبان، عکاس و خبرنگار آلمانى به 

دست آمده است.»

مادربزرگى که ناگهان نقاش شد

ردپاى اصفهان در نقاشى هاى رأفت 86 ساله

رونمایى از عکس واقعى سردار رشید جنوب 
پس از 108 سال

تدریس76معلم با مدرك 
دکترا در مقطع ابتدایى

بازار داغ فروش سئواالت امتحانات خرداد 96
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اجراى طرح سنجش سالمت در 
مدارس از نیمه دوم خرداد

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان از آغاز طرح 
سنجش سالمت دانش آموزان ابتدایی از نیمه دوم خرداد 

ماه در استان خبرداد.
محمدحسن قائدیها اظهار داشت: طرح سنجش سالمت 
مربوط به مقطـع ابتدایى اسـت. وى اضافه کـرد: اداره 
کل آموزش و پرورش اسـتان اصفهان نیز پیرو ابالغیه 
وزارتخانه به تمامى استان ها از تاریخ 16 خردادماه طرح 

سنجش سالمت را در استان اجرا خواهد کرد.

عضویت مرکز رشد 
IASPدانشگاه آزاد اصفهان در

مرکز رشد و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
(خوراسگان) به عضویت انجمن بین المللى پارك هاى 

علم و فناورى و مناطق نوآورى (IASP) در آمد.
معاون پژوهش و فناورى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
اصفهان با اشاره به فعالیت هاى پژوهشى این دانشگاه 
گفت: تعداد مقاالت معتبر بین المللى (ISI) پژوهشگران 
این دانشـگاه نیـز در سـال 2016 بـا 225 مورد، رشـد 
چشـمگیر 80 درصدى نسبت به سـال 2015 میالدى 

داشته است.
احمد رضا مساح به درخشش دانشـگاه آزاد اصفهان در 
پنجمین جشنواره فرهیختگان نیز اشـاره کرد و افزود: 
کسـب چهار مقام پژوهشـگر برتر گـروه کشـاورزى، 
مقاله برتر گروه کشـاورزى، مرکز رشـد برتر و باشـگاه 
پژوهشـگران جوان و نخبـگان برتر در بیـن واحد هاى 
دانشگاه آزاد اسـالمى از موفقیت هاى این دانشگاه در 

جشنواره فرهیختگان است.

اکران بهترین فیلم هاى 
سینماى جهان در فرشچیان

مجتمع فرهنگى هنرى فرشچیان در ماه مبارك رمضان، 
هر روز بهترین فیلم هاى سـینماى جهان را به صورت 
رایـگان در سـالن روباز ایـن مجموعه اکـران مى کند.

مسئول امور سینمایى و باشگاه فیلم فرشچیان تصریح 
کرد: در این برنامه فیلم هاى معاصر سـینماى جهان و 
ایران و فیلم هاى تاریخ سینما در فضاى رو باز فرشچیان 

اکران مى شوند.
سهیل عبداللهى افزود: براى نقد و بررسى فیلم ها نیز در 

خدمت منتقدانى از تهران و اصفهان هستیم.  
عالقه مندان براى دیدن فیلم هاى سینمایى باشگاه فیلم 
مى توانند هر شب رأس ساعت 21 به سالن روباز مجتمع 

فرهنگى هنرى فرشچیان مراجعه کنند. 

افزایش 10 درصدى 
کشف سرقت خودرو 

رئیس پلیس آگاهى اسـتان اصفهـان از افزایش 10/8 
درصدى کشف سرقت خودرو طى دو ماه نخست سال 

جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
سرهنگ ستار خسـروى اظهار داشـت: در دو ماهه اول 
سـال جارى با تالش کارآگاهان و مأموران سختکوش 
فرماندهى انتظامى اسـتان، شـاهد افزایش بیش از 10 
درصدى کشـف سـرقت خودرو و افزایـش 5 درصدى 
کشف سرقت موتورسـیکلت بوده ایم. وى با بیان اینکه 
بیشتر باندهاى منهدم شـده در زمینه سرقت غیربومى 
بودنـد، ادامـه داد: کنتـرل مجرمـان همـواره یکـى از 

برنامه هاى اصلى در پلیس آگاهى است.

کلنگزنى مسجد امام على (ع) 
شاهین شهر

کلنگ احداث مسجد امام على (ع) خانه کارگر شاهین 
شهر به زمین زده شد.شهردار شاهین شهر در حاشیه این 
آیین گفت: شهردارى شـاهین شهر در راستاى نهضت 
مسجدسـازى و کمک به اماکن مذهبى از سال گذشته 
تاکنون ده میلیارد ریال به مساجد و حسینیه هاى شهر 
کمک کرده است. حسین امیرى ادامه داد: زمین 1032 
متر مربعى مسجد امام على (ع) و حسینیه محبان حضرت 
فاطمه زهرا(س) که کلنگ آن به زمین زده شـد توسط 
شهردارى شاهین شهر به صورت رایگان به هیئت امنا 

مسجد مذکور تحویل داده شده است. 

رئیس اداره روابط عمومى جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه امنیت غذایى، مهمترین امنیت هر 
جامعه اى است، گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزى 

توسعه صادرات است. 
محمد موسوى با بیان اینکه تولیدات دامى در سال 88 
تا 91 چهار میلیون تن در ســال بوده است، اضافه کرد: 
از سال 92 تا 95 میزان تولیدات دامى به 5/7میلیون تن 

رسید و 27 درصد رشد داشته است.
وى با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانى امور دام در استان 
اصفهان پشتوانه نظارت بر تولید است، بیان داشت: تولید 
در بخش زراعى و باغى از سال 92 تا 95 از 12 میلیون 

تن به 13/4 میلیون تن، معادل 5 درصد رشد رسید.
وى ادامه داد: تعداد دام در استان اصفهان به جز دام هاى 
عشایرنیز برابر با 2/9 رأس دام و 430 هزار رأس گاو و 
گوساله است؛ همچنین تعداد واحدهاى صنعتى دامى در 
استان اصفهان هزار و 623 واحد و تعداد واحد صنعتى و 

سنتى  9 هزار و 600واحد است.
موسوى با بیان اینکه استان اصفهان به لحاظ تولید شیر 
خام در رتبه نخست در سطح کشــور قرار گرفته است، 
گفت: اصفهان با تولید یک میلیون و 293 هزار تن شیر 
خام رتبه نخست در سطح کشــور را به خود اختصاص 

داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: گازرسانى در 
اصفهان به مرز 100درصد رسیده است و اکنون حفاظت 
از تأسیسات و خطوط گازرسانى از اولویت هاى مهم این 

استان به شمار مى رود.
مصطفى علوى با اشــاره به اجراى بیــش از 24 هزار و 
900 کیلومتر شــبکه گاز و نصب یک میلیون و دو هزار 
و200 انشعاب در ســطح استان، بیان داشــت: در حال 
حاضر حفاظــت از تأسیســات و خطوط گازرســانى از 
اولویت هاى مهم این استان به شمار مى رود. وى با بیان 
اینکه ساالنه 8 درصد گاز مصرفى کشور معادل حدود 20 
میلیارد مترمکعب در سطح این استان مصرف مى شود، 

گفت:  از 107 شهر استان 103 شهر از نعمت گاز طبیعى 
برخوردارند. علوى با اشاره به اینکه استفاده از سیستم هاى 
نوین نرم افزارى مى تواند منجر به صرفه جویى در هزینه 
هاى اقتصادى شود، گفت: با بررسى راهکارهاى جدید 
توسط کارشناسان مجرب شرکت هاى تابعه شرکت ملى 
گاز ایران امیدواریم گام هاى بزرگى در این حوزه برداریم.

وى با اشاره به اینکه در حال حاضر 99 درصد از خانوارهاى 
استان تحت پوشش گاز طبیعى هستند، افزود: 99/6درصد 
از خانوارهاى شــهرى روزانه هر خانوار به طور متوسط 
6/4مترمکعب و 95 درصد از خانوارهاى روستایى روزانه 

6/8مترمکعب به طور متوسط گاز مصرف مى کنند.

رشد 5 درصدى محصوالت 
زراعى و باغى استان 

حفاظت از خطوط گازرسانى، 
اولویت استان است

جمال نوروزباقرى
تعطیلى قهوه خانه ها در اصفهان یک شــور همگانى 
بود به مانند دیگر اقدامات انجام شده به همین روال؛ 
بدین معنا که بدون در نظر گرفتن همه ابعاد جانبى آن 
به یکباره تصمیم گرفتند با قوه قهریه جلوى یک پدیده 
ســاده اجتماعى را بگیرند. این در حالى اســت که در 
تمام شهرهاى ایران قهوه خانه ها دایر است و صداى 

ُقل ُقل قلیان طنین انداز است. 
این نــوع برخورد بــه مانند دیگر رفتارهاى مشــابه، 
قانون را براى مردم کوچک جلوه نشان مى دهد زیرا 
قانون در برخــورد با اینگونه پدیده هــا چندان دخیل 
نیست و بیشــتر نظر افراد اســت که تأثیر گذار است.

نمى توان گوشه اى از کشور را به یک شکل اداره کرد 
و گوشه دیگر آن را به یک شکل دیگر. باید براساس 
قانون عمل کرد تــا همه از آن فرمانبردارى داشــته 

باشند. 

نامه وزیر باالخره رسید
استاندار اصفهان در خصوص دستور وزیر کشور براى 
بازگشــایى قهوه خانه ها به دنبال بیکارى سه هزار نفر 
در اصفهان گفت: «در این خصوص باید یادآور شوم که 
در خصوص چایخانه ها وزیر کشور چندین بار خواستار 
بررسى وضعیت این اماکن شده است و از آنجایى که 
اداره بهداشت شاکى بوده و دستگاه  قضائى نیز در این 
زمینه حکم صادر کرده اســت، هنوز اقدامى صورت 

نگرفته است.»
رسول زرگرپور اضافه کرد: «معاون سیاسى استاندارى 
اصفهان نیز بارها این موضوع را از دادستان اصفهان 
پیگیرى کرده ولى به نتیجه اى نرسیده اند و امیدواریم 

بتوانیم این موضوع را برطرف کنیم.»
وى با اشــاره به اینکه آن تعداد از چایخانه دارانى که 
مجوز ندارنــد باید مجوزهــاى الزم را دریافت کنند، 
ابراز داشــت: «این موضوع ربطى به شــوراى تأمین 

استان ندارد.»
به درســتى مشــخص نیســت چنــد ســازمان با 
قهوه خانه هــاى اصفهان مشــکل دارنــد اما آنچه 
مشخص است دستور یک مقام عالیرتبه نیز نتوانسته 

تا امروز طلسم قهوه خانه هاى اصفهان را بشکند.
به گفته بعضــى کارشناســان در حــوزه اجتماعى، 
تعطیلى قهوه خانه ها به صالح جامعــه نبوده و  فاقد 

مؤلفه هاى کارشناســى و مطالعات اجتماعى است و  
قطعًا خیرخواهانه براى جامعه نیست.

ســئوالى که مطرح مى شــود این اســت کــه: آیا با 
تعطیلى قهوه خانــه ها، مردم اصفهــان دیگر قلیان

نمى کشند؟
در پارك ها و تفرجگاه هاى اطراف شهر، ناژوان، صفه 
و خالصه در هر کجاى این شــهر که ســر بچرخانید 
یک نفر را همراه بــا چند نفر دیگر مــى بینید که در 
حال کوك کردن قلیان و درآوردن صداى آن اســت. 
سطح شهر هم نشد باالخره خانه اى پیدا مى شود که 

دوستان در آنجا جمع شــوند و قلیانى را با طعم هاى 
مختلف «چاق» کنند؛ و خطر این قلیان کشــیدن به 
مراتب بیشــتر از قلیان کشــیدن در مراکز مشخص 

است.
طرح جمع آورى قلیان از چایخانه هاى اصفهان براى 
چندمین بار از دهم مردادماه سال گذشته اجرا شدو بر 
اساس آن 99 درصد از چایخانه هاى اصفهان به دلیل 
عرضه قلیان و نداشــتن پروانه کســب پلمب شدند. 
این درحالى اســت که چایخانه داران اصفهان اذعان 
مى کنند که  داراى مجوز هستند، اما به دلیل اعتراض 

معاونت بهداشــتى علوم پزشــکى به مراجع قضائى 
پلمب شده اند!

ناگفته نماند تا پیــش از جمع آورى قلیان از ســطح 
شــهر اصفهان هیچ چایخانه اى وجود نداشــت که 
لُژ خانوادگى داشته باشــد ویا عرضه قلیان به بانوان یا 
افراد زیر 18 ســال در چایخانه هاى اصفهان صورت 
نمى گرفت، اما با تعطیلى این مراکز، در اطراف شــهر 
مراکزى دیگر پدید آمده اند که  تمام موارد فوق را به 
همراه دیگر تنوعات مزاجى در منــوى آنها مى توان 

دید!

دستور وزیر به استاندارى رسید 

طنین صداى «ُقل ُقل» در اصفهان

عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: احتمال 
ماندن شهردار فعلى 50 درصد است چراکه سوابق قابل 

ارائه و خوبى در زمینه هاى اجرایى دارد.
فتح ا... معین با اشــاره بــه برنامه هــا و اولویت هاى 
پنجمین دوره از شــوراى اســالمى شــهر اصفهان 
اظهارداشت: اولویت هاى شوراى شهر پنجم اصفهان 
رعایت جدى قانون و قانونمدارى در مســائل مربوط 
به شهر و ایجاد شــرایط مناسب زیست محیطى است 
که مستلزم توســعه حمل و نقل عمومى به خصوص 
مترو و توسعه فضاى سبز از نظر کّمى و کیفى است و 
تحقق همه این موارد نیازمند احیاى مجدد زاینده رود 

است.
وى با اشاره به انتخاب شهردار آینده اصفهان تصریح 
کرد: انتخاب شــهردار در هر شــهر داراى فرآیندى 
اســت، قانون شــوراها را مکلف کرده تا در نخستین 
جلســه خود بحث مربوط به انتخاب شهردار را مطرح 
کنند، بنابرایــن به یقین کلیه شــوراها در سراســر 

کشــور وظیفه دارند تا این ماده قانونــى را اجرا کرده 
و نســبت به انتخاب شــهردار براى چهار سال اقدام

کنند.
معین ادامه داد: در گذشــته فرآیند انتخاب شهردار در 
شــهر اصفهان به این صورت بوده کــه کلیه اعضاى 
شوراى شهر با توجه به ارتباطات خود و مراجعاتى که 

به آنان مى شده است، افرادى را که مناسب این سمت 
مى دانستند معرفى کرده و ظرف مدت معقولى با گرفتن 
برنامه، ســوابق اجرایى، بررســى میزان تحصیالت، 
بررسى سوابق اجرایى آنها و نهایتًا رأى گیرى در تمامى 
مراحل ذکر شده تالش مى کردند تا انتخاب اصلحى 

را داشته باشند.
وى اضافه کرد: مســلم اســت که انتخاب شــهردار 
اصفهان شــامل همه گزینه هاى احتمالى خواهد بود 
و شــهردار فعلى اصفهان نیز مى تواند جــزو یکى از 
گزینه هاى مورد بررســى براى مدیریت آینده شهرى 
اصفهان باشد؛ احتمال ماندن شهردار فعلى 50 درصد 
است چراکه ســوابق قابل ارائه و خوبى در زمینه هاى 
اجرایــى دارد. وى ادامه داد: جمع منتخبین شــوراى 
پنجم تاکنــون هیچ گزینه اى را براى شــهردار آینده 
اصفهان در نظر نداشــته اســت و جهت گیرى هاى 
سیاسى در انتخاب شــهردار آینده اصفهان نمى تواند 

مؤثر باشد.

احتمال ماندن شهردار فعلى 50 درصد است 

رئیس هیئت نظارت برانتخابات شوراى اسالمى 
شهرســتان لنجان گفت:هیئت نظارت لنجان 
پس از اعالم نتایج با دقت بســیار،به شــکایات 
داوطلبان رسیدگى کرده است و تاکنون صحت 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهرهاى باغبادران، 
چرمهیــن، زاینــده رود، باغشــاد، چمگردان، 
ورنامخواست و سده لنجان به  صورت رسمى به 

تأیید رسیده است.
حجت االسالم والمسلمین محمد على کریمى 
 ادامه داد: اعضاى هیئت نظارت شهرستان لنجان 
در تمام فرآینــد انتخابات، بــا حوصله و تالش 
بى وقفه از ســالمت انتخابات حفاظت کرده اند 
چراکه ایــن دوره از انتخابات بــه علت حضور 
و آرایش جبهه هــاى سیاســى مختلف داراى 
پیچیدگى هاى خاص خود بود که نیازمند نظارت 

حرفه اى و دقیق تر بوده است.
وى با اشــاره به اینکه اعتراضات باید از راه هاى 
قانونى به صورت جدى پیگیرى شود، خاطرنشان 
کرد: تخلفات انتخاباتى توسط قانون تعریف شده 
است و اگر در این خصوص به ما مستنداتى برسد 
بررسى میدانى انجام مى دهیم و اگر تخلف ثابت 
شود قطعًا نسبت به آن صندوق اقدام صورت مى 
گیرد از این رو با توجه به شــکایات ارائه شده از 
سوى برخى داوطلبان شــهرهاى فوالدشهر و 
زرین شهر بررسى هاى الزم در خصوص تخلفات 
گزارش شده در دست اقدام اســت و در تالش 
هستیم نتیجه بررسى ها را با سرعت هرچه بیشتر 

به مردم گزارش کنیم.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان از اعمال بخشیدگى دوبرابرى جرایم 
رانندگى سال 95 به قبل در دفاتر پلیس + 10 سراسر 

استان خبر داد.
سرهنگ رضا رضایى اضافه کرد: رانندگان تا پایان 
آذر فرصت دارند که براى تسویه اصل جرایم رانندگى 

خود به دفاتر پلیس+10 مراجعه کنند.
وى اظهار داشــت: چنانچه اشخاصى که خودروى 
آنها داراى صورت وضعیت خالفى باشد و در مدت 
زمان معین شده نسبت به تسویه اصل جرایم خود 
اقدام نکنند پــس از پایان آذر ماه بــه طور مجدد 
جرایم الصاقى و تســلیمى آنان مشمول دو برابرى 

خواهد شد.

بررسى شکایت 
داوطلبان شوراهاى 
زرین شهر و فوالدشهر

 جرایم
 دو برابرى رانندگى 
بخشیده مى شود

مشاور عالى شهردار اصفهان با اشــاره به آمادگى استقرار 
تیم هاى بهره بردارى در ایســتگاه هاى تکمیل شده قطار 
شهرى اصفهان گفت: قرار است در آینده نزدیک، قطار به 
صورت آزمایشى در فاز 3 خط حد فاصل ایستگاه تختى تا 

میدان آزادى یک حرکت کند.
جواد شعرباف اظهار داشت: سه ایســتگاه سى و سه پل، 
شــریعتى و آزادى اصفهان در حال حاضر مراحل پایانى 
تکمیل خود را طى مى کنند تا در نیمه نخســت امسال به 
بهره بردارى برسند. وى با بیان اینکه در حال حاضر جزئیات 
باقیمانده از کار ساخت ایستگاه ها با جدیت و سرعت قابل 
توجهى پیگیرى مى شــوند، ادامه داد: پله ها، برق کشــى 
ایســتگاه ها، ســقف کاذب و آخرین مراحل نازك کارى 
ایستگاه ها در شرایط خوبى هستند و تالش مى کنیم که 
قبل از زمان مقرر، پروژه را تکمیل کرده و در اختیار بهره بردار 

قرار دهیم.
مشاور عالى شهردار اصفهان ادامه داد: شرکت بهره بردار 
نیز باید در مدت باقیمانده، برنامه هاى خود را اجرایى کرده 
و زمینه استقرار نیروهاى خود را در محل پروژه به منظور 

آشنایى با فضاى کار و استفاده از ایستگاه مستقر کند.
وى با اشاره به برنامه هاى مد نظر براى تست فاز سوم خط 
یک بیان کرد: قرار است در آینده نزدیک با عبور قطار از ادامه 
خط یک و فاز سوم آن، زمینه بهره بردارى هرچه سریع تر 
خط حد فاصل ایستگاه تختى تا میدان آزادى فراهم شود. 
وى اضافه کرد: با توجه به اینکه مردم باید از مترو به منظور 
حمل و نقل خود به خوبى استفاده کنند، این موضوع مسئله 
مهمى به شمار مى رود که باید به سرعت عملیاتى شده و با 
کاهش سرفاصله هاى زمانى، مدت زمان توقف مردم در 

ایستگاه هاى در حال بهره بردارى کاهش پیدا کند.

عضو هیئت مدیره شــرکت مــادر تخصصى عمران 
وبهسازى شهرى ایران از اعالم آمادگى این مجموعه 
براى جذب سرمایه گذار عالقه مند جهت احیاى کارخانه 

ریسباف خبر داد.
 هوشنگ عشــایرى با ابراز تأســف از تبدیل اماکن با 
پیشــینه تاریخى بــه اماکن تجــارى و مســکونى، 
گفت: کارخانه ریســباف تنهــا کارخانــه بازمانده از 
کارخانه هاى ریسندگى در شهر اصفهان بوده که وزارت 
راه وشهرسازى در راستاى هویت بخشى به نقاط با ارزش 
تأسیساتى ناهمگون شهرى که داراى ارزش یا ثبت شده 
اســت این مکان را به ارزش 210 میلیارد تومان تملک 
کرده تا از سرنوشتى که دچار دیگر کارخانه هاى مشابه 

شده جلوگیرى شود.
وى با اشــاره به تم مورد نظر به کار گرفته شده در این 
کارخانه، افزود: کارخانه ریسباف در هفت هکتار زمین با 
کلیه محدثات ثبت میراث فرهنگى شده و دخل وتصرف 
در آن امکان ندارد و تمى که براى آن تعریف شــده تم 

ریس است و کارکرد آن ملى وفرا ملى است.
وى با اعالم آمادگى براى جذب ســرمایه گذار عالقه 
مند به منظور سرمایه گذارى و ارائه ایده افزود: تم اصلى 
این مکان با مفهوم موزه تنها بدین معنا نیست که صرفًا 
موزه بازدیدى و نمایشى باشد بلکه در این میزان زمین و 
محدثات با ارزشى که وجود دارد مى تواند اتفاقات خوبى 

در کنار این رویکرد اصلى شکل بگیرد .

اعالم آمادگى 
جذب سرمایه گذار 
براى احیاى ریسباف

شروع حرکت آزمایشى مترو  در فاز 3 

مدیر امور مشتریان سازمان فاواى شهردارى اصفهان گفت: استفاده شهروندان از خدمات الکترونیک شهردارى 
اصفهان به میزان چهار برابر افزایش یافته است.

مجید غالمى اظهارداشت: در  سال 94 میزان دسترسى به اینترنت و استفاده از خدمات الکترونیک 65 درصد بوده 
اما این رقم در سال 95 به 99/5 درصد رسیده است.

وى گفت: بیشترین استفاده شهروندان از خدمات پرداخت عوارض خودرو و کسب و پیشه، استفاده از نقشه ها و 
مباحث ترافیک بوده است.

مدیر امور مشتریان سازمان فاواى شهردارى اصفهان ادامه داد: در حال حاضر نقشه هاى ترافیکى شهر اصفهان 
بر روى پرتال شهردارى بهنگام است و شهروندان مى توانند از آنها استفاده کنند.

استفاده 4 برابرى از خدمات الکترونیک شهردارى 
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خونگیرى از روزه داران 
اصفهانى بعد از افطار

مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان گفت: به منظور 
رعایت حال روزه داران در ماه مبارك رمضان خونگیرى 

از ساعت 9 تا 12 شب در اصفهان انجام مى شود.
مجید زینلى اظهار داشـت: همزمان با آغاز ماه مبارك 
رمضان سـازمان انتقال خون اسـتان اصفهان واقع در 
حاشـیه پل خواجو در دو نوبت از سـاعت 7و 30 دقیقه 
تا 19و 30 دقیقـه و21  تا 24 آمـاده خونگیرى از مردم 
روزه دار اسـت. وى افزود: مراکز اهداى خون شریعتى 
و عاشـق اصفهانى هم از سـاعت 8 تا 13 پذیراى اهدا 

کنندگان روزه دار است.

قیمت خرما کاهش مى یابد
 رئیس اتحادیه عمده فروشـان میوه و تره بار اصفهان 
گفت: قیمت خرما به زودى کاهـش مى یابد و در حال 

حاضر با کمبود خرما مواجه نیستیم.
ناصر اطرج اظهار داشت: با توجه به ذخیره سازى چهار 
هزار تـن انواع رطـب در سـردخانه ها، در مـاه مبارك 
رمضان افزایش نـرخ خرما نداریم و حتـى در روزهاى 

آینده قیمت این محصول کاهش مى یابد.

اجراى 6 نمایش خیابانى در 
ماه رمضان 

رئیس انجمن هنرهاى نمایشى استان اصفهان گفت: 
در ایـام مـاه مبـارك رمضان و شـب هاى قدر شـش 
نمایش خیابانى در تکایاى اصفهان و گلسـتان شـهدا 

اجرا مى شود.
هوشنگ جمشیدیان اظهار داشـت: 13 گروه نمایش 
خیابانى اصفهان طرح هاى نمایشـى خود را به انجمن 
نمایش تحویل داده اند که پس از بازبینى شش نمایش 

خیابانى در ایام ماه مبارك رمضان به اجرا در مى آیند.
وى دربـاره مکان اجراى این نمایش هـاى خیابانى در 
اصفهان گفت: شش نمایش منتخب در تکایاى معروف 

و گلستان شهداى اصفهان اجرا مى شود.

چاه 40 مترى3 نفر را در 
فوالدشهر به کام مرگ کشید

سقوط دو کارگر و یک آتش نشان در چاهى 40 مترى 
در فوالدشهر اصفهان، جان این سه تن را گرفت.

مدیـر روابط عمومى حـوادث و فوریت هاى پزشـکى 
استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت 9 و 48 دقیقه 
روز یک شنبه در محدوده مسکن مهر فوالدشهر رخ داد 
که پس از اعالم به اتاق فرمان اورژانس و امدادخواهى، 
یک واحد امدادى پیش بیمارستانى به محل اعزام شد. 
عباس عابدى افزود: در این حادثه دو کارگر براثر سقوط 

در چاه 40 مترى جان خود را از دست داده بودند. 
وى بیان کرد: همچنین در این حادثه یک آتش نشان 
در حین امدادرسـانى درون چاه سقوط کرد وجان خود 

را از دست داد. 

برنامه هاى خودجوش مراکز 
فرهنگى و مساجد در رمضان

مسئول تشـکل هاى دینى اداره  کل تبلیغات اسالمى 
اسـتان اصفهان از برنامه ریزى هاى خودجوش مراکز 

فرهنگى و مساجد شهر و استان اصفهان خبر داد.
حجت االسـالم والمسـلمین حسـن بابایـى پیرامون 
برنامه هـاى ایـن اداره کل در مـاه مبـارك اظهـار 
داشـت: دوره آموزشـى تفسـیر کاربردى براى طالب 
و دانشـجویان مقاطع کارشناسـى و کارشناسى ارشد 
تدارك دیده  شـده که با ارائه صورت مى گیـرد و از روز 
سه شنبه ساعت 9و 30 دقیقه تا 11و 30 دقیقه در محل 
اداره کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان آغاز مى شود.

وى افزود: مسابقه اى تحت عنوان 30 جزء، 30 پیام به  
صورت مجازى در پیام رسان تلگرام شروع  شده است.

مسئول تشـکل هاى دینى اداره  کل تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان اضافه کرد: شرکت کنندگان تا آخر شب 
ساعت 11 مهلت پاسخگویى به این سئواالت را دارند 
و در ادامه فـرداى آن روز نتایج اعالم خواهد شـد و به 
سه نفر از افرادى که در این مسابقه شرکت کنند، کارت 

هدیه به ارزش 30 هزار تومان اهدا خواهد شد.

خبر

رئیس اتحادیه کباب و بریانــى اصفهان در مورد علت 
تفاوت نرخ هلیم بادمجان در اصفهان توضیحاتى داد و 
گفت: بازرسان اتحادیه به طور جدى بر عملکرد صنوف 

زیرمجموعه نظارت مى کنند.
احمدرضا اخوان ارجمند در مورد زمان فعالیت هاى واحد 
صنفى زیرمجموعه این اتحادیه در ماه مبارك رمضان 
اظهارداشت: طبق برنامه ریزى زمان ارائه هلیم بادمجان 

در ماه مبارك رمضان از ساعت 14 است.
وى در پاســخ به این ســئوال کــه چرا نــرخ قیمت 
هلیم بادمجان در برخى از مکان ها کیلویى 9 هزار تومان 
و در برخى از مکان هاى دیگر هشت هزار تومان است، 

تصریح کرد: این بســتگى به کیفیت مواد و نوع گوشت 
به کاررفته در این محصول دارد؛ ولى بر اســاس قیمت 
مصوب هلیم بادمجان ممتاز کیلویــى ده هزار تومان، 
درجه یک 9 هزار و درجه 2 هشت هزار و درجه 3 هفت 

هزار تومان ارائه مى شود.
وى با تصریح اینکــه واحدهاى زیرزمینــى در زمینه 
فعالیت اتحادیه کباب و بریان کم هســت، ضمن اینکه 
در صورت اطالع برخورد جدى با آنها صورت مى گیرد، 
خاطرنشان کرد: سالمت و بهداشت غذایى دو موضوع 
مهم و اساسى هستند که نمى توان به سادگى از کنار آنها 

گذشت.

بنابر اعالم دبیرکل بانک مرکزى، فقط در اســفند ماه 
سال 95 بیش از 1/4 میلیون فقره چک به ارزش 127 

هزار میلیارد ریال برگشت خورده است.
سید محمود احمدى گفت: در اسفند ماه 1395 در کل 
کشور بالغ بر ده میلیون فقره چک به مبلغى حدود 638 
هزار میلیارد ریال مبادله شد. وى افزود: میزان چک هاى 
برگشتى در کل کشور طى این مدت، بالغ بر 1/4میلیون 
فقره چک به مبلغى حدود 127 هزار میلیارد ریال بوده که 
97/4درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد آن از نظر مبلغ 

به دلیل کسرى یا فقدان موجودى بوده است.
احمدى توضیــح داد: نکتــه مهم آنکه ایــن افزایش 

12/6درصدى چک برگشــتى در اســفند ماه را از نظر 
مبلغ باید در کنــار افزایش 17/2 درصــدى مبلغ کل 
وصولى ها تحلیل کرد که نشــان مى دهد علت افزایش 
چک برگشتى نســبت به دوره قبل، افزایش چک هاى 

مبادالتى بوده است.
گفتنى اســت مطابق این آمار، طى اسفندماه 95 درکل 
اســتان اصفهان 150هزار و 200 فقره چک به ارزش 
755 میلیــارد تومان برگشــت خورده اســت. از این 
میــزان، 737میلیارد تومان به دلیل کســرى یا فقدان 
موجودى و 18 میلیــارد تومان به دالیــل دیگر بوده 

است.

700میلیارد تومان 
 چک اصفهانى ها برگشت خورد

علت ارائه هلیم بادمجان با 
نرخ هاى متفاوت 

هشدارهاى غیرکارشناســى و خبرهاى همراه با ابهام 
درباره بیمارى تب کریمه کنگو چند روزى است فضاى 
مجازى را پرکرده و بــه نگرانى هاى مردم در این مورد 
دامن زده  است. همچنین انتشار تصویر دفن جسدى با 
شرایط ویژه و ایزوله در فضاى مجازى که گفته مى شود 
در استان اصفهان بوده، به شایعه طغیان این بیمارى در 
استان اصفهان دامن زده اســت. این درحالى است که 
محمد مهدى گویا، رئیس مرکــز کنترل بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشــت در این باره گفته که براى حفظ 
ایمنى کسانى که با جسد  بیمار مبتال به تب کریمه کنگو 
سر و کار دارند، دفن در شرایط ویژه اى انجام مى شود. 
وى ادامه داد: تب کریمه کنگو جزو بیمارى هایى است 
که نیازمند برخى مراقبت هاى بهداشتى ویژه به خصوص 
در زمان دفن است؛ به همین دلیل نکته غیرمعمولى در 
رابطه با این اقدام وجود ندارد. کســانى که به این کار 
اشــتغال دارند، آموزش دیده اند که چه لباسى بپوشند و 

چه اقداماتى انجام دهند.
وى همچنین نسبت به اخبار منتشر شده درباره طغیان 
بیمارى در اصفهان نیز اظهار داشت: در استان اصفهان 
از ابتداى سال تاکنون یک مورد ابتال داشته ایم، جواب 
آزمایش سه مورد دیگر هنوز حاضر نیست که در آن مورد 

هم اطالع رسانى مى کنیم.
رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، 
انتقال بیمارستانى را راه دیگر  انتشار این بیمارى معرفى 
کرد و افزود: پزشک، پرستار و کســانى که با بیمار سر 
و کار دارند، اگر نــکات حفاظت فردى را رعایت نکنند، 
لباس مخصوص نپوشند، دست ها را شستشو ندهند و 
در معرض ترشــحات بیمار قرار گیرند، ممکن است به 

بیمارى مبتال شوند.  

در اصفهان فوتى ناشى از تب کریمه کنگو 
نداشتیم

تأیید ابتالى فرد به بیمارى تب کریمه کنگو تنها پس 
از اعالم قطعى انستیتو پاستور تهران صورت مى گیرد.  
اما در فاصله این استعالم، درمان بیمارى آغاز مى شود. 

ابتال به این بیمارى 30 تا 60 درصد احتمال فوت دارد.
گویا همچنین به دنبال اخبار منتشر شده درباره شیوع 
بیمارى در اصفهان تأکید کرد که آنچه در استان اصفهان 
اتفاق افتاده بسترى تنها یک مورد قطعى ابتال به بیمارى 
در چادگان است. این بیمار با عالیم بیمارى مراجعه کرده 
و انستیتو پاستور نیز بیمارى را قطعى اعالم کرده  است، 
البته وى پس از درمان با حال عمومى خوب مرخص شد.

پاسخ دانشگاه علوم پزشکى اصفهان
در پى انتشار تصاویرى در فضاى مجازى مبنى بر دفن 
یک مورد فوتى ناشــى از ابتال به تب کریمه کنگو در 
اصفهان در تابوتى پالستیکى به صورت وکیوم شده و 
در عمق 3 مترى زمین، کیانوش جهان پور،مدیر روابط 
عمومى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: اعالم 
ابتالى این بیمار بر اســاس عالیم بالینى بوده اســت 
اما هنوز پاسخ آن از انســتیتو پاستور به صورت رسمى 
قطعى نشــده اســت. در حال حاضر تنها یک گزارش 

مثبت ابتال به این بیمارى داشته ایم که آن هم مربوط به 
ابتالى فردى از چادگان اصفهان بوده که در حال حاضر 

مرخص شده است.
وى افزود: دو بیمار دیگر نیز که مشکوك به این بیمارى 

هستند در بیمارستان بسترى شده اند.
جهان پور ادامه داد: تصاویر منتشر شده در فضاى مجازى 
مربوط به بیمارى فوت شــده در شهر مبارکه است که 
براى احتیاط با شــرایط ویژه دفن شده است. دفن این 
بیمار بر اساس پروتکل کشورى پیشگیرى و درمان و 
دفن آن صورت گرفته است. این بیمارى جدید نیست و 
در دو سه سال اخیر آمار ابتال به آن کاهش داشته است.

قربانى کریمه کنگو در شهرستان مبارکه
تب کریمه کنگو در شهرستان مبارکه یک قربانى گرفت.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان مبارکه  گفت: این  جوان 
از اهالى شهر دیزیچه در حدود ده روز قبل در اثر ذبح یک 
گوســفند و نیش کنه از این دام به ویروس تب کریمه 

کنگو  مبتال شده بود. 
على  پارسا افزود: این بیمار در بیمارستانى در اصفهان 
بسترى شد و باوجود انجام اقدامات درمانى، جان خودرا 

ازدست داد.
وى افزود:جســد وى با رعایت موارد ایمنى و بهداشتى 
ازطرف دستگاه هاى مربوط در آرامستان شهر  دیزیچه 

خاکسپارى شد.

شناسایى یک مورد مشکوك به تب کنگو 
در شاهین شهر

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان شاهین شهر و میمه 
گفت: یک نفر مشکوك به بیمارى تب کریمه کنگو در 

سطح شهرستان شاهین شهر شناسایى شده است.
یاسر پور اسماعیلى اظهارداشت: در چند روز گذشته یک 
نفر مشکوك به بیمارى تب کریمه کنگو در منطقه الى 
بید شهرستان شاهین شهر شناسایى شد که هم اکنون 

در بیمارستان تحت مراقبت هاى ویژه پزشکى است.

 شناســایى یک مــورد مشــکوك  در 
شاهین شهر صحت ندارد

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: پاسخ 
آزمایش یکى از افراد مشکوك منفى آمد که فرد ویروس 
ندارد و خبرى که منتشر شده مبنى بر اینکه یک مورد 

مشــکوك به بیمارى تب کریمه کنگو در شاهین شهر 
شناسایى شده است، صحت ندارد.

غالمرضا اصغرى دیروز با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
مبتالیان به تب کریمه کنگو در اصفهان اظهار داشت: 
وضعیت جسمانى یکى از بیماران اصفهانى که مبتال به 
تب کریمه کنگو بود خوب شده است و وى از بیمارستان 

مرخص شد.
وى خاطرنشــان کرد: افرادى که مبتال بودند بسترى 
و تحت درمان هســتند و وضعیت جسمانى شان رو به 

بهبودى است.

مــوردى از ابتال به تب کنگــو در برخوار 
گزارش نشده است

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان برخوار گفت: تا این 
لحظه هیچگونه ابتال به تب کریمه کنگو در شهرستان 

برخوار مشاهده و به ما گزارش نشده است.
محمد حق شناس اظهارداشت: با همکارى فرماندارى 
و دهیارى هاى این شهرستان، سم مخصوص مقابله با 
کنه ناقل تب کریمه کنگو بین دامداران تحت پوشش 

این نهاد، در روستاها توزیع خواهد شد.

 آمار متوفیان «تب کریمه»
رئیس مرکــز مدیریــت بیمارى هاى واگیــر وزارت 
بهداشــت در مورد مبتالیان به این بیمارى در استان 
اصفهان گفت: در اخبار اشاره شــده که چهار بیمار در 
اصفهان مبتال شده اند که ابتالى این چهار بیمار به تب 
کریمه کنگو قطعى نیست و فقط یک مورد تأیید شده  

است.

 پاسخ به حاشیه هاى نحوه دفن مبتالیان 
به تب کریمه کنگو

معاون مرکــز بیمارى هاى واگیردار وزارت بهداشــت 
اذعان داشــت: با توجه به هماهنگى هاى قانونى انجام 
شده با قبرستان هاى اســتان اصفهان، اجساد بیماران 
ناقل تب کریمه کنگو در زمان خاکسپارى، توسط آهک 
پوشانده مى شــوند تا از احتمال شیوع بیمارى در محل 

دفن جلوگیرى شود. 
نبوى در خصوص خطر شیوع سریع تب کنگو به افراد 
سالم گفت: سرعت شــیوع این بیمارى در حدى است 
که در مواردى شاهد ابتالى پزشکان و پرستاران معالج 
بیمار در بیمارســتان بوده ایم و در معدود مواقعى هم 
منجر به مرگ  کادر درمانى شده است.  وى خاطر نشان 
کرد: وزارت بهداشــت وظیفه حفظ سالمت جامعه را 
بر عهده دارد و براین اســاس در چنین شــرایطى، در 
هنگام فوت بیماران مبتال بــه بیمارى هاى واگیردار، 
سعى مى شود جانب احتیاط رعایت شــده و از خانواده 
متوفى، رضایت دفن با شــرایط خاص کسب شود تا از 
انتشار بیمارى جلوگیرى شــود و در صورت مخالفت 
خانواده با اینگونه دفن، از نیروى انتظامى کمک گرفته 

مى شود.

ماجراى دفن قربانى تب کنگو
انتشار تصویر دفن جسدى با شرایط ایزوله به شایعه طغیان بیمارى تب کنگو در 

استان اصفهان دامن زده است

با توجه به 
هماهنگى هاى 

قانونى انجام شده با 
قبرستان هاى استان 

اصفهان، اجساد بیماران 
ناقل تب کریمه کنگو در 
زمان خاکسپارى، توسط 
آهک پوشانده مى شوند 

تا از احتمال شیوع 
بیمارى در محل دفن 

جلوگیرى شود

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: ســهمیه 
اســتان اصفهان براى حج تمتع امســال چهار هزار و 
510 نفر اســت که هنوز بیــش از 200 نفر ظرفیت آن 
تکمیل نشــده و دارندگان فیش هاى حج تا پایان سال 
85 براى اعزام در ســال جــارى مى توانند به ســایت

 Isfahan.haj.ir مراجعه کنند.
غالمعلى زاهدى با اشــاره به سهمیه اســتان و احتمال 
افزایش آن، افزود: در اســتان اصفهان فعًال 32 کاروان 
مشخص شده است و در شهر اصفهان 14 کاروان اعالم 

آمادگى کرده اند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان در خصوص خرید و 
فروش فیش هاى حج تصریح کرد: اگر نوبت فیش رسیده 
باشــد، انتقال دهنده و گیرنده با مراجعه به دفاتر زیارتى 
تحت پوشش سازمان حج و زیارت مراحل قانونى را طى 

مى کنند، اما قیمت آن به صورت توافقى صورت مى گیرد 
و به حج و زیارت ارتباطى ندارد، تنها انجام مراحل ادارى 

به عهده این سازمان است.

زاهدى با اشــاره به ظرفیت هاى متفاوت هر کاروان در 
اعزام به حج تمتع یادآور شــد: ممکن است کاروانى با 
توجه به جمعیت خود، یک روحانــى، یک معین و یک 
معینه داشته باشــد و یا کاروان دیگرى تنها از روحانى 

برخوردار باشد.
وى با اشــاره به تعداد روزهاى ســفر حــج تمتع خاطر 
نشان کرد: بسته به چینش پروازها و رفت و برگشت ها 
زمان ســفر و روزهاى اقامت در مکــه و مدینه متفاوت 
اســت ولى به طور معمــول بین29 تــا 33 روز خواهد 

بود.
زاهدى تأکید کــرد: تاریخ اولین اعــزام به حج تمتع در 
استان اصفهان هنوز مشخص نشده است ولى در سطح 
کشور نخســتین گروه از زائران بیت ا... الحرام 9 مرداد 

عازم مکه مى شوند.
بانک ایران زمین، در راستاى گسترش خدمات دیجیتالى 
اقدام به راه اندازى خدمت جدیدى به نام «کارپوشه» کرده 
است که امکان انجام عملیات مالى توسط اشخاص حقوقى 

و حقیقى مشترك را فراهم مى کند. 
عباس نیا، مدیر امور بانکدارى مدرن بانک ایران زمین در 
خصوص این امکان اظهار داشت: مشتریان حقیقى مشترك 
داراى شرایط خاص و مشتریان حقوقى مى توانند عملیات 
انتقال وجه را از طریق منوى انتقال وجه شروع و نسبت به 

تأیید یا عدم تأیید آن از طریق منوى کارپوشه اقدام کنند. 
وى افـزود: تراکنش مالى تنهـا زمانى انجام مى شـود که 
ابتدا در خواست ثبت شده توسط کاربر انجام شود و سپس 
توسط امضا داران مجاز تأیید شود و همچنین باید شرایط 
برداشت محقق شده باشد. وى ادامه داد: در حقیقت قابلیت 
منحصر به فرد تعبیه منوى کارپوشه، انجام تراکنش هاى 

مالى مطابق با شرایط برداشت مبتنى بر چند امضا است.

 شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان در فرآیند بررسـى 
مستندات بهره ورى سال 94 دسـتگاه هاى ادارى - اجرایى 
اسـتان اصفهان موفـق به کسـب رتبـه دوم بهـره ورى در 

مجموعه دستگاه هاى استان شده است.
شـایان ذکر اسـت دسـتیابى به این رتبه حاصل مدیریت بر 
فعالیت هاى حوزه بهره بردارى و مهندسى و توسعه در استفاده 
بهینه از منابع موجود و به کارگیرى دانـش نوین امروزى در 
بهره بردارى بهینه از تأسیسات و سیستم هاى تله مترى، تله 
کنترل، مدیریت هوشمند شبکه، مدیریت مصرف بهینه آب، 
نشت گیرى از خطوط انتقال و کاهش هدررفت آب و کاهش 

مصرف سرانه آب مشترکین  طى سنوات گذشته مى باشد .

امکان انتقال وجه 
حساب هاى مشترك در 

بانک ایران زمین

کسب رتبه دوم در 
بهره ورى توسط 

شرکت آبفا

اعالم اولویت هاى جدید تشرف به حج تمتع

 اقامت 33 روزه حاجیان در مکه و مدینه

مدیر اجرایى حرم هالل بن على (ع) گفت: آجرهاى خشتى با قدمت هزار و300 سال در کاوش هاى باستان شناسى در معمارى و خشت هاى به کار رفته در بخش هایى از حرم محمد هالل 
بن على (ع) کشف شد.

جواد تکیه  با اشاره به وجود برخى از موانع براى ادامه کار کاوش به دلیل جو خاص شهرستان و حرم مطهر اظهار داشت: حرم مطهر آماده ادامه کاوش ها براى بررسى بیشتر و شناسایى قدمت 
این اثر تاریخى کم نظیر کشور است. وى در ادامه با اشاره به وجود کتابخانه اى در حرم مطهر با قدمت بیش از 50 سال اظهار داشت: این کتابخانه با دارا بودن بیش از 110 هزار جلد انواع کتب 

مذهبى، آموزشى، درسى، روانشناسى، جامعه شناسى و تاریخ غنى ترین کتابخانه بقاع متبرکه استان اصفهان به شمار مى رود.
مدیر اجرایى حرم هالل بن على (ع) وجود بیش از 400 جلد کتب خطى نفیس، 500 جلد انواع کتب چاپ سنگى و منابع غنى تحقیقى و پژوهشى براى طالب و مراجع را از جمله ویژگى هاى 

خاص کتابخانه حرم مطهر حضرت محمد هالل بن على (ع) بیان کرد.
وى در ادامه از راه اندازى نخستین موزه آستان مقدس تا پایان ماه مبارك رمضان خبر داد و گفت: این موزه شامل انواع آثار تاریخى و وسایل نذر شده به حرم مطهر، کتب و عکس هاى قدیمى 

حرم مطهر خواهد بود.

کشف آجرهاى خشتى 1300 ساله در حرم هالل بن على (ع)
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

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

« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »
1-رأى شماره 139560302009005512 مورخ 1395/12/22 آقاى غالمرضا شفیعى سرارودى 
فرزند عبدالرحیم  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225/45مترمربع مجزى شده ازپالك 16-اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدر صادقى سرارودى
2-رأى شــماره 139560302009005262 مورخ 1395/11/27  آقاى اسفندیار سلیمانى فرزند 
جواد سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 379/20 متر مربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمعلى فخارى مبارکه
3-رأى شماره 139560302009005263 مورخ 1395/11/27  خانم عفت على زاده مبارکه فرزند 
عباسقلى سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 379/20 متر مربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمعلى فخارى مبارکه
4-رأى شماره 139560302009005547  مورخ1395/12/23 آقاى على مهرنژاد   فرزند حسینعلى  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 369/50 مترمربع مجزى شده از پالك 114فرعى از19-اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیرضا ضیائى قهنویه
5- رأى شماره 139560302009005548  مورخ1395/12/23 آقاى على مهرنژاد   فرزند حسینعلى  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/16 مترمربع مجزى شده از پالك 114فرعى از19-اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیرضا ضیائى قهنویه
6-رأى شــماره 139560302009005225 مورخ 1395/11/26  آقاى صادق اکبرى بیشه فرزند 
رحیم  ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 295/20 مترمربع مجزى شده از پالك 16-اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى 
7- رأى شماره 139660302009000011 مورخ 1396/01/14  خانم فرحناز نجفى حسن آبادى   
فرزند غالمعلى  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 92/91مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه
8- رأى شماره 139660302009000012 مورخ 1396/01/14  آقاى فرهاد نجفى فرزند عبدالرزاق    
ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 345/00 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه 
9-رأى شماره 139660302009000001 مورخ1396/01/14 سازمان بهزیستى استان اصفهان 
به شناسه ملى 14000297607    ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 96/35 مترمربع مجزى شده 
از 527فرعى از377/1-اصلى بخــش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رســمى محمدرضا 

ملکى دیزیچه
10- رأى شــماره 139560302009005550  مورخ1395/12/23آقــاى مرتضــى مهیارى ده 
سرخى  فرزند محمد  ششدانگ یکباب تعمیرگاه  به مساحت 261/30 مترمربع مجزى شده از پالك 
15-اصلى باقیمانده بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسین باقرى خولنجانى

11-رأى شــماره 139660302009000007  مورخ1396/01/14آقــاى بختیــار باروتى  فرزند 
عبدالعلى   ششدانگ یکباب  ساختمان به مساحت 283/38مترمربع مجزى شده از پالك 12-اصلى 

باقیمانده بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى یداله باروتى  
12-رأى شماره 139560302009005591 مورخ 1395/12/23 آقاى ابراهیم اکبرى بیشه   فرزند 
على   ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 338/60 مترمربع مجزى شــده از پالك 126- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى فرج اله علیرضایى
13-رأى شماره 139560302009005522 مورخ 1395/12/23 خانم خاتونجان دانشمند دیزیچه   
فرزند رضا   ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 517/50 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مختار کریمى
14-رأى شماره 139660302009000396 مورخ 1396/01/29 آقاى فضل اله خالوزاده مبارکه   
فرزند سیف اله  ششدانگ یک ساختمان نیمه ساز به مساحت 132/30مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله سعیدى 
15-رأى شماره 139560302009005232  مورخ 1395/11/26 آقاى خداداد نجاتى درچه  فرزند 
یداله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 95/45مترمربع مجزى شده از پالك  یک- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى اقاجانیان 
16- رأى شماره 139560302009005418  مورخ 1395/12/04 سعید عباسیان  فرزندصفرعلى 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200/25مترمربع  مجزى شــده از پالك  16- اصلى بخش8   

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقرزاده 
 17- رأى شــماره 139560302009005253  مورخ1395/11/27 آقاى شهباز اسماعیلى   فرزند 
حمزه على   ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 159/86 مترمربع مجزى شده از پالك یک-

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور   
18-رأى شــماره 139560302009005535 مورخ 1395/12/23 خانم خدیجه جبارى دیزیچه    
فرزند شکراله ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 309/50مترمربع مجزى شده از پالك 377/1– 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین کریمى 
19-رأى شــماره 139560302009005554  مــورخ 1395/12/23 آقاى یوســف على قدیرى 
نوکابادى فرزند یعقوبعلى    ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 208/10مترمربع مجزى شده از 

پالك 382– اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن کریمیان نوکابادى  
20-رأى شماره 139560302009005532  مورخ 1395/12/23 آقاى علیرضا قدیرى نوکابادى  
فرزندیعقوبعلى ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 279/90 متر مربع  مجزى شده از پالك 382– 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن کریمیان نوکابادى  
21-رأى شماره 139560302009005572  مورخ 1395/12/23 آقاى حمید دانشمند دیزیچه فرزند 
نصراله ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 177/20 متر مربع  مجزى شده از پالك 377/1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین کریمى
22-رأى شماره 139560302009005541  مورخ 1395/12/23 آقاى حمید دانشمند دیزیچه فرزند 
نصراله ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 177/60 متر مربع  مجزى شده از پالك 377/1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین کریمى
23-رأى شماره 139560302009009005593  مورخ 1395/12/23 آقاى  حسین قربانى    فرزند 
اسفندیار  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 214/00 متر مربع  مجزى شده از پالك 12- اصلى 

باقیمانده بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اله یار باروتى شاهکوچکى 
24-رأى شماره 139560302009005585  مورخ 1395/12/23 آقاى علیرضا حسین زاده  فرزند 
شکراله   ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 249/60 متر مربع  مجزى شده از پالك 275فرعى 

از 19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیرضا حسین زاده
25-رأى شماره 139660302009000364  مورخ 1396/01/29 آقاى علیرضا حسین زاده  فرزند 
شکراله   ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 264/50 متر مربع  مجزى شده از پالك 471فرعى 

از 19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى میرزا آقا جعفریان مبارکه
26-رأى شماره 139560302009005518  مورخ1395/12/22آقاى خداداد اکبرى  فرزند نصراله   
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 221/50 مترمربع مجزى شده از پالك 382  - اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى فرج اله عطائى
27رأى شماره 139560302009005519مورخ1395/12/23آقاى خداداد اکبرى  فرزند نصراله 
ششدانگ یکباب انبار  به مساحت 64/00 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رســمى فرج اله عطائى 
28-رأى شماره 139660302009000006  مورخ1396/01/14آقاى مجید درویشى  فرزند فیض 
اله  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 273/63 مترمربع مجزى شده از پالك 582فرعى ازچهار-

اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رســمى على اکبر کیانى 
29-رأى شــماره 139560302009005203 مورخ 1395/11/26 آقاى نعمت اله اصالنى   فرزند 
حاصل ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 286/24مترمربع مجزى شــده از پالك 12- اصلى 

باقیمانده بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد باروتى شاه کوچکى
30-رأى شــماره 139560302009005235 مورخ 1395/11/26 آقاى محمد یزدانى باغملکى   
فرزند مصطفى ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 213/35مترمربع مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى ایرانپور مبارکه
31-رأى شــماره 139560302009005215 مورخ 1395/11/26 خدیجــه علیرضائى دیزیچه   
فرزند اسماعیل ششــدانگ یک باب کارگاه  به مســاحت 143/19مترمربع مجزى شده از پالك 

377/1- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم نورى
32-رأى شــماره 139560302009005573 مورخ 1395/12/23 آقاى مســیب فروغى قهنویه 
فرزندعلى یار ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 206/90 مترمربع مجزى شده از پالك 391فرعى 

از 19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس میرزائى 
33-رأى شــماره 139660302009000003 مورخ 1396/01/14آقاى اسماعیل عقیلى دهنوى 
فرزند محمدعلى  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 291/80 مترمربع مجزى شده از پالك 
145فرعى از یک- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسن عقیلى ولد صادق  
34-رأى شــماره139560302009005527مورخ1395/12/23آقاى مجید شــریفى سرارودى 
فرزند حسن  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت202/71مترمربع مجزى شده از  پالك 207فرعى از 
پنج- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله شریفى سرارودى و ابوالقاسم 

باقریان سرارودى
35-رأى شــماره 139560302009005239 مورخ 1395/11/27 آقاى علیرضا گودرزى    فرزند 
اسفندیار  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 75/00 مترمربع مجزى شده از پالك 90فرعى از 

سه- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا امیرخانى
36-رأى شــماره 139560302009005592 مورخ 1395/12/23 آقاى حســن نصوحى  فرزند 
محمدعلى   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 341/80 مترمربع مجزى شده از پالك 1424فرعى 

از یک - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدیقلى فرهمند حسن آبادى
37-رأى شــماره 139560302009005540 مورخ 1395/12/23 آقاى علیرضا مومنى نهچیرى 
فرزند جعفرقلى  ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 23/00 مترمربع مجزى شده از پالك 69فرعى 

از ده- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على ایرانپور مبارکه 
38- رأى شماره 139660302009000010 مورخ 1396/01/14 آقاى على اکبر قربانى فرزند بهمن  
ششدانگ یک باب  خانه  به مســاحت 164/50 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین دانش 
39-رأى شماره 139560302009005577 مورخ 1395/12/23 آقاى محمود ربیعى  مبارکه فرزند 
اصغر  ششدانگ   یک باب ساختمان  به مساحت 235/94 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شعبانعلى فخارى مبارکه 
40-رأى شماره139660302009000370مورخ1396/01/29خانم عفت خرام پورفرزند غالمعلى 
ششدانگ یک باب  خانه  به مســاحت174/22مترمربع مجزى شده از  پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور

41-رأى شــماره 139660302009000009 مــورخ 1396/01/14 آقــاى محســن باقریان 
سرارودى   فرزند حسن   ششدانگ یک باب ســاختمان   به مساحت 632/90 مترمربع مجزى شده 
از پالك 306فرعى از ســه- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضانعلى 

وخدادادباقریان   
42- رأى شماره 139560302009005222 مورخ 1395/11/26 خانم زهرا شریفیان مبارکه   فرزند 
سیدحسن دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 192/20 مترمربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
43-رأى شماره 139560302009005223 مورخ 1395/11/26 آقاى سعید احمدى مبارکه  فرزند 
ابراهیم چهار دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 192/20 مترمربع مجزى شده از 

پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور 
44-رأى شماره 139560302009005251 مورخ 1395/11/27 آقاى رمضان کیانى فرزند خداداد  
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 145/62 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
45-رأى شماره 139560302009005220 مورخ 1395/11/26 خانم زهرا دهقانى فرزند  محمد 
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 202/87 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسن راستى 
46-راى   شــماره 139560302009005221 مورخ 1395/11/26 آقاى اکبر روشــنیان  فرزند  
منصورعلى   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 178/15 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور 
47-راى شماره 139560302009005256 مورخ 1395/11/27 آقاى مهدى باقریان   فرزند حسن 
سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 181/16 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد ایرانپور 
48- راى شــماره 139560302009005257 مورخ 1395/11/27 خانم زهرا کیانى شیخ آبادى   
فرزند حسنعلى  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 181/16 مترمربع مجزى شده 

از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد ایرانپور
 49- راى شماره 139660302009000371 مورخ 1396/01/29 آقاى صادق مرادى  فرزند  خسرو  
ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 227/30 مترمربع مجزى شده از پالك 48- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اشرف یاورى 
50-راى شماره 139660302009000361 مورخ 1396/01/29 آقاى بتول مومن زاده خولنجانى 
فرزند عوضعلى   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 235/31 مترمربع مجزى شده از پالك 15- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور
51-راى   شــماره 139660302009000367 مورخ 1396/01/29 آقاى مرتضى روحانى   فرزند  
محمد  ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 153/50 مترمربع مجزى شده از پالك 343فرعى از 

19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله نهچیرى  
52- راى   شماره 139660302009000357 مورخ 1396/01/29 آقاى کریم یوسفى   فرزند حسن   
ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 231/65 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور  
53- - راى شــماره 139660302009000358 مورخ 1396/01/29 خانم فاطمه محمدى فرزند 
خداداد  ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 271/15 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
54- راى شــماره 139660302009000365 مورخ 1396/01/29 آقاى محمد دانشمند دیزیچه  
فرزند رحمت اله  ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت 318/30 مترمربع مجزى شده از پالك 

377/1- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن علیرضائى
55-راى شــماره 139660302009000362 مورخ 1396/01/29 آقاى محمد خسروى   فرزند 
عباس  ششدانگ یک باب ساختمان نیم ساخت  به مساحت 399/27 مترمربع مجزى شده از پالك 

16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالخاق باروتى شاه کوچکى 
56-راى شــماره 139660302009000630 مورخ 1396/02/11 خانم جمیله قدیرى نوکابادى 
فرزند محمود  ششدانگ قسمتى از یک باب خانه  به مساحت 84/05 مترمربع مجزى شده از پالك 

382- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله نادرى
57- راى شــماره 139660302009000631 مورخ 1396/02/11 خانم جمیله قدیرى نوکابادى 
فرزند محمود  ششدانگ قسمتى از یک باب خانه  به مساحت 12/10 مترمربع مجزى شده از پالك 

382- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله نادرى
58- راى شماره 139660302009000685 مورخ 1396/12/13 آقاى مجتبى مشایخى کیا فرزند 
رحمت اله ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 215/00 مترمربع مجزى شده از پالك 52- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله قاضى زاده
59-راى شماره 139660302009000366 مورخ 1396/01/29 آقاى علیرضا جعفرى نهچیرى 
فرزند سیف  اله ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 295/01 مترمربع مجزى شده از پالك 12- 

اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى خادمى
60-راى شماره 139660302009000360 مورخ 1396/01/29 آقاى حبیب اله باروتى شاه کوچکى 
فرزند صفرعلى ششدانگ یک باب ساختمان نیمه ساخت  به مساحت 163/45 مترمربع مجزى شده 

از پالك یک- اصلى بخش 9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى اسدى 
61-راى شــماره 139560302009005586 مورخ 1395/12/23 آقاى عزیزاله سلیمانى   فرزند 
ناصرقلى  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 315/36 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه
62-رأى شــماره 139560302009005530 مورخ 1395/12/23 آقاى امراله رنجکش قهنویه   
فرزند  قدمعلى  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 421/63 مترمربع مجزى شده از پالك11- 

اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان  نهچیرى 
63-رأى شماره 139560302009005510 مورخ 1395/12/22 آقاى بهمن بهرامى قهنویه   فرزند 
عوضعلى    ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 151/70 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
64-رأى شماره139660302009000014مورخ1396/01/14آقاى محمدقربانى سینى فرزندعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت206/20مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
65-رأى شماره139560302009005565مورخ1395/12/23آقاى اصغر رضا محمدى طالخونچه 
فرزند رضا   ششــدانگ یکباب خانه  به 156/55مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمود پریشان نهچیرى
66-رأى شــماره139560302009005570مورخ1395/12/23آقاى قدمعلــى احمدپور مبارکه 
فرزند باقر  ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت350/14مترمربع مجزى شده از  پالك 1132فرعى 
از دو- اصلــى بخش9انتقالــى بموجب قباله عــادى از مالک رســمى حاجى حســن احمدپور و 

جلیل احمدپور
67-رأى شــماره139560302009005589مورخ1395/12/23آقاى عوضعلى صالحى مبارکه 
فرزند صفرعلى چهار دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت325/74مترمربع مجزى 
شــده از  پالك 1048فرعى از دو- اصلى بخــش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

علیداد خاکى
68-رأى شــماره139560302009005608مورخ1395/12/24خانم پرى صالحى مبارکه فرزند 
هادى دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت325/74مترمربع مجزى شده از  پالك 

1048فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیداد خاکى
69-رأى شــماره139560302009005553مورخ1395/12/23آقاى علیرضا قربانى اسماعیل 
ترخانى فرزند خیراله  ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت145/75مترمربع مجزى شده از  پالك 

983فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
70-رأى شــماره139560302009005515مورخ1395/12/22آقاى بهروز اسدى مبارکه فرزند 
مرتضى سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت103/57مترمربع مجزى شده از  پالك 
36فرعى از 14- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن قربانى شاه کوچکى

71-رأى شماره139560302009005514مورخ1395/12/22آقاى فریبا بدیعى نجف آبادى فرزند 
حسین سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت103/57مترمربع مجزى شده از  پالك 
36فرعى از 14- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن قربانى شاه کوچکى

تاریخ انتشار نوبت اول:   1396/02/25 تاریخ انتشــار نوبت دوم:  1396/03/09 م الف:  96/0116  
مظاهر نصرالهى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/2/934

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از ه یات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت
1.برابر راى شماره139560302177000940مورخه 95/11/16 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات ماکانه و بالمعارض خانم عصمت موسى الرضایى فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 100 نجف آباد و شماره ملى 1091960951 نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك هاى 1979 و 1983 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 225/60 مترمربع انتقالى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى براتعلى 

توکلى دهقى و انتقالى ازمالک رسمى قنبرعلى حبیبى دهقى محرز گردیده است.
2.برابر راى شماره 139560302177000944 مورخه 95/11/16 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات ماکانه و بالمعارض آقاى مسلم عابدى دهقى فرزند عزیزاله 
بشماره شناسنامه 86 نجف آباد و شماره ملى 1091980799 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه احداثى 
بروى قسمتى از پالك 809 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 23/40 

مترمربع انتقالى الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى کرمعلى عابدى دهقى محرز گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139560302177001036 مورخه 95/12/10 هیــات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات ماکانه و بالمعارض آقاى سلطانعلى شریفى فرزند 
قلى بشماره شناســنامه 95 فریدن و شماره ملى 1159822549 درســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 3735 فرعى واقع در دهــق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع انتقالى ازمالک رسمى از آقاى غالمرضا توکلى دهقى محرز 

گردیده است.
4.برابر راى شــماره 139560302177001037 مورخه 1395/12/10 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات ماکانه و بالمعارض خانم کفایت مجنونى فرزند 
براتعلى بشماره شناسنامه 45 نجف آباد و شماره ملى 1091943885 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 2735 فرعى واقع در دهــق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع انتقالى ازمالک رســمى آقاى غالمرضا توکلى دهقى محرز 

گردیده است.
5.برابر راى شــماره 139560302177000989 مورخه1395/11/21هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات ماکانه و بالمعارض آقاى محمدکالنترى دهقى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 4385 نجف آباد و شــماره ملى 1090561008 درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 936 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 271/75 مترمربع انتقالى ازمالک رسمى خانم رقیه اسماعیلى محرز 

گردیده است.
6.برابر راى شماره139560302177000990مورخه1395/11/21هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات ماکانه و بالمعارض خانم جمیله آقانقى دهقى فرزند رجبعلى 
بشماره شناسنامه 17 نجف آباد و شماره ملى 1091867674 درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 936 فرعى واقع در دهق 4 اصلــى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 271/75 مترمربع انتقالى ازمالک رسمى محمدکالنترى دهقى محرز گردیده است.
7.برابر راى شــماره 139560302177000991 مورخه1395/11/21هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات ماکانه و بالمعارض آقاى نوراله کالنترى دهقى 

فرزند محمد بشماره شناسنامه 153 نجف آباد و شماره ملى 1092069220 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 936 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

181/30 مترمربع انتقالى ازمالک رسمى خانم پروانه کاظمى محرز گردیده است.
8.برابر راى شــماره 139560302177001031مورخه1395/11/09هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات ماکانه و بالمعارض آقاى عزیزاله کوهستانى 
دهقى فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 1 نجف آباد و شماره ملى 1091880026 در ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز احداثى برروى قسمتى از پالك 1196 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 152/40 مترمربع انتقالى ازمالکین رسمى خانم بلور براتى و آقاى فتح اله 
کوهستانى دهقى و وراث غالمحسین کوهستانى محرز گردیده اســت. در اجراى ماده یک قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، 
آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و 
در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند 
از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تیلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 96/02/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شــنبه 96/03/09 م الف: 4372 ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت/2/972
ابالغ راي

شماره پرونده: 454/95 شماره دادنامه: 28- 96/1/28 تاریخ رسیدگى: 96/1/14 مرجع رسیدگى: 
شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: اصغر هاشمیان ف قدیر بوکالت الهام عموبیگى 
ف محمدرضا به نشانى: شاهین شهر، خ عطار، نبش فرعى4 شــرقى، دفتر وکالت، خوانده: صادق 
صادقى ف محمد به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال باستناد یک 
فقره چک بشماره  312835 سررسید 93/10/5 عهده بانک ملى بانضمام هزینه دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خواهان: اصغر هاشمیان ف قدیر بوکالت الهام عموبیگى ف محمدرضا بطرفیت خوانده صادق 
صادقى ف محمد به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال باستناد یک فقره چک بشماره  312835 
سررسید 93/10/5 عهده بانک ملى بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل. 
نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شده توسط بانک که 
همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى خواهان 
ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده اســت لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 198-519- 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سى و پنج 
میلیون ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک 93/10/5 لغایت زمان اجراى حکم در حق 
خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. 
م الف: 403 شکوهى قاضى شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/3/294
مزایده

در پرونده 951485 ح 2 و بــه موجب اجرائیه 9510423759200490 مــورخ 95/11/28 صادره 
از شعبه دوم دادگســترى شاهین شــهر محکوم علیه شرکت فدك پالســت اصفهان به پرداخت 
28/819/651 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم سمیه کوهستانى و مبلغ 1/000/000 
ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال 
مورد مزایده: یک دستگاه بادکن بطرى و پریزم پت نیمه اتوماتیک مدل mg 600 پنوماتیکى 2 کویته 
ساخت چین مستعمل، فاقد شماره سریال و پالك مشخصه، فاقد کمپرسور هوا و کوره گرمکن، سالم 
و آماده بکار با کارکرد 5 سا به ارزش پایه /135/000/000 ریال. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از 
طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 1396/3/28 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: 
اجراى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: به این اجرا مراجعه 
شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد 
شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم 
به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال 
ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 

م الف: 396   اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر و میمه/3/295
اجراییه

شماره: 397/95 ش 1 ح- 96/1/27 به موجب راي شماره 446 تاریخ 95/10/27 حوزه اول حقوقى 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: مرتضى حسنى عارف 
فرزند على اکبر شغل: آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به: از تاریخ 94/02/19 تا تاریخ 
95/09/30 به پرداخت مبلغ هشتاد و یک میلیون و یکصد هزار ریال به عنوان نفقه معوقه زوجه و از 
آن تاریخ به بعد ماهیانه چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال در حق خواهان و از تاریخ 95/08/25 
(تاریخ تقدیم دادخواســت) ماهیانه دو میلیون و یکصد هزار ریال در حق فرزند مشترك لیانا حسنى 
عارف و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه مربوطه به عنوان هزینه دادرسى 
در حق خواهان معصومه جهانگیرى (با وکالت مهران براتى) فرزند محمد به نشــانى: شاهین شهر 
خیابان عطار بین 6- 7 غربى ساختمان ایرانیان طبقه دوم واحد 7 و همچنین سالیانه به میزان شاخص 
تورم اعالمى از طرف بانک مرکزى اضافه مى گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 397 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/296
حصر وراثت

ربیعه محمدپور بشناسنامه شماره 1929 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 107/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان مرتضى 
عباسى دهقى بشناسنامه شماره 45 در تاریخ 95/11/21 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- ربیعه محمدپور فرزند حسین شماره شناسنامه 1929 نسبت با متوفى (همسر) 2- ام 
بتول راعى دهقى فرزند غالمرضا شماره شناســنامه 4673 نسبت با متوفى (مادر) 3- مریم عباسى 
دهقى فرزند مرتضى شماره شناسنامه 319 نسبت با متوفى (فرزند) 4- حمیده عباسى دهقى فرزند 
مرتضى شماره شناسنامه 71 نسبت با متوفى (فرزند) 5- هنگامه عباسى دهقى فرزند مرتضى شماره 
شناسنامه 338 نسبت با متوفى (فرزند) 6- سولماز عباســى دهقى فرزند مرتضى شماره شناسنامه 
12167 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 407 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/297
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103759500766 شــماره پرونده: 9509983759500436 شــماره 
بایگانی شــعبه: 950444 خواهان تقى صفرزاده قهدریجانى دادخواســتی بــه طرفیت خواندگان 
محمدجعفر طوطیان و محمدصادق رضوى و محمدباقر رضــوى و نرجس رضوى و مریم خاتون 
رضوى و محمدکاظم رضوى و نصرت خاتون رضوى و شــرکت تعاون دیســمان (کیومرث کیان 
ارثى) و احمــد طوطیان اصفهانى به خواســته الزام به تنظیم و انتقال ســند رســمى ملک تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی و اخذ توضیح به شعبه 4 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و واقع در اســتان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 
9509983759500436 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/11 و ساعت 8:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان محمدجعفر طوطیان و محمدصادق رضوى و محمدباقر 
رضوى و نرجس رضوى و مریم خاتون رضوى و محمدکاظم رضوى و نصرت خاتون رضوى و احمد 
طوطیان اصفهانى 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 خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 385 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/3/299
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آرچین کمال دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 52/96 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/4/11 
ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 405 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/300
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى توفیق ناظرحیزانى خواهــان خانم خلود ناظرحیزانى 
دادخواستى با موضوع فک پالك پراید به شــماره 144 ل 35- ایران 43 به طرفیت شما به شوراى 
حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالســه 129/96 ش 10 ح ثبت و براى روز دوشنبه 
مورخ 96/4/12 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، 
به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 400 شعبه دهم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/301
ابالغ تجدیدنظرخواهى  

تجدیدنظرخواه: محمدرضا اصالنى فرزند طاهر شغل: کارمند قراردادى به نشانى: اصفهان ملک شهر 
خ مطهرى خ آزادگان اطلس یک سمت راست پالك 2 ش ملى 5100030021 تجدیدنظرخونده: 
مجید احمدپور فرزند عبداله به نشانى: مجهول المکان تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهى از دادنامه 
شماره در پرونده شماره 81/95 ش 10 ح دالئل و منضمات دادخواست: دادنامه صادره- شرح الیحه 
تکمیلى پیوست. اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره 208 مورخ95/12/25 از شعبه 10 شوراى 
حل اختالف که در تاریخ 96/2/18 ابالغ شــده است درخواست رســیدگى مجدد مى نمایم. ضمنًا 
رونوشت دادنامه بدوى و الیحه اعتراضیه و سایر مدارك که  جمعًا برگ مى باشد پیوست دادخواست 
تقدیم مى گردد. م الف: 406 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /3/302

حصر وراثت
عزت ذوالفقارى پناه بشناسنامه شماره 101 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 114/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اکبر 
رحیمى خرزوقى بشناسنامه شماره 277 در تاریخ 1396/1/9 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- شهرام رحیمى فرزند اکبر شماره شناسنامه 1977 نسبت با متوفى (فرزند) 2- شهره 
رحیمى خرزوقى فرزند اکبر شماره شناسنامه 52299 نســبت با متوفى (فرزند) 3- شهریار رحیمى 
خرزوقى فرزند اکبر شماره شناسنامه 0- 006571- 510 نسبت با متوفى (فرزند) 4- شهرزاد رحیمى 
خرزوقى فرزند اکبر شماره شناسنامه 5088 نسبت با متوفى (فرزند) 5- اشرف ژیانى فرزند مشهدرضا 
شماره شناسنامه 647 نسبت با متوفى (مادر) 6- عزت ذوالفقارى پناه فرزند خداداد شماره شناسنامه 
101 نسبت با متوفى (همسر). اینک با انجام تشــریفات 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: 409 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/303
مزایده

در پرونده 960035 اجرا ح 2 و به موجب اجرائیه 9510423759200480 مورخ 95/11/25 صادره 
از شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر محکوم علیهم 1- شرکت گیتى پسند 2- ناصرقلى جنتى 3- 
مصطفى وعیدى به پرداخت مبلغ 1/617/112/316 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقاى 
محمد سیف و مبلغ 75/150/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
 (PEX-AL-PEX) است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 182000 متر لوله 16 میلیمتر
از قرار هر متر 11/700 ریال جمعًا به ارزش پایــه 2/129/400/000 ریال. با توجه به اینکه نظریه 
کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش 
اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 1396/3/27 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى 
مزایده: اجراى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: جهت بازدید 
از اموال به این اجرا مراجعه شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به 
همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را 
به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 399  اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی 

شاهین شهر و میمه/3/304
حصر وراثت

مجتبى نورالهى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 399 به شرح دادخواست به کالسه 218/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت نورالهى 
نجف آبادى بشناسنامه 168 در تاریخ 95/10/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمد نورالهى نجف آبادى ش ش 771، 2-وجیهه نورالهى 
نجف آبادى ش ش 795، 3-محســن نورالهــى نجف آبــادى ش ش 2169، 4-مجتبى نورالهى 
نجف آبادى ش ش 399 (فرزندان متوفى) 5-حســینعلى نورالهى نجف آبادى ش ش 897 (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4528 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/306 
حصر وراثت

مرتضى سلطانى تهرانى داراى شناسنامه شماره 3 به شــرح دادخواست به کالسه 219/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على سلطانى تهرانى 
بشناسنامه 4380 در تاریخ 96/02/26  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-رسول سلطانى تهرانى ش ش 1008، 2-مرتضى سلطانى تهرانى ش ش 
3، 3-زهرا سلطانى ش ش 184، 4-مریم سلطانى تهرانى ش ش 1141، 5-زهره سلطانى تهرانى 
ش ش 676 (فرزندان متوفى) 6-فاطمه دادخواه تهرانى ش ش 16 (همسر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ ن شر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4527 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/307
حصر وراثت

حمیدمیرعباسى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 3002 به شرح دادخواست به کالسه 217/96  
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى 
میرعباســى نجف آبادى بشناســنامه 624 در تاریخ 95/12/22  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-رضوان میرعباسى نجف آبادى ش ش 2449، 
2-مهین میرعباسى نجف آبادى ش ش 454، 3-زهره میرعباسى نجف آبادى ش ش 2572، 4-زهرا 
میرعباسى نجف آبادى ش ش 2486، 5-شــهین میرعباسى نجف آبادى ش ش 23181، 6-سعید 
میرعباسى نجف آبادى ش ش 675، 7-حمید میرعباســى نجف آبادى ش ش 3002، 8-محسن 
میرعباسى نجف آبادى ش ش 2668، 9-مهدى میرعباسى نجف آبادى ش ش 29 (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 گو اهى صادر خواهد شد. م الف: 4526 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/310
حصر وراثت

عبدالحسین مظاهرى جاجائى داراى شناسنامه شماره 744 به شرح دادخواست به کالسه 216/96  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواهراسدى جاجائى 
بشناســنامه 177 در تاریخ 96/01/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-عباسعلى مظاهرى جاجائى ش ش 23، 2-محمدعلى مظاهرى ش ش 
6، 3-عبدالحسین مظاهرى جاجائى ش ش 744، 4-جواد مظاهرى جاجائى ش ش 590 (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خ واهد شد. م الف: 4525 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/311
حصر وراثت

مهرى هاشم زاده قلعه شاهى داراى شناسنامه شماره 1681 به شرح دادخواست به کالسه 212/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسیب هاشم زاده 
قلعه شاهى بشناســنامه 22 در تاریخ 95/06/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهناز هاشم زاده قلعه شاهى ش ش 67، 2-مهرى هاشم زاده 
قلعه شاهى ش ش 1681، 3-میمنت هاشم زاده قلعه شاهى ش ش 168، 4-مریم هاشم زاده قلعه 
شاهى ش ش 1080162887، 5-مرضیه هاشم زاده قلعه شاهى ش ش 1080312544 (فرزندان 
متوفى) 6-کریمه شاکرى قلعه ســفیدى ش ش 7 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گو اهى صادر خواهد شد. م الف: 4523 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/312
حصر وراثت

منیژه تنهایى داراى شناسنامه شماره 63 به شرح دادخواست به کالسه 213/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعادت شریفى بشناسنامه 520 در تاریخ 
96/01/02 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- احسان شریفى ش ش 1080233989، 2- عرفان شــریفى ش ش 1273327764 (فرزندان 
متوفى) 3-منیژه تنهایى ش ش 63 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 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: 4522 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آبا د 

(مجتمع شماره یک)/3/313
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 157/95ش ح8 مرجع رسیدگى شعبه 
هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: رضاباقرى عســگرانى نشــانى: نجف آباد-خ 
منتظرى جنوبى-کوچــه ابوطالبى پ42 کدپ8513765214 خواندگان: 1.خیراله طهماســبى2.

ابراهیم قنبرى عدیوى نشــانى: مجهــول المکان موضــوع: مطالبه وجه دو فقره چک بشــماره 
9229788262-95/05/05-9229788261-95/4/20 بانک ملى جمعًا به مبلغ 10/000/000 
تومان. گردشــکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى رضاباقرى عسگرانى به 
طرفیت 1.خیراله طهماســبى2.ابراهیم قنبرى عدیوى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 تومان بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 226/000 تومان به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید  لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت 
مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد. م الف: 4520 گرامى قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/314

مزایده
بنابه درخواست خواهان خانم سمیه همایون درپرونده کالسه 940069ح1 به فروش پالك ثبتى 3 
فرعى 422 اصلى بخش 11 طى دستورفروش صادره از شعبه اول حقوقى ملک فوق مورد ارزیابى 
توسط کارشناس رســمى حیدر حیدرى قرارگرفت که موضوع مزایده مى باشد، منزل مسکونى به 
نشــانى نجف آباد خ قدس غربى حدفاصل 15خرداد جنوبى و مجاهد بن بســت شیرین کدپستى 
46687-85186 محل موردنظر105مترمربع عرصــه و 175مترمربع با مصالح تیرچه بلوك درب 
هاى داخل چوبى و شش دانگ ملک فوق بدون مشــترکات معادل یک میلیارد و هشتصدمیلیون 
ریال (1/800/000/000 ریــال) برآورد گردیده که باتوجه به مراتب فــوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/03/29 ساعت 10 صبح و درمحل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى 
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 مــورد نظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4517  

اجراى احکام شعبه  اول حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/316



آگهىآگهى 07072951 سال چهاردهمسه شنبه  9 خرداد  ماه   1396

ابالغ رأى
شــماره دادنامــه: 9609973730200389 شــماره پرونــده: 9509983730200896 شــماره 
بایگانى شــعبه: 950902 خواهان: فاطمه بابائى شــاهدانى فرزند حســین با وکالت آقاى محمدرضا 
پوراســماعیلى فرزند محمدرضا به نشــانى نجــف آباد-خیابان امــام خمینى چهارراه شــهردارى 
مجتمع نگار طبقه چهــارم خوانده: آقاى مجید طراوت فرزند حســنعلى به نشــانى خواســته:الزام 
بــه تنظیــم سندرســمى ملــک راى دادگاه درخصوص دادخواســت خانــم فاطمه بابایــى فرزند 
حســین با وکالت آقــاى محمدرضاپوراســماعیلى بطرفیت آقــاى مجیدطراوت به خواســته الزام 
به تنظیم سندرســمى پالك ثبتى 584 قطعــه 7 ازبخش 11ثبتــى اصفهان به انضمام خســارات 
دادرســى، دادگاه بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و بررســى مبایعانــه 30/11/87 مالحظه 
مى نماید خوانده یک قطعه ملک موصوف که حدود اربعه آن مشخص شده است را به خواهان فروخته 
است خوانده درجلسه دادرسى حضورپیدانکرده و نســبت به مدارك و مستندات ابرازى خواهان ایراد و 
انکارى وارد ننموده اســت بنابراین دادگاه احراز رابطه معاملى بین طرفین دعوا و استعالم ثبتى مورخ 
9/12/95 که مبین مالکیت رســمى خوانده نســبت به تمامت یک ششم سهم مشــاع از چهارسهم 
ششدانگ پالك موصوف مى باشد که کارشناس رسمى دادگسترى هم میزان 200مترمربع موضوع 
مبایعنامه رامعادل چهل دویست نوزدهم سهم ازچهارسهم ششدانگ پالك مذکور برآورد نموده است 
لذا دعوى مطروحه را ثابت و صحیح دانســته به اســتناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى حکم به 
الزام به تنظیم سندرســمى مورد معامله ازپالك ثبتى یادشده برابر نظریه کارشناس باحضور دریکى از 
دفاتراسنادرســمى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید ونیز خوانده رابه استناد قاعده تسبیب و مواد 
515 و 519 ازقانون آئین دادرسى به پرداخت هزینه دادرسى به ماخذ تقویم و حق الوکاله درحق خواهان 
محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابــل اعتراض در این دادگاه و 
بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر مى باشد. 

م الف: 4516 قلى زاده رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آبا د/3/317
حصر وراثت

زهرا سلیمانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 276 به شرح دادخواست به کالسه 209/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه بیگم اشرف پور 
اصفهانى بشناسنامه 155 در تاریخ 94/08/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا سلیمانى نجف آبادى ش ش 276، 2- محمود سلیمانى نجف آبادى 
ش ش 970، 3-احمد سلیمانى نجف آبادى ش ش 739، 4-زهره سلیمانى نجف آبادى ش ش 103، 
5-بتول سلیمانى نجف آبادى ش ش 341 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف  یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4515 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/318
حصر وراثت

زهرا سلیمانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 276 به شرح دادخواست به کالسه 208/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن سلیمانى نجف 
آبادى بشناسنامه 11453 در تاریخ 84/12/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-بتول سلیمانى نجف آبادى ش ش 341، 2-احمد سلیمانى نجف آبادى 
ش ش 739، 3-زهرا سلیمانى نجف آبادى ش ش 276، 4-زهره سلیمانى نجف آبادى ش ش 103، 
5-محمود سلیمانى نجف آبادى ش ش 970 (فرزندان متوفى) 6-صدیقه بیگم اشرف پور اصفهانى ش 
ش 155 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4514  

شعبه  14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/319 
حصر وراثت

شهناز ملک محمدى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواســت به کالسه 164/95  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجب على ملک محمدى نجف 
آبادى بشناسنامه 13463 در تاریخ 64/08/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-جعفر ملک محمدى ش ش 2، 2-کبرى ملک محمدى ش ش 1551، 
3-شهناز ملک محمدى ش ش 3، 4-على رضا ملک محمدى ش ش 790، 5-لطف اله ملک محمدى 
ش ش 7، 6-عفت ملک محمدى ش ش 9353، 7-طاهره ملک محمدى ش ش 1486، 8-معصومه 
ملک محمدى ش ش 24258، 9-غالمرضا ملک محمدى ش ش 7140 (نوه هاى متوفى) 10-زهرا 
ملک محمدى نجف آبادى ش ش 12732 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4512 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/ 3/320
اجراییه

شماره: 597/95 ش 8 ح- 1396/2/9 به موجب راي شماره 850 تاریخ 95/12/8 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: حســین علیزاده فرزند عبدا... به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به: فک پالك به شماره انتظامى 542 ج 27- 48 و پرداخت مبلغ 
962/500 ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر در حق محکوم له: على جهانگیرى فرزند ولى ا... به 
نشانى: صیاد شیرازى- 7 غربى پ 57 ، هزینه عملیات اجرایى برعهده 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 پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 404 اسالمیان قاضى شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/3/322
اجراییه

شماره: 423/95 ش 8 ح- 96/2/21 به موجب راي شماره 810 تاریخ 95/11/27 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- هادى مرادى 2- علیار رحمانى 
نوکابادى هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم است به: محکومیت خوانده ردیف 2 به حضور در یکى 
از دفترخانه هاى اسناد به انتقال قطعى سند یک دستگاه خودرو پیکان به شماره 491 ج 53- 43 در حق 
محکوم له: نسیم بهارى فرزند ابوالفضل به نشانى: طالقانى- مجتمع خلیج فارس- غرفه سبزى و ماهى، 
حکم به محکومیت خوانده ردیف 1 به پرداخت مبلغ شش صد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى در 
حق محکوم له، هزینه عملیات اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 402  اسالمیان 
قاضى شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/323

مزایده
شماره درخواست: 9610463723500011 شــماره پرونده: 8909983723200371 شماره بایگانى 
شــعبه: 950190 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونــده 950190  اجراى احکام حقوقى 
شــعبه دوم اموال آقاى منصور عنایتى دهســرخى را در قبال مطالبات محکوم لــه محمد حیدرى به 
مشخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ روز شــنبه مورخ 96/3/27 ساعت 10 صبح به فروش برساند 
شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 
2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 
روز مابقى قیمت مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف 
دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. براى بازدید از 
اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام 
مزایده: ساختمان شماره 2 دادگســترى مبارکه- طبقه اول- اجراى احکام حقوقى دادگسترى مبارکه 
مال مورد مزایده عبارت است از شش دانگ یک باب منزل مسکونى واقع در روستاى دهسرخ- خیابان 
امام- کدپستى 8486118757 داراى مشخصات ثبتى به شماره ملک 510/160 و شماره ثبت 16186 
صفحه 92 دفتر 82 به مساحت عرصه 331/88 مترمربع و اعیانى به مساحت کل حدود 256 مترمربع 
شامل زیرزمین انبارى و طبقه همکف و اتاق روى پارکینگ مى باشد زیرزمین منزل داراى ساختمان با 
سقفهاى تیرچه بلوك، همکف با سقف تیرآهن و طاق ضربى، دیوارهاى آجرى و بدنه گچ و رنگ آمیزى، 
کف ها موزاییک و آشپزخانه با کابینت فلزى، دربهاى داخلى چوبى- دربهاى خارجى آلومنیوم- نماى 
اعیانى: سنگ- نماى دیوارهاى حیاط: آجر مى باشد داراى مشترکات آب برق و گاز مى باشد- ضمنًا کل 
ششدانگ ملک در قبال تسهیالت بانک کشاورزى در قبال مبلغ 227/000/000 ریال در رهن مى باشد 
و روزانه مبلغ 127/891 ریال به ان افزوده مى شــود* با توجه به موقعیت و ابعاد و نوع مصالح و قدمت 
اعیانى ارزش عرصه و اعیان و امتیازات و جمیع متعلقات ملک توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 1/300/000/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 96/134  

اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه /3/329
حصر وراثت

سیدمحمود تقوى دهاقانى داراي شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کالسه 96/94 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گالبتون شاه حسینى دهاقانى 
بشناسنامه 129 در تاریخ 94/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- سیدحسن تقوى دهاقانى فرزند سیدجواد ش.شناسنامه 171 متولد 1339 صادره 
از دهاقان (پسر متوفى) 2- سیدحســین تقوى دهاقانى فرزند سیدجواد ش.شناسنامه 84 متولد 1336 
صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- ســیداحمد تقوى دهاقانى فرزند سیدجواد ش.شناسنامه 162 متولد 
1344 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 4- سیدمحمود تقوى دهاقانى فرزند سیدجواد ش.شناسنامه 109 
متولد 1349 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 5- سیدحیدر تقوى دهاقانى فرزند سیدجواد ش.شناسنامه 
224 متولد 1362 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 6- سیدمحســن تقوى دهاقانى فرزند ســیدجواد 
ش.شناسنامه 59 متولد 1342 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 7- سکینه السادات تقوى دهاقانى فرزند 
ســیدجواد ش.شناســنامه 206 متولد 1354 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 8- مریم السادات تقوى 
دهاقانى فرزند سیدجواد ش.شناسنامه 377 متولد 1360 صادره از دهاقان (دختر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/61 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان 

(مجتمع شماره یک) /3/333
حصر وراثت

سیدمحمود تقوى دهاقانى داراي شناسنامه شــماره 109 به شرح دادخواســت به کالسه 96/93  از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سیدجواد تقوى 
دهاقانى بشناســنامه 38 در تاریخ 93/1/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- گالبتون شــاه حســینى دهاقانى فرزند محمدقلى ش.شناســنامه 
129 متولد 1318 صادره از دهاقان (همســر متوفى) 2- سیدحســن تقوى دهاقانى فرزند سیدجواد 
ش.شناسنامه 171 متولد 1339 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 3- سیدحسین تقوى دهاقانى فرزند 
سیدجواد ش.شناسنامه 84 متولد 1336 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 4- سیداحمد تقوى دهاقانى 
فرزند جواد ش.شناســنامه 162 متولد 1344 صادره از شهرضا (پســر متوفى) 5- سیدمحمود تقوى 
دهاقانى فرزند سیدجواد ش.شناسنامه 109 متولد 1349 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 6- سیدحیدر 
تقوى دهاقانى فرزند ســیدجواد ش.شناســنامه 224 متولد 1362 صادره از دهاقان (پســر متوفى)

7- سیدمحسن تقوى دهاقانى فرزند سیدجواد ش.شناســنامه 59 متولد 1342 صادره از دهاقان (پسر 
متوفى) 8- سکینه السادات تقوى دهاقانى فرزند ســیدجواد ش.شناسنامه 206 متولد 1354 صادره از 
دهاقان (دختر متوفى) 9- مریم الســادات تقوى دهاقانى فرزند ســیدجواد ش.شناسنامه 377 متولد 
1360 صادره از دهاقان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/62 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/3/334

حصر وراثت
علیرضا اشراقى دهاقانى داراي شناسنامه شماره 213 به شــرح دادخواست به کالسه 96/90  
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان امراله 
اشراقى دهاقانى بشناســنامه 3850 در تاریخ 96/1/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- منیژه رحیم زاده فرزند رحیم ش.شناســنامه 
154 متولد 1316 صادره از دهاقان (همسر متوفى) 2- علیرضا اشــراقى دهاقانى فرزند امراله 
ش.شناســنامه 213 متولد 1346 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 3- غالمرضا اشراقى فرزند 
امراله ش.شناسنامه 41 متولد 1353 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 4- طاهره اشراقى دهاقانى 
فرزند امراله ش.شناسنامه 80 متولد 1334 صادره از شــهرضا (دختر متوفى) 5- فاطمه صغرى 
اشراقى دهاقانى فرزند امراله ش.شناســنامه 187 متولد 1336 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 
6- فرخنده اشــراقى دهاقانى فرزند امراله ش.شناســنامه 74 متولد 1342 صــادره از دهاقان 
(دختر متوفى) 7- جنت اشــراقى دهاقانى فرزند امراله ش.شناســنامه 49 متولد 1339 صادره 
از دهاقان (دختر متوفى) 8- زهرا اشــراقى دهاقانــى فرزند امراله ش.شناســنامه 245 متولد 
1349 صادره از دهاقان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 96/64 شعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع 

شماره یک)/3/335
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به على رضا ســهرابى زاده- خواهان خانــم مریم قرقانى 
دادخواستى با موضوع فک پالك به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده 
که به کالسه 93/95 ش 10 ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/4/24 ساعت 10/30 صبح تعیین 
وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر 
این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 372 شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/337
حصر وراثت

ماهرخ زال بهبهانى بشناســنامه شــماره 1167 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 132/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان ماهرخ زال بهبهانى بشناسنامه شماره 1167 در تاریخ 95/10/3 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مسعود بستاوند فرزند رضا شــماره شناسنامه 916 نسبت با 
متوفى (همسر) 2- سارا بستاوند فرزند مسعود شــماره شناسنامه 1136 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- سودابه بستاوند فرزند مسعود شماره شناسنامه 1901 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 413 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/3/338
حصر وراثت

عزت حاجى ابوالحســنى بشناسنامه شماره 332 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 115/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان جمشــید وکیلى سهرفروزانى بشناسنامه شــماره 2308 در تاریخ 95/12/7 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- عزت حاجى ابوالحســنى فرزند حبیب ا... شماره 
شناســنامه 332 نســبت با متوفى (مادر). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 371 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/3/339
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103640701770 شــماره پرونده: 9009983640700002 شماره 
بایگانی شعبه: 900002 آگهى ابالغ رسیدگى به: آقاى حســین نصیرى فرزند علیرضا خواهان 
شرکت مهندسى خدماتى صنعتى ایران خودرو دادخواســتی به طرفیت خوانده حسین نصیرى 
و امیر عشورى به خواســته ابطال اســناد انتقال و اســترداد خودرو تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان 
(زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9009983640700002 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/04/13 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 236 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/341
حصر وراثت

زینب نوروزى چم یوســفعلى داراي شناســنامه شــماره 14 به شرح دادخواســت به کالسه 
30/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محســن لطفى چم یوســفعلى بشناســنامه 2471 در تاریخ 96/02/23  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اســکندر لطفى چم 
یوســفعلى فرزند صادق به ش.ش 20 پدر متوفى 2- ســلطنت نوروزى چم یوســفعلى فرزند 
ابراهیم بــه ش.ش 7 مادر متوفى 3- محمدحســین لطفى چم یوســفعلى فرزند محســن به 
ش.ش 1- 010770- 620 فرزنــد متوفى 4- زینب نــوروزى چم یوســفعلى فرزند ایرج به 
ش.ش 14 همســر متوفى والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 237 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف باغبادران/3/342
حصر وراثت

خانم زرافشان عرب پور داراي شـنـاسـنـامـه شـمـــاره 940 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
97/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان افروز 
خانم عرب پور خانمیرزائى بشناســنامه 3 در تاریخ 1394/09/18 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- چنگیز عرب پور خانمیرزائى فرزند 
حیدرخان ش.ش 728 ت.ت 1332 صادره از ماه شهر (پسر متوفى) 2- پرویز عرب پور خانمیرزائى 
فرزند حیدرخان ش.ش 73 ت.ت 1337 صادره از آغاجارى (پســر متوفى) 3- پریسا عرب پور 
خانمیرزائى فرزند حیدرخــان ش.ش 4648 ت.ت 1351 صادره از گچســاران (دختر متوفى) 
4- پروین عرب پور خانمیرزائى فرزند حیدرخــان ش.ش 772 ت.ت 1334 صادره از آغاجارى 
(دختر متوفى) 5- زرافشــان عرب پور فرزند حیدر ش.ش 940 ت.ت 1324 صادره از گچساران 
(دختر متوفى) 6- رامین عرب پور خانمیرزائى فرزند حیدرخان ش.ش 233 ت.ت 1343 صادره 
از گچساران (پســر متوفى) 7- کامبیز عرب پور خانمیرزائى فرزند حیدرخان ش.ش 206 ت.ت 
1339 صادره از آغاجارى (پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 238 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/343
احضار

شماره: 950040- 1396/3/1 آگهى احضار متهم بدینوسیله به اســتناد ماده 174 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى به فرهاد براتى فرزند مهدى مجهول المکان 
که متهم به سرقت مى باشــد ابالغ مى گردد که در ساعت 11 صبح مورخ 1396/5/30 در شعبه 
اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رســیدگى به اتهام خود حاضر گــردد نتیجه عدم حضور 
موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 239 محمودى تبار رئیس دادگاه عمومى بخش 

باغبهادران/3/344
مزایده

آگهى مزایده نوبت دوم اجراى احکام حقوقى شعبه دوم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجراى 
کالسه 940179 به آقاى سیدجالل ترابى علیه آقاى مصطفى الوندى جلسه مزایده اى به منظور 
فروش تعدادى اتصاالت یولیکا به شرح نظر کارشناس رســمى دادگسترى به منظور و وصول 
مبلغ 71/020/522 بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 3/000/000 ریال بابت نیم عشر 
اجرائى در حق و صندوق دولت در مورخ 96/3/24 ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار 
نماید. اموال منقول مورد مزایده طبق نظر کارشناسى رسمى دادگسترى عبارتند از: الف: کاالهاى 
کارخانه پارس پالست 1: ســه راه 63* 90 با زاویه 45 درجه 60 عدد 2: سه راه 110 با زاویه 90 
درجه 36 عدد 3: سه راه 90 با زاویه 90 درجه 45 عدد 4: کوپلینگ 90 رابط، 120 عدد 5: زانو 90 
با زاویه 90 درجه 80 عدد 6: زانو 110 با زاویه 90 درجه 44 عدد 7: سه راه 110 با زاویه 45 درجه 
20 عدد 8: ســه راه 125 با زاویه 90 درجه 20 عدد 9: سه راه 110 با زاویه 90 درجه 30 عدد 10: 
تبدیل 90* 110، 30 عدد 11: تبدیل 63 با زاویه 90 درجه 120 عدد 12: کوپلینگ 63، 250 عدد 
13: سه راه 110 با زاویه 45 درجه 20 عدد 14: تبدیل 63* 110، 100 عدد ب: کاالهاى کارخانه 
مدرن یولیکا 1: سه راه 110، 45 درجه 20 عدد 2: کویلینگ 90، 70 عدد 3: زانو 90، 90 درجه 80 
عدد 4: ســه راه 90، 90 درجه 50 عدد. م الف: 232   اجراى احکام شعبه دوم حقوقى دادگسترى 

شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/345
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 950399 له آقاى 
احمد رفیع زاده با وکالت زینب صمیمى علیهم 1- بیتا حیدرى 2- ملیکا کمالى جلسه مزایده اى به 
منظور فروش یک قطعه زمین بدون حصار و بدون انشعابات واقع در سده- بلوار ورودى- شهرك 
کارگاهى- خ سى و پنج مترى به منظور وصول مبلغ 30/751/000 ریال بابت محکوم به در حق 
محکوم له و مبلغ 3/057/800 نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت در مورخ 96/3/27 ساعت 
10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نمایید. 1- محل مورد نظر طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى عبارتند از: یک قطعه زمین بدون حصار و بدون انشعابات به مساحت 1750 مترمربع 
مى باشد. 2- ملک مورد نظر فاقد سند ثبتى است و داراى قرارداد واگذارى عادى شماره 6122 
مورخ 1383/9/1 از شهردارى ســده لنجان به نام آقاى مجید کمالى است. 3- طى نامه شماره 
355 مورخ 1392/2/11 از شعبه چهارم حقوقى دادگسترى زرین شهر مساحت 1625 مترمربع 
به صورت مشــاعى از کل 1750 متر به نام خانم بیتا حیدرى منتقل گردیده است. 4- مساحت 
125 متر از کل قطعه زمین مذکور به صورت مشاع باقى مانده است. نتیجه: با توجه به موارد فوق 
و موقعیت محل و مســاحت عرصه ارزش هر مترمربع عرصه از قطعه زمین موردنظر 900000 
ریال که معادل 90 هزار تومان ارزیابى مى گردد. قیمت پایه مزایده نســبت به هر مترمربع زمین 
فوق طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ نهصد هزار ریال شروع و هر کس باالترین 
قیمت خرید را پیشنهاد و ده درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. 
طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف پنج روز قبل از جلسه مزایده مى توانند از مال مورد مزایده 
واقع در آدرس: سده بلوار ورودى- شهرك کارگاهى- خ سى و پنج مترى بازدید نموده و جهت 
شرکت در مزایده در شعبه دوم اجراى حقوقى دادگســترى زرین شهر حاضر شوند. م الف: 241 

شعبه دوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان زرین شهر/3/346

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610423640200057 شماره پرونده: 9409983640201169 شماره بایگانی 
شعبه: 941216 بموجب دادنامه شــماره 9509973640201029 محکوم علیهم: 1- حمید بدرلو 
2- محمدرضا واشــقانى فرزند ناصر به نشانى: شــهر رى خ قزوین مجتمع تجارى میالد قائم پ 
483- نمایندگى ایزوگام 3- سیدمحسن موسوى فرزند سیدمسیح متضامنًا محکومند به پرداخت 
مبلغ 650/000/000 ریال بابت چکهاى شماره 7083- 16/82- 623041- 92/12/15 (سیصد 
و پنجاه میلیون ریال) و 7083- 16/92- 623042- 92/11/15 (سیصد میلیون ریال) و پرداخت 
مبلغ19/710/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله 
بدوى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها تا زمان اجراى حکم وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى در حق محکوم له: اصغر نورى ســده فرزند غالمرضا به نشانى: زرین شهر- 
بلوار جانبازان- نرسیده به فیل ســفید- جنب نمایندگى تراکتور طاهرى- گاراژ اصغر نورى سده 
با وکالت ســرافراز ملک محمدى فرزند محمدعلى به نشانى: فوالدشــهر- سى 5 (ش مفتح) پ 
242- جنب داروخانه دکتر جهانیان ط 2- واحد 1 و پرداخت نیم عشر اجرائى در حق صندوق دولت. 
دادنامه صادره غیابى مى باشد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 240 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/347
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139604002120000006/2 شماره بایگانی پرونده: 9600012 شماره ابالغیه: 
139605102129000158 ابالغ اجرائیه ســند رهنى شــماره 129966 به آقاى سجاد اکبرى 
چرمهینى موضوع پرونده اجرائى کالسه 9600012 بدین وسیله به آقاي سجاد اکبرى چرمهینى 
فرزند خدارحم به شماره شناسنامه 6200002894 صادره از باغبهادران به کدملى 6200002894 
ساکن زرین شهر خیابان شیخ بهائى کوى مینا پالك 85 ابالغ مى شود که صندوق قرض الحسنه 
امام حسین (ع) فوالدشهر به استناد سند رهنى شــماره 129966 تنظیمى دفتر اسناد رسمى 39 
فوالدشهر جهت وصول مبلغ 850/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 125/000/000 ریال 
بابت ســود (کارمزد) به انضمام 5٪ مبالغ فوق بابت حقوق دولتى طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه بایگانى 9600012 در واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان 
تشکیل و پس از اعطاى نیابت اجرائى پرونده اجرائى به کالسه بایگانى 9600012 در واحد اجراى 
اسناد رسمى لنجان تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/01/28 مامور ابالغ، محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراي اسناد 
رسمی الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 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، ادامه عملیات اجرائى جریان خواهد یافت و مورد وثیقه مندرج در 
سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن 
طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 235  ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمی لنجان/3/348
ابالغ موضوع ماده 87

شماره پرونده: 139504002129000040/1 شماره بایگانی پرونده: 9500049 شماره ابالغیه: 
139605102129000138 بدین وسیله به آقاى ســیدابراهیم حسینى سده فرزند سید مصطفى 
به شماره ملى 1170695973 ابالغ میگردد مازاد ششــدنگ یکباب خانه به شماره پالك فرعى: 
1484 از پالك اصلى: 73 در بخش: نه ثبت اصفهان واقع در: ســده لنجان متعلق به شما در قبال 
طلب آقاى اکبر خاکى بختیاروند بازداشــت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراي مفاد اسناد 
رسمى الزم االجراء مراتب بشما اخطار میشود. ضمنًا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد 
بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. م الف: 234 مســئول واحد اجراي اسناد رسمی 

لنجان/3/349
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139604002120000006/2 شــماره بایگانی پرونده: 9600012 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802129000002 ابالغ اجرائیه ســند رهنى شماره 129966 به آقاى خدارحم 
اکبرى چرمهینى موضوع پرونده اجرائى کالســه 9600012 بدین وسیله به آقاي خدارحم اکبرى 
چرمهینى فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 2401 صادره از لنجان به کدملى 6209456911 
ساکن زرین شهر خیابان شیخ بهائى کوى مینا پالك 85 ابالغ مى شود که صندوق قرض الحسنه 
امام حسین (ع) فوالدشهر به استناد سند رهنى شــماره 129966 تنظیمى دفتر اسناد رسمى 39 
فوالدشهر جهت وصول مبلغ 850/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 125/000/000 ریال 
بابت ســود (کارمزد) به انضمام 5٪ مبالغ فوق بابت حقوق دولتى طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه بایگانى 9600012 در واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان 
تشکیل و پس از اعطاى نیابت اجرائى پرونده اجرائى به کالسه بایگانى 9600012 در واحد اجراى 
اسناد رسمى لنجان تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/01/28 مامور ابالغ، محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراي اسناد 
رسمی الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 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، ادامه عملیات اجرائى جریان خواهد یافت و مورد وثیقه مندرج در 
سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن 
طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 233  ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمی لنجان/3/350
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610103723200360 شماره پرونده: 9309983723200124 شماره بایگانی 
شعبه: 930128 بدین وســیله به خانم صدیقه ریاضى فرزند عبدالرحیم یکى از خواندگان پرونده 
930128 ابالغ مى گردد باتوجه به وصول نظر کارشناســى ظرف یک هفته پس از انتشــار آگهى 
جهت دریافت نظر کارشناس و ارائه هرگونه نظر به شعبه دوم دادگاه حقوقى مبارکه مراجعه نمایند.

 م الف: 96/142 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/3/351
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره نامه: 9610113749100322 شــماره پرونده: 9509983749200015 شماره بایگانى 
شعبه: 960212 در خصوص پرونده کالسه 960212 حسب شــکایت جعفر فاتحى فرزند محمد 
علیه یوسف فدایى فرزند عباس به اتهام توهین از طریق پیامک که براى روز 1396/04/18 ساعت 
10:00 صبح، وقت رسیدگى تعیین گردیده و متهم فوق مجهول المکان مى باشد، لذا دادگاه به تجویز 
ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى، مراتب را براى یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى نماید، تا متهم در جلســه دادگاه حاضر گردد، ضمنًا در صورت عدم حضور، دادگاه وفق 
مقررات قانونــى، اتخاذ تصمیــم مى نماید. م الــف: 96/67 شــعبه اول دادگاه عمومى (جزایى) 

دهاقان/3/378

حصر وراثت
عبداله ســهرابى داراي شناسنامه شماره 63 به شرح دادخواســت به کالسه 96/106  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا سهرابى عطاآبادى 
بشناســنامه 824 در تاریخ 96/2/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- عبداله سهرابى عطاآبادى فرزند رضا ش.ش 63 متولد 1334 صادره 
از دهاقان (پسر متوفى) 2- اسداله ســهرابى عطاآبادى فرزند رضا ش.ش 40 متولد 1340 صادره 
از دهاقان (پسر متوفى) 3- عصمت سهرابى عطاآبادى ش.ش 65 متولد 1337 صادره از دهاقان 
(دختر متوفى) 4- کشور سهرابى عطاآبادى ش.ش 72 متولد 1330 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 
5- ســکینه رضوانى دهاقانى ش.ش 157 متولد 1313 صادره از دهاقان (همسر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شوراي 
حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/66 شعبه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان دهاقان/3/379

ابالغ
شماره نامه: 9610113761800232 شــماره پرونده: 9609983761800168 
شماره بایگانی شعبه: 960182 در پرونده کالســه 960182 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى فرهاد فراست ف عباس به نشانى 
متوارى متهم به فروش مال غیر و کالهبردارى تحت تعقیــب قرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرســی کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار این آگهی در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 401 شعبه اول بازپرسى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/3/336

ابالغ 
شماره نامه: 9610113723900015  شــماره پرونده: 9509983725200469 
شماره بایگانی شــعبه: 960046  آگهى ابالغ وقت دادرسى شعبه 103 کیفرى 
دو دادگسترى مبارکه بدینوســیله به متهم پرونده کالسه 960046 شعبه 103 
دادگاه کیفرى دو شهرســتان مبارکه فریبرز اعظمى بى ابرى فرزند هاشم که به 
اتهام کالهبردارى (جمعــًا به مبلغ 1/500/000 تومان) تحت تعقیب مى باشــد 
و حسب گزارشــات واصل، فعًال مجهول المکان و متوارى است، ابالغ مى گردد 
جهت رسیدگى و دفاع از اتهام انتسابى ظرف سى روز پس از انتشار آگهى در شعبه 
103 دادگاه کیفرى دو شهرســتان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور 
در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، دادگاه بصورت 
غیابى به موضوع رسیدگى و رأى مقتضى صادر خواهد نمود. این آگهى در اجراى 
ماده 344 ق آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار یا محلى درج مى شود. م الف: 96/139 خلیلیان دادرس 

شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه/3/324

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113723900154 شــماره پرونده: 9509983724601270 
شماره بایگانی شعبه: 950092 بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 950092 شعبه 
103 دادگاه کیفرى دو شهرستان مبارکه اصغر قربانى فرزند نعمت اله که به اتهام 
حفر یک حلقه چاه غیرمجاز در اراضى روستاى جوهرستان تحت تعقیب مى باشد 
و حســب گزارش واصل، فعال مجهول المکان و متوارى اســت، ابالغ مى گردد 
جهت رسیدگى و دفاع از اتهام انتسابى در روز سه شنبه دهم مردادماه نود و شش 
(10/05/96) ساعت هشت صبح در شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهرستان مبارکه 
حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و یا عدم معرفى وکیل، دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و رأى مقتضى 
صادر خواهد نمود. ایــن آگهى در اجراى ماده 344 ق آیین دادرســى دادگاهاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار یا محلى درج 
مى شود. م الف: 96/138 خلیلیان دادرس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهرستان 

مبارکه/3/325

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973723800192 شماره پرونده: 8909983725100425 
شماره بایگانى شــعبه: 930806 آقاى محسن مالکى فرزند اســفندیار به نشانى 
مبارکه خیابان بسیج جنوبى جنب قالى سلیمان طبقه دوم طباخى ساحل، متهمین: 
1- آقاى محمدرضا فتاحى فرزند ناصر به نشانى مبارکه بلوار شریعتى خیابان شهید 
باهنر پالك 10 ،  2- آقاى ایمان قربانى فرزند نعمت اله به نشانى مجهول المکان، 
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر. گردشکار: شاکى شــکایتى تحت عنوان فوق ارائه 
داده که دادگاه با عنایت به بررسى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم 
ختم رسیدگى بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. راى دادگاه: در خصوص 
اتهام آقایان 1- محمدرضا فتاحى فرزند ناصر، 31 ساله، مجرد، باسواد، فاقد سابقه 
کیفرى، آزاد با قرار وثیقه، اهل و ســاکن مبارکه 2- ایمان قربانى فرزند نعمت اله 
فاقد قرار تأمین کیفرى به جهت متوارى بودن هر دو دایر بر مشــارکت در سرقت 
دو عدد باطرى خودرو پیکان از آقایان جعفر یزدانى فرزند عباس و ماشااله صدیقى 
فرزند اسداله و دو عدد دیگ آشپزى از آقاى محسن مالکى فرزند اسفندیار موضوع 
کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه با توجه 
به شــکایت شــاکیان خصوصى، گزارش هاى مرجع انتظامى مورخه 89/2/22 و 
89/2/31 و 89/3/13 به شــرح مضبوط در صفحه هاى یک، یازده، بیست و یک 
و بیست و پنج پرونده، نتیجه اســتعالم به عمل آمده در خصوص آخرین وضعیت 
مالکیت خودرو وانت پیکان به شــماره انتظامــى 262 ج 42 ایران 43 مضبوط در 
صفحه سه پرونده که دیگ هاى آشپزى بوسیله آن سرقت شده است، اقرار مقرون 
به واقع متهم ردیف اول در مرحله دادســرا و عدم حضور متهم ردیف دوم در همه 
مراحل دادرسى جهت دفاع از خود بزه کارى مشارالیهم به شرح موصوف محرز و 
مسلم تشخیص داده بنابراین به اســتناد مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1375 و 125 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 حکم به محکومیت 
متهمین به نحو جداگانه به تحمل یک سال حبس و بیست ضربه شالق تعزیرى و 
به نحو مشترك و تضامنى به رد عین اموال مسروقه و در صورت فقد عین رد مثل 
یا پرداخت قیمت آنان به شــاکیان خصوصى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و سپس 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 96/137 راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى 

سابق)/3/326

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113723800338 شــماره پرونده: 9509983704900582 
شماره بایگانی شعبه: 951773 بدینوســیله به آقایان محمد مومنى لندى و على 
مومنى لندى فرزندان حاتم مجهول المکان که در پرونــده 951773 متهم اند به 
معاونت در جعل و اســتفاده از سند مجعول ابالغ مى شــود در تاریخ 1396/4/11 
ساعت 9/30 صبح جهت رسیدگى اتهام انتســابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر 
شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع 
رســیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 96/136 شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/3/327

احضار
شماره نامه: 9610113725200134 شــماره پرونده: 9409983725200370 
شماره بایگانی شعبه: 940523 آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم بدینوسیله 
به متهم پرونده کالسه 940523 شــعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
شهرســتان مبارکه ساســان فرهادى فرزند عزیزاله که به اتهام جعل در چک به 
شماره 7999580/34 و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع 
به مبلغ 2650000 تومان تحت تعقیب مى باشــد و حســب گزارشات واصله فعًال 
مجهول المکان و متوارى مى باشــند ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از 
اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومى بصورت 
غیابى رسیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرســى در امور کیفرى مصوب 92 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار یا 
محلى درج مى شود. م الف: 96/135 شعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان مبارکه/3/328

ابالغ 
شماره نامه: 9610113723900018  شــماره پرونده: 9509983725201248 
شماره بایگانی شــعبه: 960044 آگهى ابالغ وقت دادرسى شعبه 103 کیفرى دو 
دادگسترى مبارکه بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 960044 شعبه 103 دادگاه 
کیفرى دو شهرستان مبارکه عادل آبتین فرزند شهریار که به اتهام سرقت وجه نقد 
تحت تعقیب مى باشد و حسب گزارشــات واصل، فعًال مجهول المکان و متوارى 
است، ابالغ مى گردد جهت رسیدگى و دفاع از اتهام انتسابى ظرف سى روز پس از 
انتشار آگهى در شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهرستان مبارکه حاضر گردد که در 
صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، 
دادگاه بصورت غیابى به موضوع رســیدگى و رأى مقتضى صادر خواهد نمود. این 
آگهى در اجراى ماده 344 ق آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار یا محلى درج مى شود. م الف: 96/140 

خلیلیان دادرس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه/3/330



در روز قیامت ندا دهنده اى بانگ مى زند که: «آگاه باشید امروز هر 
کس گرفتار بذرى اســت که کاشته و عملى اســت که انجام داده، جز 
اعمال منطبق با قرآن» . پس شما در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید، 
از قرآن پیروى کنید، با قرآن خدا را بشناسید و خویشتن خویش را 
با قرآن اندرز دهیــد و رأى و نظر خود را برابــر قرآن متهم کنید و 

موال على (ع)خواسته هاى خود را با قرآن نادرست بشمارید.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان:
نى فیِه َعلى اِقاَمِه اَْمِرَك، َواَِذْقنى فیِه َحالَوَه ِذْکِرَك، َواَْوِزْعنى فیِه ِالَدآِء  اَللّـُهمَّ َقوِّ

ُشْکِرَك بَِکَرِمَک، َواْحَفْظنى فیِه بِِحْفِظَک َوَسْتِرَك، یا اَْبَصَر النّاِظریَن.
خدایا نیرو ده مرا در این ماه براى برپا داشــتن فرمان و دســتورت و بچشــان به من 
شــیرینى ذکرت و به من یاد ده در این ماه طرز بجا آوردن سپاسگزارى خود را به 

بزرگواریت و نگاهم دار در آن به نگهدارى و محافظت خود اى بیناترین بینایان.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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10  با پرداخت پول منتفى شد  

اکران

روبات ها به زودى مــــــــــــى توانند 
هویتمان را از مـا قــــــــــــرض بگیرند
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اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات نسبت به ارزیابى کیفى پیمانکاران واجد 
شرایط و داراى صالحیت جهت دعوت به مناقصه یک مرحله اى به شرح زیر اقدام نماید. 

1- شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه: انجام خدمات سرویس دهى با وسائط نقلیه سبک، راهبرى اتوبوس و کامیون جرثقیل دار 
2- مدت و محل انجام کار: یکسال شمسى در محدوده اداره کل راه آهن اصفهان و خارج از استان 

داشتن گواهى صالحیت پیمانکارى در رشته مرتبط و صالحیت ایمنى پیمانکارى از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و مرتبط بودن موضوع 
فعالیت شرکت (مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه فوق الزامى است. 

3- مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه مى باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد.
4- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 96/03/11 با در دست داشتن معرفى نامه 

کتبى به نشانى: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها 
5- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/03/27 به نشانى: دبیرخانه امور ادارى. 

6- هزینه اسناد: مبلغ (300/000) ریال 
7- دریافت اســناد ارزیابى از طریق پایــگاه ملى اطالع رســانى مناقصات HTTP://IETS.MPORG.IR و ســامانه ســتاد

 HTTP://SETADIRAN.IR 
8- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

پس از انجام ارزیابى کیفى، از پیمانکاران داراى صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت 
بعمل خواهد آمد. 

آگهى دعوت به ارزیابى کیفى تجدید فراخوان نخست 

اداره کل راه آهن اصفهان 

ا ف ا آ ا کل ا اا
شماره 43/96/2  نوبت دومنوبت دوم

م الف: 45485

شهردارى گلدشت به موجب اعتبارات عمرانى بودجه مصوب سال 1396 در 
نظر دارد نسبت به خرید آسفالت 019 و 012 و تحویل در محل، جهت خیابان ها 
و معابر ســطح شــهر با اعتبارى بالغ بر 5/000/000/000 ریال اقدام نماید، لذا 
پیمانکاران و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
اخذ فرم پیشنهاد قیمت تا تاریخ 96/3/20 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 96/3/21 به دبیرخانه 

حراست شهردارى تحویل نمایند.
تلفن تماس 03142232006-7

تجدید آگهى مناقصه (مرحله دوم)

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

جج
چاپ دومچاپ دوم

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش یک واحد تجارى 
به شماره 1 در طبقه زیرزمین از مجموعه  تجارى پاساژ شهردارى واقع در خیابان امام خمینى (ره) از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 

96/03/27 به شهردارى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 54222119- 031 

آگهى مزایده عمومى 

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز   

نوبت اولنوبت اول
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تلفن: 34452005     پیامک: 30007642  

... جهانى شوید
وزارت راه و شهرسازى

شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)
اداره کل راه آهن اصفهان
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 ابراهیم زاده: شاید پیشنهاد لیگ  برترى برسد 

 ابراهیم زاده: شاید پیشنهاد لیگ  برترى برسد 
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متین سادات ستوده با انتشار این عکس 
در صفحه اش نوشت: «من محو خدایم 
و خدا آن من است/هر سوش مجویید که 
در جان من است/سلطان منم و غلط نمایم 

بشما/گویم که کسى هست که سلطان 
من است.»

سلطان من است 

مهــدى پاکــدل ایــن عکــس را در 
اینستاگرامش منتشر کرد.

پرســتو گلســتانى تصویــرى از اولین 
ســریالى را که در آن ایفــاى نقش کرده 
بود، در صفحه اینســتاگرامش منتشــر

 کرد.
ایــن بازیگــر در توضیح ایــن عکس

 نوشت:
«بیاین با هم بخندیم، دوست داشتین به 
من بخندین. این منم سال هزارو سیصد و 
شصت و شش سریال "عقیق" کارگردان 
حمید تمجیدى، اولین ســریالى که بازى 
کردم.  و این اولین صحنه اى بود که بازى 
کردم ،اون وقتا دوربینا صدا مى داد و بعد 
صداگذارى مى کردن تا دوربین روشــن 
شد و صدا داد ،صداى قلبم بلندتر از صداى 
اون بود و پاهام مى لرزید تا نشستم ،خدا رو 

شکر اما نیافتادم.»

با موتور 

باهم بخندیم 

یک فایل ویدئویى در شــبکه هاى مجازى منتشر شده 
است که خبر از مصدوم شــدن یکى از بدلکاران سریال 

«پایتخت 5» مى دهد.
در این ویدئو که توسط یکى از اعضاى گروه گرفته شده 
است ظاهراً  قرار بود ماشینى از روى صخره اى با شتاب 
باال رد شــود، ولى ماشــین چپ کرده و بدلکار مربوطه 
دچار مصدومیت شدید مى شــود، گروه بالفاصله براى 
امدادرســانى به وى اقدام مى کنند و خوشــبختانه حال 
عمومى این بدلکار خوب اســت و به بیمارســتان براى 

مداواى بیشتر منتقل شده است.
الهام غفورى درباره وضعیت سالمتى این بدلکار، گفت: 
امیرحسین خنجرى یکى از بدلکاران سریال، روز ششم 
خرداد دچار حادثه شد و ماشینى که وى در آن بود به پایین 

یک دره سقوط کرد.
وى ادامه داد: این بدلکار از ناحیه ســر دچار شکستگى 
شد اما خوشبختانه آمبوالنس سر صحنه آماده بود و این 

بدلکار به سرعت به بیمارستان انتقال داده شد.

غفورى دربــاره روند درمانى این بدلکار اظهار داشــت: 
هماهنگى هــاى الزم براى روند درمانى امیرحســین 
خنجرى با بیمارســتان نیکان و دکتر تابش انجام شده 
است و منتظر هســتیم مصدوم به شــرایط ثبات برسد 
تا بتوانیــم وى را با آمبوالنس مجهز به سیســتم هاى

 آى سى یو به بیمارستان نیکان در تهران منتقل کنیم تا 
عمل جراحى انجام شود.

 «پایتخت 5» با مشــارکت ســازمان هنرى اوج در روز 
19 اردیبهشت در منطقه شیرگاه استان مازندران مقابل 
دوربین رفت. پیش از این قرار بود سریال براى رمضان 
96 از شبکه یک سیما پخش شــود اما به دلیل طوالنى 
شدن زمان پیش تولید، ســریال دیگرى جایگزین آن در 

این ماه شد.
در این سریال محســن تنابنده، ریما رامین فر، علیرضا 
خمســه،  احمــد مهران فر، نســرین نصرتــى، هومن 
حاجى عبداللهى، بهرام افشارى و سارا و نیکا فرقانى اصل 

به ایفاى نقش خواهند پرداخت.

قسمت هاى ابتدایى سریال تلویزیونى «نفس» در حالى 
شب هاى گذشته از شبکه 3 سیما به روى آنتن رفت که 
حضور بازیگران بى حجاب در بخش هایى از این سریال، 
بازتاب بســیارى در فضاى مجازى داشــت. بسیارى از 
کاربران با اشاره به چگونگى دادن مجوز به سازندگان این 
اثر در ارتباط به اســتفاده از بازیگران بى حجاب در داخل 
کشــور، این کار را امتیازى ویژه براى تلویزیونى ها 
دانستند که اهالى سینما از آن محروم هستند. 
این بحث ناظر به حواشى پیش آمده 
براى فیلم سینمایى «کاناپه» 
ساخته کیانوش عیارى 
بود کــه مدتى 

پیش اعالم شده بود به دلیل استفاده از کاله گیس براى 
بازیگران زن ایرانى این اثر و عدم رعایت حجاب اسالمى؛ 

نمى تواند به اکران عمومى درآید.
اما در پى ایجاد این حواشــى روابط عمومى ســریال با 
انتشــار خبرى اعالم کرد که تصاویر مربوط به بازیگران 
بى حجاب متعلق به بازیگران ارمنى اســت که همه این 
بخش ها در خارج از کشور فیلمبردارى شده است و از طریق 
تکنیک هاى جلوه هاى ویژه با تصاویر اصلى ترکیب شده و 
خروجى نهایى حاصل شده است.جالب آنکه این بیانیه در 
شرایطى منتشر شده است که تیم تولید این سریال مدت ها 
پیش از این، در خبرى به طور رسمى اعالم کرده بود که 
سازندگان «نفس» براى واقعى تر شدن فضاى این سریال 
و نزدیک تر شدن آن به فضاى آن روزها؛ به ارمنستان سفر 
کردند تا تصاویرى با حضور تعــدادى از بازیگران ارمنى 
ساکن در کشور ارمنستان، با قرار گرفتن مقابل پرده ضبط 
شود و بعداً از طریق جلوه هاى ویژه در پس زمینه تصاویرى 

که در داخل کشور ضبط شده بودند، قرار بگیرد.
این روابط عمومى اشــاره کرده است: به طور معمول، به 
تصویر کشیدن پوششى دور از واقعیت در سریال هایى که 
به فضاى کشور پیش  از انقالب اسالمى مربوط مى شوند، 
باعث انتقاد مخاطبان، ملموس نبودن فضا و غیرقابل باور 
بودن آثار اینچنینى شده اســت از  این رو با تمهیدى که 
عوامل سریال «نفس» به نویسندگى و کارگردانى جلیل 
سامان اندیشیدند، بنا شد براى نزدیک شدن به واقعیت آن 
سال  ها، برخى تصاویر در خارج از کشور و با حضور بازیگران 
خارجى ضبط شود.   طى این ســفر، تصاویرى با حضور 
تعدادى از بازیگران ارمنى ســاکن در کشور ارمنستان، با 
قرار گرفتن مقابل پرده ضبط شد تا بعداً از  طریق جلوه هاى 

ویژه در پس زمینه تصاویرى که در داخل کشور ضبط شده 
بودند، قرار بگیرد.  

اما ابتکار سازندگان «نفس» براى اولین بار نشان داد که 
مى توان برخى از خألهاى موجود در آثار نمایشى سینما و 
تلویزیون ایران را با اقداماتى اینچنینى پر کرد. اقدامى که 
شاید اگر چهره هایى همچون کیانوش عیارى نیز به سراغ 
آن مى رفتند دیگر الزم نبود تا حواشى جدیدى همانند آنچه 
براى فیلم «کاناپه» پیش آمد به سینماى ایران تحمیل 
شود.«نفس» در ایام ماه مبارك رمضان هر شب ساعت 

21 از شبکه 3 سیما روى آنتن مى رود. 
ازجمله بازیگران این سریال مى توان به مسعود رایگان، ژاله 
صامتى، علیرضا کمالى، بهناز جعفرى، قربان نجفى، احسان 
امانى، شهاب شادابى، هادى عامل هاشمى، با معرفى ساناز 
ســعیدى و با حضور فاطمه گودرزى، هدایت هاشــمى، 

داریوش فرهنگ، رامین راستاد و خسرو شهراز اشاره کرد.
سریال «نفس» به نویسندگى و کارگردانى جلیل سامان 
به مانند دو سریال قبلى این کارگردان، یک قصه عاشقانه 
را در بستر مبارزات مردم ایران علیه سلسله پهلوى روایت 
مى کند. براساس اظهارات سامان، این سریال ضمن اینکه 
مکمل دو ســریال «ارمغان تاریکى» و «پروانه» است، 

تصویر متفاوتى از عشق و مبارزه به نمایش مى گذارد.
«نفس»، مجموعه اى 30 قسمتى است که داستانش کمى 
قبل از انقالب اسالمى شروع مى شود و تا زمان آغاز جنگ 

تحمیلى ایران و عراق ادامه پیدا مى کند.
«نفس» درباره جوانى پر شــر و شور است که در بحبوحه 
وقایع انقــالب رازى در زندگى اش فاش مى شــود. او 
براى رســیدن به حقیقت حوادث پیچیده اى  را پشــت

 سرمى گذارد.

بازیگران «نفس» 
کاله گیس ندارند 

حادثه در «پایتخت 5» 

 ساخت سریال حضرت موسى(ع) 
با بیش از 100میلیارد تومان 

ل ن ر پربی و ش ى ی ب

رضــا ایرانمنش بازیگــر و کارگردان ســینما در خصوص آخرین 
وضعیت ساخت فیلم سینمایى «پلک» گفت: فعًال در حال رایزنى 

با سرمایه گذار هستیم و تا بدین لحظه با کسى به توافق نرسیدیم.
وى با اشــاره به موضوع این اثــر بیان کرد: «پلــک» موضوعى 
اجتماعى و ماورائى دارد و قصه خانــواده اى را روایت مى کند که 

درگیر مشکالتى مى شوند و در نهایت زن خانواده طى فرآیندى 
تنبیه مى شود.

این کارگــردان ادامه داد: لوکیشــن هاى این فیلم 
در شــمال ایران است و اگر 

بتوانیم ســرمایه گذار پیدا 
کنیم و آن را بســازیم به 

جشــنواره فیلــم فجر 
خواهیم فرستاد.

در حال رایزنى با سرمایه گذار هستیم

شار این عکس 
من محو خدایم

وش مجویید که 
مایمایم مط نم منم و غل

ت که سلطان 

 است 

قسمت هاى ابتدایى سریال تلویزیونى «نفس» در حالى 
3شب هاى گذشته از شبکه 3 سیما به روى آنتن رفت که 
حضور بازیگران بى حجاب در بخش هایى از این سریال،

بازتاب بســیارى در فضاى مجازى داشــت. بسیارى از 
کاربران با اشاره به چگونگى دادن مجوز به سازندگان این 
ارتباط به اســتفاده از بازیگران بى حجاب در داخل  اثر در
کشــور، این کار را امتیازى ویژه براى تلویزیونى ها 
دانستند که اهالى سینما از آن محروم هستند. 
این بحث ناظر به حواشى پیش آمده 
براى فیلم سینمایى «کاناپه» 
ساخته کیانوش عیارى 
بوبود کــه مدتى 

پیش اعالم شده بود به
بازیگران زن ایرانى این
نمى تواند به اکرانعموم
اما در پى ایجاد این حوا
انتشــار خبرى اعالم ک
بى حجاب متعلق به بازی
بخش ها در خارج از کشو
تکنیک هاى جلوه هاىو
خروجى نهایى حاصل ش
شرایطى منتشر شده است
پیش از این، در خبرى ب
سازندگان «نفس» براى
و نزدیکتر شدن آن به ف
کردند تا تصاویرى با حض
ساکن در کشور ارمنستان
شود وبعداً از طریق جلوه
که در داخل کشور ضبط
این روابط عمومى اشــا
تصویر کشیدن پوششى
به فضاى کشور پیش  از
ببباعث انتقاد مخاطبان، م
بودن آثار اینچنینى شد
عوامل سریال «نفس»
سامان اندیشیدند، بنا شد
سال  ها، برخى تصاویر در
خارجى ضبط شود.   طى
تعدادى از بازیگران ارمن
قرار گرفتن مقابل پرده ض

بازیگران «نفس»
کاله گیس ندارن

 تصاویر 
مربوط به بازیگران 

بى حجاب متعلق به بازیگران 
ارمنى است که همه این 
بخش ها در خارج از
 کشور فیلمبردارى

 شده است
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در پى نامــه ســیدرضا صالحى امیرى وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى به صداوسیما براى 
پخش ربناى محمدرضا شجریان در ایام ماه 
رمضان، محمدجواد الریجانى عضو شوراى
 نظارت بر صدا و ســیما طى نامه اى به وى 

پاسخ داد.
متن کامل این نامه به  شرح ذیل است:

«در مورد نامه منتســب به جنابعالى خطاب 
به سازمان صداوسیماى جمهورى اسالمى 
دائر بر ضــرورت پخش تــالوت منتخبى 
از آیــات چنــد ســوره از کالم  ا... مجید با 
صداى هنرمنــد معروف آقاى شــجریان 
ضــرورى دانســتم کــه نکتــه مهمى را 
خدمتتان عرض کنم. از آنجــا که موضوع 
دفاع از ایشان یک مناقشه سیاسى شده است، 
لذا در تالوت مذکور توجه به آیه تحت الشعاع 
قرار مى گیرد و این امر خالف موازین شرعى 
تالوت اســت؛ لذا خواهشــمند اســت که

 ســایر قطعات آوازى آن هنرمند را مطرح 
فرمایید که اتفاقًا داراى ساختار موسیقیایى 
مهمترى هم هســتند. حتمــًا مى دانید که 
تحت الشــعاع قرار گرفتن توجــه به آیات 
باهرات نســبت به مقارنات آنقدر مهم بوده 
که برخى از فقهاى بزرگ تالوت ملحون را 
مورد شبهه قرار داده اند. البته این حساسیت 
در میان موســیقیدانان بــزرگ و حرفه اى 
هم مطرح اســت و آنان غالبًا ابــا دارند که 
قطعات مهم ترکیبى آنان همراه با آواز پخش 
شــود، زیرا معتقدند توجه به الحان و معانى 
(و گاه حرکات متناظــر بدنى) توجه به رموز 
و ظرافت هاى نهفته در تناسب هاى ایقاعى 
را کــه جوهر اصلى هنر موســیقى اســت 

تحت الشعاع قرار مى دهد.»

محمدرضا 
شجریان وسط 
مناقشه سیاسى 

کانال تلگرامى سینمادیلى مدعى شد سازندگان فیلم 
سینمایى «رستاخیز» در قبال دریافت خسارت اکران 

حاضرند فیلمشان را در کمد نگه دارند. 
بر پایه این خبر آمده اســت: وزیر ارشاد تکلیف یکى 
دیگر از فیلم هاى توقیفى را مشخص کرد. شنیده ها
حکایت از این دارد که صاحبان فیلم «رســتاخیز» 
با وزیر ارشــاد با دریافت مبلغ 13 میلیارد تومان به 
عنوان بخشى از خسارات وارد شده بابت اکران نشدن 
این فیلم توافق کرده اند.در واقع وزارت ارشــاد بابت 
40 درصد از ایــن فیلم 13 میلیارد بــراى صاحبان 
«رســتاخیز» درنظر گرفته اســت کــه به صورت 
تقسیط پرداخت خواهد شد. ظاهراً دست اندرکاران 
«رستاخیز» تاکنون سه قسط از این مبلغ را نیز دریافت 

کرده اند و قرار اســت 
مابقى خســارت نیز تا 

با این شرایط سازمان پایان سال پرداخت شود.
ســینمایى مالک 40 درصد از «رستاخیز» شده که 
البته این 40 درصد فقط ســهم اکران فیلم است. در 
واقع رایت ویدئو و اکــران خارجى نیز به تهیه کننده 
فیلم تعلق دارد و در صورت موافقــت مراجع براى 
اکران عمومى، ســازمان سینمایى ســهمى از آنها 

نخواهد داشت.
رضا صالحى امیرى وزیر ارشــاد در جلسه اى که در 
تاریخ 1396/1/29در مجلس شوراى اسالمى برگزار 
شد این اطالعات را به اعضاى کمیسیون فرهنگى 

مجلس داده و البته صورتجلسه نیز شده است.

اکران «رستاخیز»اکران «رستاخیز»
 با پرداخت پول با پرداخت پول
 منتفى شد   منتفى شد  

جمــال شــورجه دربــاره تولیــد ســریال 
«حضرت موســى(ع)» گفت: مشکل اینجا 
است که دوســتان صدا و ســیما براى تولید 
سریال «حضرت موسى(ع)» همان رقمى را 
در نظــر مــى گیرنــد کــه بــراى ســاخت 
ســریال هاى الف ویژه در نظــر گرفتند.اما ما 
مى گوییــم تولید پــروژه هــاى تاریخى و 

دینى نیــاز به شــرایط خاصــى دارد و براى 
ســریال هایى مانند «حضرت موســى(ع)» 
باید ارقــام باالتــرى را در نظــر بگیرند.وى 
درباره تأمین بودجه این ســریال افزود: همین االن 
بودجه ساخت ســریال «حضرت موســى (ع)» 
آماده اســت. البتــه جایى که بــه ما کمک
مى کند، «اوج» نیســت و یک بانک اســت.

این کارگردان از قیــاس این فیلم با فیلم هاى 
دیگر انتقاد کرد و بیان داشــت: این مقایســه 
غلط است و آقاى دکتر میرباقرى در تلویزیون 
هم همین قیــاس را با فیلم «محمد رســول

 ا...(ص)» داشت. آنها بیش از صد میلیارد براى 
ساخت فیلم هزینه کردند و ما با همان بودجه

مى خواهیم 60 قســمت ســریال بسازیم؟! 
من مى گویم مقایسه ســه هزار دقیقه تولید 

سریال با یک فیلم اساساً غلط است.
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طالبى یکى از میوه هایى است که براى روزهاى گرم سال بسیار لذیذ است به 
شرطى که شیرین باشد. طالبى رسیده این ویژگى ها را دارد:

1 - پوستى زبر دارد. 
2 - اگر آن را از نزدیک بو کنید، عطر خوبى دارد و بوى خوشایندى مى دهد. 
3 - ســر طالبى، آنجا که شــبیه دکمه به نظر مى رســد، اندکى نرم تر است
(مواظب باشید همه قســمت ها نرم نباشــد چون در این صورت احتماًال از 

رسیدگى هم گذشته و در حال ترشیدن است). 
4 - یا رنگى زرد و فقط اندکى متمایل به ســبز دارد؛ یا زردى آن کمرنگ و 

کرم  مانند است. 
5 - خطوط آن سبز کمرنگ است (خطوط سبز با تیرگى بیشتر، معموًال نشانه 

ماندگى محصول در مغازه است). 

خواص طالبى 
طالبى یکى از بهترین منابع ویتامین 

A اســت و مملو از بتاکاروتن بوده که در بدن تبدیل به ویتامین A مى شود. 
بتاکاروتن یک آنتى اکســیدان بسیار عالى اســت که از سرطان پیشگیرى

 مى کند، کلسترول را کاهش مى دهد و درصد بیمارى هاى قلب و عروق را به 
طرز چشمگیرى کم مى کند. 

این ویتامیــن در بهبود بینایــى و حفظ ســالمت و طراوت پوســت، نقش
 ارزنــده اى دارد. به عالوه بتاکاروتن باالى طالبى، مانــع بروز آب مروارید در 
سالمندان مى شود. طالبى همچنین حاوى ویتامین C و عالوه بر آن، مواد مغذى 
دیگرى مثل پتاسیم، اسید فولیک، فیبر، منیزیم، ید و ویتامین هاى B6 است. 

وجود مجموعه اى از ویتامین ها، به خصــوص ویتامین هاى گروه B در این 
میوه، آن را به ماده اى بسیار خوب براى تنظیم متابولیسم در بدن تبدیل کرده 
و از این رو میوه اى بسیار مفید براى افزایش وزن کودکان و نوجوانان و افراد 

الغر است. 
طالبى میوه اى خنک و اشتها آور است و به دلیل دارابودن درصد باالى آب، 
فیبر و مواد معدنى مناسب، ادرارآور و ملین است. مصرف این میوه همچنین 
به افرادى که از کم خونى رنج مى برند، توصیه مى شــود. مطالعات نشان 
داده است که افرادى که از آسم رنج مى برند، در صورت 
استفاده از میوه هایى که خاصیت آنتى اکسیدانى باالیى 
دارند، کمتر دچار حمالت تنفسى مى شوند. از این رو مصرف 

طالبى براى کسانى که سل ریوى دارند، مفید است. 
طالبى و گرمک به دلیل دارا بودن مقدار زیادى فیبر براى کسانى 

که از یبوست رنج مى برند، مفید است. 
همچنین میوه هایى که پتاسیم باالیى دارند نظیر طالبى، موز، 
سیب و... از بروز نارســایى قلبى جلوگیرى کرده و در صورت 
بروز، از شدت آن مى کاهند. از آنجا که کلسترول، فشارخون و 
هموسیستیئن باال، زمینه ساز بروز بیمارى هاى قلبى هستند، 

مصرف طالبى به دلیل دارابودن مواد مغذى براى کنترل این سه فاکتور، مفید 
است و در سالمت قلب نقش کارآمدى دارد. البته افرادى که از بیمارى قند رنج 

مى برند در مصرف طالبى باید جانب احتیاط را رعایت کنند. 
دانشمندان با تحقیق بر پوست میوه هایى مثل خربزه و طالبى دریافته اند که 
پوست این میوه ها مى تواند منبعى براى مســمومیت غذایى باشد؛ از این رو 

شستن کامل میوه ها بسیار توصیه مى شود. 

فواید تغذیه اى طالبى 
طالبى یکى از بهترین منابع ویتامین A است و مملو از بتا کاروتن است که در 
بدن تبدیل به ویتامین A مى شود. در یک فنجان آب طالبى فقط 56 کالرى 
انرژى وجود دارد ولى 129درصد نیاز روزانه ما به ویتامین A را تأمین مى کند 

که تأثیر آن در بهبود بینایى و پوست بدن بر همه واضح است. 
طالبى یکى از غنى ترین میوه هاى حاوى ویتامین C است. طالبى عالوه بر 
ویتامین هاى A وC حاوى مواد مغذى مفید دیگرى مثل پتاســیم، فوالت، 

فیبر، منیزیم، ید و ویتامین هاىB5،B3،B6وB1 است. 

خواص درمانى گرمک و طالبى 
1 - طالبى میوه اى اشتها آور است. 

2- طالبى، ادرارآور، نرم کننده (ملّین) و موجب طراوت و شادابى پوست بدن 
است. 

3- خوردن طالبى، بعد از غذا براى درمان کم خونى مفید است. 
4- مصرف طالبى براى کسانى که ســل ریوى دارند و یا مبتال به یبوست و 

بواسیر هستند، مفید است. 
5- گرمک سرشار از ویتامین هاى A  وC و سلولز است. 

6- گرمک ملّین است؛ مخصوصًا براى کسانى که از یبوست مى نالند مفید 
است. 

7- گرمک و طالبى، تشنگى را در تابستان تسکین مى دهند. 
8- گوشت طالبى براى تسکین ســوختگى هاى سطحى و یا درمان 

ورم پوست مؤثر است. 
9- آب طالبى براى نرم کردن پوست مفید است. 

احتیاط الزم در مصرف طالبى 
1 - کسانى که مرض قند دارند باید در خوردن 
طالبى جانب احتیاط را رعایــت کنند و کمتر 

مصرف کنند. 
2- کسانى که ورم معده دارند، نباید در مصرف 

طالبى زیاده روى کنند.

صان اطفال آمریکا والدین باید مراقب محدود شدن مدت زمان 
طبق اعالم آکادمى متخص

سط کودکان شان باشند چراکه مدت زمان طوالنى تماشاى تلویزیون 
تماشاى تلویزیون تو

مشکالت زیر را به همراه خواهد داشت:

ان به سختى خوابشان خواهد برد.
- در صورت تماشاى بیش از اندازه زیاد، کودک

- ممکن است کودکان مبتال به مشــکالتى در زمینه زبان، توجه، مهارت هاى اجتماعى و 

افى با افراد دیگر در تعامل نیستند.
فکرى شوند چراکه به اندازه ک

ن یا چاقى شوند چراکه زمان کمترى را صرف بازى 
- ممکن است کودکان دچار اضافه وز

مى کنند.

ه معموًال سعى مى کنند آنچه را در 
- ممکن است کودکان دچار مشکالت رفتارى شوند چراک

تلویزیون مى بینند تقلید کنند.

با این ترفندها طالبى شیرین را تشخیص دهید

بى وص
طالبى یکى از بهترین منابع ویتامین

ب ى ب ر ن بو ر یل ب و ور ه و ى یو بى
مواد معدنى مناسب، ادرارآور و ملین است. مصرفاینمیوه همچنین فیبر و

به افرادى که از کم خونى رنج مى برند، توصیه مى شــود. مطالعات نشان 
داده است که افرادى که از آسم رنج مى برند، در صورت 
استفاده از میوه هایى که خاصیت آنتى اکسیدانى باالیى 
دارند، کمتر دچار حمالت تنفسى مى شوند. از این رو مصرف 

طالبى براى کسانى که سل ریوى دارند، مفید است. 
طالبى و گرمک به دلیل دارا بودن مقدار زیادى فیبر براى کسانى 

که از یبوست رنج مىبرند، مفید است. 
همچنین میوه هایى که پتاسیم باالیى دارند نظیر طالبى، موز، 
سیب و... از بروز نارســایى قلبى جلوگیرى کرده و در صورت 
بروز، از شدت آن مى کاهند. از آنجا که کلسترول، فشارخون و 
هموسیستیئن باال، زمینه ساز بروز بیمارى هاى قلبى هستند، 

رین ى ز ى بىی
Aویتامینهاى A وC حاوى
فیبر، منیزیم، ید و ویتامین

خواص درمانى گر
1 - طالبى میوه اى اشتها
2- طالبى، ادرارآور، نرم ک

است. 
از غ بعد 3- خوردن طالبى،
4- مصرف طالبى براى ک
بواسیر هستند، مفید است.
5- گرمک سرشار از ویتام
6- گرمکملّین است؛ مخ

است.
7- گرمک و طالبى
8- گوشت طالبى
ورم پوست مؤثر اس
9- آب طالبى براى

ط

محققان دریافتند فریاد زدن انسان را قوى تر مى کند. محققان دانشگاه «کیلى» براى درك بهتر این موضوع 
دو آزمایش انجام دادند. در آزمایش اول 29 شرکت کننده با دوچرخه ورزشى در هر 30 ثانیه پدال قبل از فریاد 

و بعد از فریاد زدن بررسى شدند.
در آزمایش دوم نیز 52 شرکت کننده تحت آزمایش فشردن دستگیره قرار گرفتند. نتایج نشان داد بعد از فریاد 

زدن، افراد قدرت بیشترى در مقایسه با قبل از آن داشتند.
دکتر ریچ استفنز اظهار داشــت: در زمان فریاد زدن میزان ضربان قلب افزایش نمى یابد و با فریاد زدن بدن را 

راحت کرده و در نتیجه بدن تحت کنترل قرار مى گیرد.
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فریاد زدن، انسان را قوى تر مى کند

اکثر ما افراد روزمان را با نوشیدن یک فنجان قهوه و یا چاى گرم آغاز مى کنیم تا بدن خود را گرم کرده و احساس 
خواب آلودگى بعد از بیدار شدن را برطرف نماییم.

از طرفى دیگر، هنگام نوشیدن آب، بیشتر به نوشیدن آب خنک تمایل داریم. در حالى که بنابر تحقیقات پزشکى، 
مصرف آب سرد در اساس کار اشتباهى است.

مصرف منظم آب ولرم به ویژه صبح ناشتا، باعث ترمیم بافت هاى بدن، افزایش قدرت دستگاه گوارش، بهبود نرخ 
سوخت و ساز و افزایش قدرت سیستم ایمنى بدن مى شود.

عموماً، دالیل زیادى وجود دارد که بر اهمیت نوشیدن آب گرم براى سالمتى انسان تأکید مى کند. برخى از مهمترین 
آنها در این مطلب آورده شده است.

 آب گرم و تمیز کردن دستگاه گوارش
مصرف آب گرم صبح ناشتا بدن را از مواد ســمى پاك مى کند. آب گرم، هضم غذاى موجود در معده را سریع تر 

مى کند به ویژه اگر بالفاصله پس از صرف غذا باشد.
اما در مقابل، مصرف آب سرد با غذا و یا بعد از آن باعث ته نشین شدن چربى هاى موجود در غذا شده و آن را سفت و 

محکم مى کند. در نتیجه، هضم غذا به مراتب دشوارتر خواهد شد.

  آب گرم و کمک به رفع یبوست
امروزه، یبوست و وجود نفخ رایج ترین مشکل دستگاه گوارش اســت. درواقع دلیل اصلى یبوست، کمبود آب در 

بدن مى باشد.
بنابراین، نوشیدن آب گرم، صبح ناشتا حرکات روده را بهبود بخشیده، دستگاه گوارش را از فضوالت تخلیه کرده و 

یبوست را بر طرف مى کند.

 تسکین درد
مصرف آب گرم به عنوان یک مسکن قوى، مى تواند دردهایى مثل سردرد را آرام کند.

حرارت موجود در آب گرم گردش خون را بهبود مى دهد و آن را به ســمت پوســت هدایــت مى کند، در نتیجه،
گرفتگى هاى عضالنى را مى تواند به خوبى بر طرف کند و درد ناشى از آن را تسکین دهد. 

 کاهش وزن
نوشیدن آب گرم صبح ها با شکم خالى، حرارت بدن را افزایش مى دهد و باعث باال رفتن سوخت و ساز بدن مى شود.

در نتیجه، قدرت چربى سوزى بدن افزایش یافته و به مرور زمان، وزن کاهش مى یابد. در ضمن، مصرف آب گرم به 
طور کلى عملکرد کلیه ها را بهتر مى کند.

  بهبود گردش خون
مصرف آب گرم باعث پاك شدن دیواره هاى رگ ها از چربى شده و جریان خون را راحت تر مى کند.

در ضمن، مواد ســمى موجود در خون با مصرف آب گرم از بدن خارج شده و بدین ترتیب، سرعت و میزان گردش 
خون بهبود مى یابد.

عالوه بر این، حرارت موجود در آب گرم باعث شل شدن اعصاب و ماهیچه هاى بدن شده که به دنبال آن گردش 
خون در کل بدن راحت تر مى شود.

 ممانعت از پیرى زودرس
پیرى زودرس به ویژه بین زنان، یک کابوس وحشــتناك مى باشد. اما، خوشبختانه روند آن را مى توان با مصرف 

آب گرم متوقف کرد.
زیرا، مواد سمى موجود در بدن دلیل اصلى بروز پیرى زودرس در افراد مى باشد که به خوبى با نوشیدن آب گرم از 

بدن خارج مى شوند.
در ضمن، آب گرم سلول هاى پوست را بازسازى کرده و قدرت ارتجاعى آنها را افزایش مى دهد.

فواید شگفت انگیز نوشیدن آب گرم

هندوانه براى افرادى که دچار سنگ کلیه هســتند مفید است. مخصوصًا 
افرادى که طبع گرم و خشک داشــته و ذاتاً ادرار کمى دارند از هندوانه سود 
بیشــترى مى برند.   مزاج هندوانه سرد و تر اســت بنابراین به بدن خنکى 

مى بخشد. در واقع بیشتر میوه ها و سبزیجات تابستانى مزاج مرطوب دارند.
در فصول گــرم و در اقلیم هاى گرم بــه خصوص افراد گرم مــزاج نیاز به

خوردنى ها و نوشــیدنى هایى دارند که به بدنشان خنکى بخشد که یکى از 
بهترین آنها هندوانه است که در اصطالح طب سنتى تیزى و حدت و حرارت 

خون را تعدیل مى بخشد.
 حالت شــایعى که امروزه و مخصوصاً در این فصل گرم تابستان زیاد دیده 
مى شود احساس گرماى درونى یا سطحى بدن (چه از داخل و چه دست و پا و 
سر و صورت) است به طورى که گاهى شخص مجبور مى شود دوش آب سرد 
گرفته یا پایش را داخل آب خنک بگذارد.  ما مى توانیم با مصرف میوه هاى 

تابستانه داراى طبع خنک جلوى افزایش حرارت بدن را بگیریم.
افزایش حرارت بدن عوارضى دارد از قبیل خارش پوست، جوش و دمل هاى 
پوستى، خشــکى بدن، خشــکى مخاط و... و به دنبال آن تشنگى شدید و 
یبوست.   از طرفى به دلیل کاهش آب و شکننده شدن مخاط، خونریزى هاى 
مخاطى (مثًال از بینى) زیاد مى شود. راهکار این است با مصرف رطوبتى ها 

(مرطبات) مثل هندوانه و کاهو جلوى این مشکالت گرفته شود.
هندوانه جلوى تندى و تیزى صفرا را هم مى گیــرد. در بدن دو خلط (مواد 
حاصل از هضم غذا) گرم داریم: خــون و صفرا که به خصوص صفرا گرم تر 
است. اینکه مى گویند فردى صفراوى مزاج است از همینجا ریشه مى گیرد 
یعنى داراى مزاج گرم یا فزونى این ماده در بدن است که عالیمى دارد از جمله 
اینکه پوست، چشــم یا روى زبان به رنگ زرد متمایل شده و خارش در فرد 

ایجاد مى شود.
هندوانه مهار کننده صفراى بیش از حد اســت که عامل بســیارى از این 
بیمارى ها در بدن مى تواند باشد.   این میوه با افزایش رطوبت هاى بدن و مهار 
ترشح صفراى زیادى از بروز سنگ  هاى صفراوى پیشگیرى مى کند یا حتى 
به دفع شن ریزه ها و لجن هاى صفراوى که امروزه خیلى ها دچار آن هستند و 
اکثراً مجبور به جراحى صفرا مى گردند کمک مى کند.  طبق قواعد طبى مؤکد 
است فرد حتى المقدور با اصالح سبک زندگى و توصیه هاى غذایى جلوى 

بیمار شدن را گرفته یا از چنگال بیمارى ها بهبود پیدا کند و جراحى به جز در 
موارد ضرورى انجام نشود.  مصرف میوه هایى با طبع خنک از جمله هندوانه 

در فصول گرم و ایام روزه دارى جزو بهترین انتخاب ها هستند.
در مواقع روزه دارى بهتر است بعد از افطار تا هنگام خواب مصرف شود چون 
مصرف آن در سحر ممکن است با افزایش ادرارى که در طول روزهاى گرم 
و طوالنى براى شــخص اتفاق مى افتد باعث از دســت دادن آب از بدن و 

تشنگى شود.  
هندوانه چون رطوبت بدن را باال مى برد غلظــت خون را کاهش مى دهد. 
غلظت خون دالیل زیادى دارد از جمله مصرف گوشت و فست فودها و یا 
کم مصرف کردن میوه ها و سبزیجات آبدار و یا زیاد مصرف کردن چربى ها.   
بنابراین هندوانه با افزایش نسبى آب خون (بلغم) باعث افزایش رطوبت و 
رقیق شدن خون مى شود. هندوانه مدر است بنابراین براى افرادى که دچار 
سنگ کلیه هستند مفید است.   مخصوصاً افرادى که طبع گرم و خشک داشته 
و ذاتاً ادرار کمى دارند از هندوانه سود بیشترى مى برند چون با افزایش حجم 
ادرار احتمال کاهش برخى مشکالت سیستم ادرارى و تشکیل سنگ یا دفع 

سنگ هاى موجود افزایش مى یابد.
همه انسان ها در طول عمر خود تجربه ســوزش، التهاب و قرمزى حلق یا 
مخاط دهان که گاهى به صورت آفت خود را نشــان مى دهد داشته اند و یا 
دچار خشکى حنجره و گرفتگى صدا شده اند.   همچنین گاهى انسان متوجه 
مى شود گاز بازدمى خروجى از ریه داراى حرارت زیاد و محسوس مى باشد. 

مصرف هندوانه و خنکى جات براى همه این حالت ها خوب است.
مزاج هندوانه سرد اســت و نباید همزمان با سردى جات قوى و 

چیزهاى ترش مثل انواع ترشى جات (سرکه) و یا ماست و 
دوغ مصرف شود زیرا عوارضى نظیر نفخ معده و سردى 

مزاج در فــرد روى مى دهد.   بهتریــن زمان مصرف 
هندوانه در میان (بین) وعده هاســت و خوردن آن به 

همراه غذا باعث نفخ و کندى هضم مى شود.
معده براى هضم غذا نیاز به حــرارت دارد و لذا نباید 
همراه با غذاى خشک یا بالفاصله بعد آن، آب، ماست، 

دوغ، کاهو و یا ساالدهاى سرد و میوه هایى نظیر هندوانه 

و خیار مصرف شوند؛   چون با کاهش حرارت معده شخص دچار اختالل هضم 
و ترش کردن و نفخ مى شود و غذا مدت طوالنى ترى در معده مى ماند و نه 

خواص غذا و نه خواص میوه، هیچ کدام به بدن نمى رسد.
مصرف ناشتاى این میوه هم توصیه نشده است همچنین بالفاصله بعد از 
ورزش نیز مضر است و کًال در مواقعى که شکم خالى و معده گرم مى باشد. 
علت این است که هندوانه وارد معده اى مى شــود که گرم و خالى بوده و بر 
اساس قانون طب سنتى ورود نوشــیدنى هاى خنک به معده خالى ممنوع 
است.   و باید صبر کرد تا حرارت معده قدرى کاهش یابد. طى شب عملیات 
هضم صورت گرفته و معده خالى شده است و لذا صبحگاه حرارت معده تا 
حدودى زیاد مى شــود (نظیر اتفاقى که در روزه دارى هم رخ مى دهد) مثل 
ظرف پخت غذا که بدون محتویات روى شعله قرار داده شود.   ناشتا مصرف 
کردن چیزهاى خیلى خنک باعث سرد و ضعیف شدن و شلى عضالت معده 
شده و نیز آسیب هایى به کبد و طحال وارد کرده منجر به سردى مخصوصًا 

کبد و اختالل هضم مى شود.

هندوانه را با شکم خالى مصرف نکنید

جم زیش چونب
دفع  و تشکیل سنگ یا

تهاب و قرمزى حلق یا
ن مى دهد داشته اند و یا 
ن گاهى انسان متوجه

د و محسوس مى باشد. 
خوباست.
جات قوى و 

ست و 
دى
ف
ه

د
،
نه

و ى م ل و ب

مضرات تماشاى 
تلویزیون براى کودکان را 

جدى بگیرید
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بازارگرمى با نام  قطر

دیگر فایده ندارد
ازارگرمى با نام  قطبازارگرمى با نام  قط

دیگر فایده ندارد

مجید نائینى مربى مشهور پایه هاى فوتبال ایران به 
خاك سپرده شد.

مجید نائینى، مرد محجوب و سربه زیر فوتبال تهران، 
بعد از30 سال کوشش در کشف و پرورش استعدادهاى 
ناب جنوب شهر و معرفى فوتبالیست هاى  بنامى چون 
على لطیفى، خســرو حیدرى، میالد نــورى، هادى 
عقیلى، محسن بیاتى نیا، علیرضا حقیقى، امیرحسین 
فشنگچى، مهرداد کفشــگرى، احمد آهى، سامان 
آقازمانى، حمیدرضاعلى عسگرى، مهرداد اوالدى، 
محمد پروین، روزبه چشمى، شهاب زاهدى و... اوایل 
هفته گذشــته به علت بیمارى در بستر افتاد؛ درست 
همان زمانى که خبر همکارى فدراســیون فوتبال و 
انجمن اهداى عضو منتشر شــد. جایى که باشگاه 
هواداران فوتبال ملى به عنوان پل ارتباطى بین مردم 
و جامعه فوتبال، فارغ از هیاهوى معموِل و جارى در 
فوتباِل زشت وزیباى ما، رویدادى بشردوستانه و ماندگار 
را در تاریخ ورزش کشور ثبت کرد تا درپى آن، فوتبالى ها 
هم به جمعیت  اهداکنندگان عضو بپیوندند. آن روز اما 
هیچکس فکر نمى کرد که به این زودى و در غروب 
دلگیر اولین پنج شــنبه پیش رو، جامعه فوتبال اولین 
داوطلب خود در این امر نیکو و خداپسندانه را معرفى 

کند: «مجید نائینى»

در روزگارى که فوتبال ما در بازار مکاره قهرمانى ها 
و آقاى ُگلى ها و کلین شیت ها، گاه از فلسفه پهلوانى 
و فتوت فاصلــه مى گیرد، یک مــرد از جنس مرام و 
نســل معرفت، آقا مجید، آقا مجیِد نائینى، کسى که 
تنها عشــقش پرورش جوانان و نوجوانان پابه توپ 
زمین هاى خاکى دیروز و چمن شده امروز جنوب تهران 
بود، قهرمانانه و پهلوانانه ُگل مى کارد؛ اما این بار نه با 
معرفى یک ستاره فوتبال، بلکه با معرفى خود در قامت 
اولین ورزشکار تاریخ این مرزوبوم که جسمش را پیش 
از رفتن، فداکارانه اهدا کرد. آقا مجید رفت تا روحش 
همچنان در چندین کالبد، زندگى بخش همنوعانش 
باشد. اما او این بار با روکردن یک ستاره، چندین خانواده 
را نان نداد، بلکه ُرل آخرین ستاره  نمایان شده به دست 
خویش را خود بازى کرد و با مرگش، چندین خانواده را 
جان داد!  با درود به شرف خانواده نائینى که با فداکارى 
و ازخودگذشتگى باعث شــدند تا جسم و روح و یاد و 
جان این عزیز همچنان زنده باشد و زندگى بخش، و با 
آرزوى اینکه همه ایرانیان، به ویژه ورزشکاران، همیشه 
سالمت باشند و تندرســت؛ امید است که فرهنگ 
پسندیده اهداى عضو، بیش ازپیش میان ایرانیان که 
همواره در طــول تاریخ رادمرد بوده انــد و نیکوکار و 

خردمند، گسترش یابد.

 شاید پیشنهاد لیگ  برترى برسد 
ابراهیم زاده: 

سرمربى فصل گذشته مس کرمان با اشاره به وضعیت خودش براى فصل 
آینده گفت: چند پیشنهاد دارم، اما هنوز تصمیمى نگرفته ام. 

منصور ابراهیم زاده در گفتگویى درخصوص جدایى از مس کرمان و اینکه آیا 
این موضوع با تصمیم خودش بود یا باشگاه مس کرمان، اظهار داشت: این 
یک تصمیم دوطرفه بود و در نهایت از این تیم جدا شدم. در حال حاضر چند 
پیشنهاد از تیم هاى لیگ دسته اول دارم، ولى هنوز تصمیمى براى فصل آینده 
نگرفته ام. از طرفى منتظرم تا شاید پیشنهاد لیگ برترى به دست من برسد و 

زیاد عجله اى براى تصمیم گیرى ندارم.
او درمورد اینکه آیا دوست دارد همچنان در لیگ دسته اول که سختى هاى 
خاص خــودش را دارد مربیگرى کند، اظهار داشــت: طبیعتًا مربیگرى در 

لیگ دسته اول بسیار سخت است و کار کردن 
در لیگ برتر به مراتب بهتر از 

لیگ دســته اول است. من 
هم صبــر مى کنم و براى 
همین مى گویم که عجله 
زیادى براى تصمیم گیرى 
ندارم. باید دید در آینده چه 

اتفاقاتى رخ خواهد داد.

نصف جهان على دایى قصد دارد دو شاگرد دیگر خود را هم به سایپا ببرد.

  باشگاه سایپا خیلى بى سروصدا به دنبال جذب بازیکنان مدنظر على دایى است 

تا خواســته هاى این مربى را در فصل نقل وانتقاالت برآورده ســازد. بعد از پیوستن 

آرش رضاوند از تیم نفت به ســایپا به زودى دو بازیکن دیگر از این تیم مجددًا شاگرد 

دایى خواهند شد.محمد دانشگر و رضا علیارى از جمله نفراتى هستند که به دنبال فسخ 

قرارداد خود با تیم نفت هستند تا با رضایتنامه راهى تیم سایپا شوند. هر دو بازیکن تحت 

قرارداد باشگاه نفت هســتند اما چون مطالبات زیادى از این باشگاه دارند به دنبال فسخ 

قرارداد قانونى با باشگاه خود هستند. گفته مى شود محمد دانشگر گزینه جدى حضور در 

سپاهان است و توافقات الزم هم با وى انجام شده است. باید دید وى به توافقات خود با 

تیم اصفهانى پایبند مى ماند یا نه.

دایى به  دنبال دایى به  دنبال 
گزینه سپاهانگزینه سپاهان

با گذشــت نزدیک به یک ماه از اتمام فصل 
لیگ ســتارگان قطر هنوز هیچ بازیکن 
سرشــناس خارجى راهــى این

 رقابت ها نشــده، اتفاقى که 
تعجب رسانه هاى این 
کشــور را نیــز در پى 

داشت.

باشگاه هاى متمول قطرى این 
بار دســت به عصاتر از همیشه 
وارد بازار نقل و انتقاالت خارجى 
شــدند تا جایى که برخالف همه 
ســال ها اولویت آنهــا روى حفظ 
ستاره هاى فعلى قرار گرفته تا اینکه 
بخواهند بازیکن و ســتاره گرانقیمت 
جدیدى خریدارى کنند. همین موضوع 
به سوژه روزنامه هاى مطرح ورزشى قطر تبدیل شده 
تا جایى که روزنامــه «الرایه» صفحه اول خود را بــا تیترى مبنى بر 

کسادى فصل نقل و انتقاالت بازیکنان خارجى پر کرده است.
بعد از تمام مشــکالتى که فصل قبل گریبان باشــگاه هاى متمول 
قطرى از جمله العربــى، االهلــى، الغرافــه و... را در برگرفت و 
باعث شــد تا فیفا بــا آراء انضباطى و جریمه هاى ســنگین 
مالى مقابل شــکایت هاى صورت گرفته از این باشگاه 
موضع بگیرد این بار اتحادیه فوتبال قطر تصمیمات 
ســختگیرانه تــرى در قبال مســائل مالــى براى
 باشگاه ها وضع کرد که همین قوانین دست و پا گیر 
مانع جدى شد در راه سروصداى مدیران باشگاه ها در 
قبال خرید بازیکنان جدید. در این بین ادغام دو باشگاه 
نظامى و متمول لخویا و الجیش نیز مزید برعلت شــد تا 

کمتر باشگاهى رغبت به خرید جدید نشان بدهد.
روزنامه «الرایه» در بخشــى از گزارش خود پیرامون قوانین 
جدید فیرپلى مالى در بین باشــگاه هاى حاضر در لیگ ســتارگان 

قطر مدعى شــد با پایین آمدن بودجه ها و ارقام پرداختى به عنوان 
دســتمزد به بازیکنان خارجى شــاهد کوچ بســیارى از آنها از لیگ 
ســتارگان خواهیم بود ضمن اینکه ســایر بازیکنان خوب نیز حاضر 
نمى شــوند در میان کشــورهاى حاشــیه خلیج فــارس راه لیگ 
ستارگان را در پى بگیرند و ترجیحشان این است تا دنبال پول خوب
 باشــند که از این حیث باشــگاه هاى اماراتى و عربستانى یک گام 

جلوتر هستند.
این روزنامــه همچنین به وضعیــت بازیکنان 
ایرانى حاضر در این فصل نیز اشــاره کوچکى 
داشــت تا جایى که از مرتضى پورعلى 
گنجى به عنوان تنها ملى پوش ایرانى 
نام برد که شانس ماندن در السد را دارد 
به خصوص که این باشگاه سه سهمیه خارجى خود را با نفرات قبلى پر 
کرده و تنها یک جاى خالى براى این مدافع ایرانى کنار گذاشته است. 
ســایر بازیکنان از جمله پژمان منتظرى نیز از دید روزنامه «الرایه» 
شانسى براى ماندن در االهلى ندارد درست مثل مجتبى جبارى که 
گفته مى شود جاى خود را به سردار رشیداف ملى پوش ازبک باشگاه 

منحل شده الجیش خواهد داد.
به این ترتیب با گزارشــى که روزنامه «الرایه» در قبال پایین آمدن 
بودجه باشگاه هاى قطرى منتشــر کرد به نظر مى رسد ستاره هاى 
ایرانى کــه در روزها و هفتــه هاى اخیر بحث حضورشــان در لیگ 
ســتارگان نقل محافل خبرى بود تمایل چندانى بــراى کوچ به آن 
سوى آب هاى خلیج فارس نداشته باشند. نفراتى مثل سروش رفیعى، 
مهدى طارمى، ساسان انصارى و حتى کاوه رضایى که نزدیک ترین 
ستاره ایران به باشــگاه هاى قطرى بود با این شرایط که پول خوبى 
هم نصیبشان نمى شود بعید اســت راهى قطر شوند و اگر صحبت و 
ادعایى نیز در این مدت مطرح بوده تنها جنبه بازارگرمى داشته است.

کسادى بازار نقل و انتقاالت در لیگ ستارگان قطر به قدرى مشهود 
است که ثابت مى کند مالکان این باشــگاه با توجه به قانونمند شدن 
قوانین مالى و حرفه اى در لیگ فوتبال قطر دیگر ریسک خریدهاى 
اینچنینى را به جان نخرند چــون تبعاتى که این ماجــرا گریبانگیر
 باشــگاه هایى مثل العربى کرد مى تواند درس عبرتى براى سایرین 
باشد تا خود را با شــکایت و شــکایت بازى با کمیته انضباطى فیفا 
درگیرنکنند از همین رو بعید است در تابستان شاهد حضور ستاره اى 

از ایران در قطر باشیم .

 به یاد کاشف هادى عقیلى

نصف جهان   با اعالم سازمان لیگ مبنى بر اینکه سینا عشورى بازیکن آزاد 
است و تراکتورسازى به دلیل حکم فیفا نمى تواند با او قرارداد امضا کند، 
جدایى این بازیکن از تراکتورسازى قطعى شد. عشورى که یکى از 
محبوب ترین بازیکنان تراکتورسازى بود فصل گذشته به دلیل 
مصدومیت از فهرست این تیم خارج شد اما با محرومیت فیفا، 
نتوانست به تیمش برگردد و حاال قصد دارد از این تیم جدا 
شود. او در مصاحبه اى اعالم کرده که چند پیشنهاد خوب 
از لیگ برتر دارد و یکى از تیم هاى پرطرفدار تهران هم به 

او پیشنهاد داده است.
 رســانه هــاى مختلــف و دو روزنامــه نزدیــک به 
باشگاه هاى استقالل و پیروزى هم در مورد پیوستن وى 
به تیم هاى سرخ و آبى تهران  خبرهایى را منتشر کرده اند. 
هنوز مشخص نیست تیمى که به عشورى رسماً پیشنهاد داده 
پرسپولیس است یا استقالل، اما بررسى لیست دو تیم و نیازهاى 
آنها در پست هاى مختلف مى تواند در پیدا کردن جواب این سئوال 
به ما کمک کند. استقالل در پست هافبک دفاعى امید نورافکن، امید 
ابراهیمى، فرشید باقرى و روزبه چشمى را دارد و اساسًا نیازى به هافبک 
دفاعى ندارد، مگر اینکه در تمدید قــرارداد ابراهیمى ناکام بماند و نورافکن هم 

لژیونر شود. در این صورت ممکن است آبى ها به عشورى نیاز داشته باشند.
پرسپولیس اما در حال حاضر کمال کامیابى نیا را در پست هافبک دفاعى در اختیار دارد و هر بازیکن 
دیگرى در این پست قطعاً در ترکیب اصلى این تیم جایى نخواهد داشت. عشورى هم اگر پرسپولیسى شود باید منتظر 
محرومیت یا خداى نکرده مصدومیت کمال شود تا بتواند در ترکیب اصلى پرسپولیس به میدان برود. اتفاقى که همین 
حاال افتاده و کامیابى نیا به دلیل مصدومیت ممکن است چند بازى اول تیمش را در لیگ بعدى از دست بدهد. ضمن 
اینکه به نظر مى رسد بازگشــت احمد نوراللهى هم تا حدود زیادى منتفى شده است و برانکو به یک بازیکن جانشین 
براى کامیابى نیا نیاز مبرم دارد. اما مشخص نیست که عشورى حاضر به نیمکت نشینى در پرسپولیس خواهد شد یا 
نه. در هر حال فعًال به نظر مى رسد پرسپولیس گزینه مناسب ترى براى هافبک محبوب تراکتورسازى باشد و احتمال 

پیوستن او به این تیم بیشتر از استقاللى شدنش است.
از سوى دیگر ذوب آهن که به نوعى خانه  عشورى محسوب مى شود مایل است تا بار دیگر وى سبزپوش شود. برخى 

منابع خبرى از تمایل سپاهان براى جذب سینا اطالع داده اند که باید دید این خبر تا چه حد صحت دارد.

صد آینده  عشورى
مق

هن؟

وب آ
سپاهان، پرسپولیس، ذ
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نصف جهان   هر چند دیروز برخى از سایت ها خبر از توافق 
رسمى ساسان انصارى با سپاهان را منتشر کردند اما هنوز 
هیچ اتفاقى نیافتاده است و همچنان وضعیت مقصد آینده 

او مبهم است.
ساســان انصارى که توانســت بــا عملکرد درخشــان 
در بازگشــت به فــوالد در جمــع مدعیان آقــاى گلى 
قرار گیــرد، بــا پیشــنهادات مناســبى مواجه شــده 
کــه احتمــال لژیونــر شــدن او را افزایــش داده

 است.
ساسان انصارى، مهاجم شــماره 3 فوالد خوزستان 
که بعد از نیمکت نشینى در ابتداى فصل در ترکیب 
پرســپولیس با تصمیمى جالب توجه به جمع تیم 
سابق خود بازگشــت، توانســت با عملکردى 
فوق العاده تا هفته هاى پایانى شــانس کسب 
عنــوان آقــاى گلى را بــه خــود اختصاص 

دهد.
مهاجــم جنوبى فوالد اکنون با پیشــنهادات 
جالب توجهى مواجه شده که این اتفاق باعث 
شده اســت فعًال نســبت به درخواست هاى 

داخلــى اش ســکوت کنــد. گفته مى شــود 
پیشــنهاداتى از لیــگ یونــان، روســیه و قطر 

باعث شده اســت این بازیکن تصمیم در خصوص 
آینده حرفه اى خــود در فصل بعــدى را به هفتــه آینده 

موکول کند و اکنون براى اســتراحت به مســافرت بــرود. این 
در حالى است که ســپاهان جدى ترین گزینه داخلى است که خواهان 

جذب این مهاجم شده است و فوالد خوزســتان نیز تمایل جدى خود براى 
تمدید قرارداد را ارائه داده است و از استقالل نیز به عنوان دیگر تیم خواستار 
این مهاجم یاد مى شــود. باید دید در نهایت انصارى که با 16 گل زده آمارى 
مناسب از خود در این فصل به جا گذاشته وسوسه پیشنهادات خارجى مى شود تا 
شانس حضور در جام جهانى در ترکیب تیم ملى را افزایش دهد یا پیشنهادات 

مالى داخلى، او را در فصــل هفدهم در فوتبال ایــران نگه مى دارد. به 
نظر مى رســد تا هفته آینده تکلیف او به طور قطعى مشخص

 شود.

نصف جهــان  اســتقالل همچنان 
براى نگهداشتن ســرور جپاروف 
در اردوگاه خود دست و پا مى زند. 
جپاروف پس از اینکه مدتى به 
قرضى  صورت 
هــى  ا ر

سپاهان شد، پس از اتمام فصل حاضر نشد به ایران بازگردد و با استقالل 
قرارداد امضا کند. استقالل با او قرارداد یکسال و نیمه بست اما به دلیل 
محرومیت از نقل و انتقاالت، ایــن بازیکن را در قــراردادى قرضى و 

همچنین با توافقنامه به سپاهان داد.
جپاروف پس از گذشت چند ماه از حضور در ایران اعالم کرده است 

که قصد ندارد ادامه فوتبالش را در ایران سپرى کند. به همین دلیل 
پس از انجام آخرین بازى لیگ راهى کشورش شد. گفته مى شود 
که استقاللى ها قصد دارند در صورت عدم بازگشت این بازیکن از 
او شکایت کنند. شکایتى که بعید اســت راه به جایى پیدا کند و 
فقط براى ترساندن بازیکن ازبکستانى رسانه اى شده است.

ــایفیگــور شکــایت!

حذف ناباورانه تیم جوانان ایران از جام جهانى، انتقادات زیادى را متوجه کادر فنى این تیم 
و شخص امیرحسین پیروانى کرده است. بسیارى او را در حد سرمربیگرى تیم جوانان در 
جام جهانى نمى دانند و معتقدند که وقتى تیمى در دو بــازى پیاپى، برد را با باخت عوض 
مى کند حتماً مشکالت فنى بزرگى دارد که مربیان نتوانسته اند آن را برطرف کند. اما خود 
پیروانى چنین اعتقادى ندارد. او در مصاحبه با ایسنا از عملکرد خود و شاگردانش دفاع و از 
منتقدانش انتقاد کرده است. بخش هایى از مصاحبه پیروانى و پاسخ هاى مختصر به این 

ادعاها را بخوانید:
■   «در نگاه کلى این بضاعت فوتبال ماست. ما تا دقیقه 85 با پرتغال مساوى بودیم که این 
بیانگر بازى خوب ما بود اما باز هم پرتغال یک تیم اروپایى است و هشت بازیکن این تیم در 

سطح اول فوتبال دنیا بازى مى کنند که در آن صورت شرایط فرق مى کند...»
مربیان ما وقتى بیرون گود هستند از بضاعت و استعدادهاى ناب فوتبال ایران حرف مى زنند 
اما بعد از ناکامى خود ادعا مى کنند که بضاعت ما همین است! ضمن اینکه در فهرست تیم 
جوانان پرتغال فقط یک بازیکن(ژانده سیلوا شماره 17 عضو ویتوریو گیمارش) سابقه بازى در 
لیگ برتر این کشور را دارد و سایر بازیکنان عضو تیم دوم یا B پورتو، اسپورتینگ و... هستند و 

ادعاى حضور هشت بازیکن این تیم در سطح اول فوتبال دنیا درست نیست.
■  «16 ســال قبل ما به جام جهانى رفتیم و از سه بازى، سه شکست آوردیم و نتوانستیم 
گلى را به ثمر برسانیم. حال نمى دانم چطور برخى انتظار داشتند که ما به جمع هشت تیم 
برتر جهان صعود کنیم؟ فوتبال ما فاصله زیادى با اروپا دارد و این فاصله با برنامه برطرف 

مى شود.»
ارجاع به عملکرد 16 سال پیش تیم جوانان یک فرافکنى بزرگ است. 

■  «گالیه اى از دوستان منتقد دارم که بعضى از آنها از هر شرایطى استفاده مى کنند تا همه 
چیز را به نفع خود رقم بزنند. ما باید انتقادهاى سازنده کنیم. فوتبال ما کجا و فوتبال پرتغال 
کجا.» پیروانى در حالى از فاصله فوتبال ما و پرتغال صحبت مى کند که 
تیمش در برابر زامبیا شکست سنگین ترى را متحمل شده بود. 
قطعاً فاصله فوتبال ما و زامبیا بیشتر از فاصله ما با پرتغال نیست 
و پاى اســتدالل آقاى پیروانى اینجا هم مى لنگد. فراموش 
نکنیم که سه ساعت بعد از اینکه ایران بازى برده را مقابل 
پرتغال واگذار کرد، جوانان ژاپن بازى 2-0 باخته را 
با ایتالیا 2-2 کردند و در آستانه کسب پیروزى 
هم بودند. در واقع شاید جمله درست تر این 
باشد: مربیان فوتبال ما کجا و مربیان 

فوتبال پرتغال و اروپا کجا!

قراردادهاى یکساله به طمع پول بیشتر درحالى باب شده است که امروز فوتبال ایران براى 
نگهداشتن هوادارانش به بازیکنانى مثل «فرانچسکو توتى» که ستاره باشند و خاطره ساز 

نیاز دارد. 
نمونه توتى را در فوتبال ایران داشــته ایــم، مخصوصاً در قدیم االیــام، بازیکنانى مثل 
اصغر حاجیلو، شــاهین بیانى، صادق ورمزیــار، مجتبى محرمى، کرمانــى مقام، على 
پروین، منصور پورحیــدرى و محمود خوردبیــن و برخى دیگر از بازیکنــان و مربیان 
بوده اند که مثل توتى عمل کرده اند، برخى از نوجوانان تا دوران مربیگرى خود همیشــه 
با یک تیم بــوده اند و کامًال با ارزش بــوده اند. بازیکنانى مثل ابراهیــم صادقى که مرد 
نارنجى لقب گرفت و ســال ها در ســایپا ماند هم در این زمره قرار مــى گیرد. بازیکن 
بزرگ در فوتبال ایران در ســطح قاره کم نداشــته ایم، همین حاال آقاى گل جهان و یا 
دومین دروازه بان قرن آسیا متعلق به ایران هســتند اما توتى هاى زمان ما بسیار محدود 
شده اند. این روزها بسیارى از بازیکنان تنها دنبال قرارداد یکساله مى گردند تا در اولین فرصت 
از تیم خود به تیم دیگرى بروند و پول بیشــترى به دست آورند و این همان کارى بوده که 
امثال توتى ها هرگز انجام ندادند و در قلب ایتالیا ماندگار شدند. همین امروز به پرسپولیس و 
استقالل نگاه کنید، همه بازیکنان دنبال این هستند که در اولین فرصت از تیمشان به جایى 
بروند که پول بیشترى در آن وجود داشته باشــد. در واقع امروز این موضوع دیده نمى شود 

هواداران تیمش، به پیراهن تیمش وفادار باشد.کــه بازیکنى به 
خداحافظى توتى را چند بار مى توان دید. چشم لحظــه 

هاى اشکبار او و جمعیتى که در ورزشگاه به 
افتخار او نمى توانند بنشــینند و دنیایى که 
به احترام عشق و وفاى این بازیکن کاله 
از سر برداشــته است. باید بازیکنان 
فوتبال ایران این موارد را ببینند 
و بدانند که عزت از پول باالتر 
است و با ارزش تر. توتى را 
باید در فوتبال ایران تکثیر 
کرد اگر چه نمونه توتى در 

کل فوتبال دنیا 
هم محدود است اما 

تیم هاى پرطرفدار 
ایرانى و فضاى موجود 
در جامعه مــا به وفا و 
عشق نیاز دارد و آن را 

تکریم مى کند.  

ایران به توتى هاى بیشترى نیاز دارد

ساسان هنوز به 
توافق نرسیده

شنهاد 
پی

براى 
وئدى 

س

هانى
جوان سپا سرپرست سرپرست 

تیم سپاهان از پیشنهاد تیم سپاهان از پیشنهاد 
یک باشگاه دسته برتر سوئد(آلسونسکان) یک باشگاه دسته برتر سوئد(آلسونسکان) 

به مهاجم این تیم خبر داد.مهدى اخوان در این باره گفت: به مهاجم این تیم خبر داد.مهدى اخوان در این باره گفت: 
«یک باشگاه که در سطح لیگ برتر سوئد است براى جذب رضا میرزایى «یک باشگاه که در سطح لیگ برتر سوئد است براى جذب رضا میرزایى 

درخواست خود را به سپاهان داده و نامه آنها در اختیار امور بین الملل باشگاه است؛ درخواست خود را به سپاهان داده و نامه آنها در اختیار امور بین الملل باشگاه است؛ 
بنده اطالع دقیقى از جزئیات آن ندارم اما باشگاه سوئدى دعوتنامه رسمى براى جذب بنده اطالع دقیقى از جزئیات آن ندارم اما باشگاه سوئدى دعوتنامه رسمى براى جذب 
میرزایى فرستاده است.» او ادامه داد: «میرزایى یک فصل دیگر با سپاهان میرزایى فرستاده است.» او ادامه داد: «میرزایى یک فصل دیگر با سپاهان 
قرارداد دارد ولى در حال حاضر بنده از کم و کیف پیشنهاد سوئدى ها قرارداد دارد ولى در حال حاضر بنده از کم و کیف پیشنهاد سوئدى ها 
براى این بازیکن اطالع کامل ندارم.» گفتنى است، میرزایىبراى این بازیکن اطالع کامل ندارم.» گفتنى است، میرزایى

  2121 ساله در لیگ شانزدهم  ساله در لیگ شانزدهم 1919 بازى براى سپاهان  بازى براى سپاهان 
انجام داده است.انجام داده است.

است رده
د. به همین دلیل 
ششد. گفته مى شود 
شت این بازیکن از 
جایى پیدا کند و 
ىشده است.

رىاز بازیکنان
تیم دیگرى بروند و پول بی

ثال توتى ها هرگز انجام ندادند و در قلب
استقالل نگاه کنید، همه بازیکنان دنبال اینه

بروند که پول بیشترى در آن وجود داشته باشــد
هواداران تیمش،کــه بازیکنى به 

تلحظــه  خداحافظى
هاى اشکبار

افتخار او نمى
به احترام عشق

از سر برداشـ
فوتبال ایران

و بدانند کهع
با ارزش است و
باید در فوتبال

کرد اگر چه نمونه

کل فوتبال دنیا 
هم محدود است اما 

تیم هاى پرطرفدار 
رانى و فضاى موجود

معه مــا به وفا و 
یاز دارد و آن را 

کند.  

بهاره حیاتى

سپاهان تاکنون خریدهایى را در فصل نقل و انتقاالت انجام داده که نشان مى دهد آنها به طور منطقى وارد بازار خریدها شده اند و بیشتر نگاهشان 
به کیفیت و تأثیرگذارى بازیکنان است تا شهرت و معروفیت آنها.

نوع نگاه زردها به بازار نقل و انتقاالت، تمجید رسانه هاى مختلف را در پى داشته است و آنان همچنان در گزارش هایى ضمن ستایش این 
خریدها و گمانه زنى در مورد خریدهاى آینده، اطمینان مى دهند که سپاهان از فصل آینده دوباره مدعى بزرگ قهرمانى مى شود.

شاهین ثاقبى، سیاوش یزدانى و حسن جعفرى سه بازیکنى هستند که تاکنون به جمع طالیى پوشان اضافه شده اند؛ بازیکنانى که اولویت 
به خدمت گرفتن آنها پر کردن نقاط ضعف تیم بوده اســت و نه نگاه به بازار نقل و انتقاالت و رقابت با سایر تیم ها بر سر به خدمت 

گرفتن ستاره ها.
حسن جعفرى براى از بین بردن ضعف مشهود سپاهان در پست دفاع راست به این تیم اضافه شده است و شاهین ثاقبى 
با توجه به توانایى بازى در چند پست مى تواند خرید مؤثرى براى تقویت بخش هجومى تیم کرانچار باشد. سیاوش 

یزدانى نیز براى پرکردن جاى شجاع خلیل زاده به تیم اضافه شده است.
 با توجه به خریدهاى گذشته سپاهان و همینطور در نظر گرفتن نقاط ضعف تیم انتظار مى رود خرید بعدى 
سپاهان یک مهاجم تراز اول باشد تا بتواند جاى خالى مسعود حسن زاده که با مصدومیت رباط صلیبى 
ماه ها از میادین دور شده را پرکند. در این بین نام برخى بازیکنان قدیمى سپاهان نظیر لوسیانو 
پریرا که فصل گذشته را در تیم گسترش فوالد تبریز پشت سر گذاشته به گوش مى رسد و 
ساسان انصارى نیز که فصل موفقى را در لیگ شانزدهم پشت سر گذاشت، یکى دیگر 
از گزینه هاى طالیى پوشان است، که در نهایت باید ببینیم چه بازیکنى مى تواند 

در مذاکره با مدیران باشگاه به توافق نهایى دست یابد.
 فصل گذشته، تیم ســپاهان نیم فصل اول را با معضل عدم وجود 
یک هافبک بازیساز پشت سر گذاشت؛ خداحافظى نویدکیا در

هفته هاى ابتدایى کــه به روزهاى پایانــى فوتبال خود  
یــک  د شده بود این مشــکل را دوچندان کرد و بازیکنانى نز

محمدى، رســول نویدکیا و حتى احسان حاج نظیر جالل على 
این پســت انتظارات را برآورده کنند. در صفى نیز نتوانســتند در 

وجود آمده براى نیم فصل دوم مشــکالت به 
عث اســتقالل در پنجره نقل و انتقاالت  با

شــد تا مدیران باشگاه ســپاهان از فرصت 
استفاده کنند و ســرور جپاروف که در عقد قراداد با  

استقالل به مشــکل خورده بود را به تیمشان اضافه کنند؛ 
البته حضور جپاروف در ابتدا با مشکالتى همراه بود و این بازیکن در 

زمان حضور ویسى نتوانست توانایى هاى خود را نشان دهد و با حضور کرانچار بود 
که پتانسیل باالى این بازیکن بیشتر دیده شد. بدون شک حفظ سرور جپاروف اولویت اول 

کرانچار و باشگاه سپاهان براى فصل پیش رو خواهد بود و در غیر اینصورت باید شاهد یک خرید 
خوب در این پست براى پر کردن خأل ایجاد شده در سپاهان باشــیم. به نظر مى رسد سپاهان را در 

موضوع خریدهاى تأثیرگذار و نه خریدهاى فقط اسمى باید از همین حاال یکى از برندگان نقل و انتقاالت 
تابستانى قلمداد کرد.
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          خ
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 آنها از هر شرایطى استفاده م
رقم بزنند. ما باید انتقادهاى سازنده کنیم. فوتبال ما کجا و ف

کجا.» پیروانى در حالى از فاصله فوتبال ما و پرتغال صحبت
تیمش در برابر زامبیا شکست سنگین ترى را متحمل
قطعاً فاصله فوتبال ما وزامبیا بیشتر از فاصله ما با پرتغ
و پاى اســتدالل آقاى پیروانى اینجا هم مى لنگد.
نکنیم که سه ساعت بعد از اینکه ایران بازى برده
2پرتغال واگذار کرد، جوانان ژاپن بازى 0-2

2-2 کردند و در آستانه کسب پی ایتالیا 2ببا
هم بودند. در واقع شاید جمله درست ت
باشد: مربیان فوتبال ما کجا و مرب

فوتبال پرتغال و اروپا کجا!

بالخود و
دوچندانکرد و بازیکنانى  ن مشــکل را
مححمدى، رســول نویدکیا و حتى احسان حاج 
این پســت انتظارات را برآورده کنند. در 
وجود آمده براى 
عث با

د 
تاول 

یک خریدد
 سپاهانن را در 

انتقاالت  ن نقلل و
  مربیان ما کجا مربیان اروپا کجا!

                                                                                       پرسپولیس به دنبال مظاهرى

عملکرد 
خــوب بیرانوند 
در تیــم ملى و 
و  پرســپولیس 
ى  کلین شیت ها
توجــه  متوالــى 
فنرباغچــه ترکیه را 
جلب کرد تا نمایندگان 
خــود را بــراى مذاکــره با 
سرخپوشــان تهرانى بــه ایران 

بفرستد.
گرچه باشگاه پرســپولیس در مذاکره رودررو با 
نمایندگان باشگاه مطرح فنرباغچه رسمًا اعالم کرد بیرانوند 
را به تیم ترکیه اى نمى دهد اما گلر ملى پوش کماکان امیدوار است 

به طریقى رضایتنامه بگیرد، هرچند تا سال 1400 قرارداد دارد!
اما ماجرا هنوز تمام نشــده! به نوشته یکى از روزنامه هاى ورزشى 
سراســرى گویا در آخرین اردوى قبل از بازى، پرسپولیسى ها در 

هتل المپیک با برخى ملى پوشان که در اردو حضور داشتند، 
برخورد مى کنند. یکى از دستیاران برانکو هم رشید مظاهرى، 
ســنگربان ملى پوش را مى بیند که قــراردادش با ذوب آهن 
اصفهان به اتمام رسیده و در حال حاضر بازیکن آزاد است. یکى 
از اعضاى کادر فنى پرسپولیس در این مالقات دوستانه به رشید 
مظاهرى توصیه مى کند: «براى تمدید قــرارداد با ذوبى ها عجله 

نکن چون ما روى تو نظر داریم!» 
رشید مظاهرى که بدش نمى آید از اصفهان به تهران برود و پیراهن 
شماره یک تیم بزرگ و پرطرفدار پرسپولیس را بر تن کند، از دستیار 
برانکو مى پرســد: «پس تکلیف علیرضا بیرانوند چه مى شود؟!»  
طرف هم جواب مى دهد: «بیرانوند دوســت دارد لژیونر شود و از 
ایران برود. البته فصل گذشته هم خود من به برانکو پیشنهاد دادم 
تو را بیاورد اما اتفاقات دیگرى افتاد و... اگر بیرانوند از ایران برود، 
گزینه اول ما باز هم تو هستى! » البته رشــید مظاهرى که رابطه 
دوستانه اى با علیرضا بیرانوند داشــته و در اردوهاى تیم ملى هم 
با هم دیده مى شوند، از کمک مربى پرسپولیس مى خواهد ماجرا را 
فعًال مســکوت نگه دارد و قول هم مى دهد براى تمدید قرارداد با 
ذوب آهن عجله نکند! البد به خاطر مى آورید همین رشید مظاهرى 
چندى پیش ست قرمزرنگ دستکش و کفش خریدارى کرد و حتى 
در بازى رودررو با پرسپولیس آن را پوشید تا خیلى ها از تعلق خاطر 
او به رنگ قرمز حرف بزنند. حاال باید منتظــر ماند و دید علیرضا 
بیرانوند از پرسپولیس جدا مى شود تا رشید مظاهرى و دستیار برانکو 

به خواسته شان برسند یا اینکه...

نصف جهان   هر چند دیروز برخى از سایت ها خبر از توافق 
رسمى ساسان انصارى با سپاهان را منتشر کردند اما هنوز 
هیچ اتفاقى نیافتاده است و همچنان وضعیت مقصد آینده 

او مبهم است.
ساســان انصارى که توانســت بــا عملکرد درخشــان 
در بازگشــت به فــوالد در جمــع مدعیان آقــاى گلى 
قرار گیــرد، بــا پیشــنهادات مناســبى مواجه شــده 
کــه احتمــال لژیونــر شــدن او را افزایــش داده

 است.
3ساسان انصارى، مهاجم شــماره 3 فوالد خوزستان 
که بعد از نیمکت نشینى در ابتداى فصل در ترکیب 
پرســپولیس با تصمیمى جالب توجه به جمع تیم 
سابق خود بازگشــت، توانســت با عملکردى 
فوق العاده تا هفته هاى پایانى شــانس کسب 
عنــوان آقــاى گلى را بــه خــود اختصاص 

دهد.
مهاجــم جنوبى فوالد اکنون با پیشــنهادات 
جالب توجهى مواجه شده که این اتفاق باعث 
شده اســت فعًال نســبت به درخواست هاى 

داخلــى اش ســکوت کنــد. گفته مى شــود 
پیشــنهاداتى از لیــگ یونــان، روســیه و قطر 

باعث شده اســت این بازیکن تصمیم در خصوص 
آینده حرفه اى خــود در فصل بعــدى را به هفتــه آینده 

موکول کند و اکنون براى اســتراحت به مســافرت بــرود. این 
حالى است که ســپاهان جدى ترین گزینه داخلى است که خواهان  در

شده است و فوالد خوزســتان نیز تمایل جدى خود براى جذب این مهاجم
تمدید قرارداد را ارائه داده است و از استقالل نیز به عنوان دیگر تیم خواستار 
6این مهاجم یاد مى شــود. باید دید در نهایت انصارى که با 16 گل زده آمارى 
در این فصل به جا گذاشته وسوسه پیشنهادات خارجى مى شود تا  مناسب از خود
شانس حضور در جام جهانى در ترکیب تیم ملى را افزایش دهد یا پیشنهادات 

مالى داخلى، او را در فصــل هفدهم در فوتبال ایــران نگه مى دارد. به 
مى رســد تا هفته آینده تکلیف او به طور قطعى مشخص نظر

 شود.

نصف جهــان  اســتقالل همچنان 
براى نگهداشتن ســرور جپاروف 
در اردوگاه خود دست و پا مى زند. 
جپاروف پس از اینکه مدتى به 
قرضى رت 

ـى 

پ سپاهان شد،
ک قرارداد امضا
محرومیت از
همچنین با تو
جپاروف پس
که قصد ندارد
آ پس از انجام
که استقاللى ه
او شکایت
فقط بر

فیگــور شکــ

ساسان هنوز به 
توافق نرسیده

کرانچار و باشگاه سپاهان براى فصل پیش رو خواهد بود و در غیر اینصورت باید شاهدی
خوب در این پست براى پر کردن خأل ایجاد شده در سپاهان باشــیم. به نظر مى رسد
موضوع خریدهاى تأثیرگذار و نه خریدهاى فقط اسمى باید از همین حاال یکى از برند

تابستانى قلمداد کرد.

                                                                                    پرس

عملکرد 
خــوب بیرانوند 
در تیــم ملى و 
و  پرســپولیس 
ى  کلین شیت ها
توجــه  متوالــى 
فنرباغچــه ترکیه را 
جلب کرد تا نمایندگان

خــود را بــراى مذاکــره با 
سرخپوشــان تهرانى بــه ایران 

بفرستد.
گرچه باشگاه پرســپولیس در مذاکره رودررو با 
نمایندگان باشگاه مطرح فنرباغچه رسمًا اعالم کرد بیرانوند 
را به تیم ترکیه اى نمى دهد اما گلر ملى پوش کماکان امیدوار است 

0به طریقى رضایتنامه بگیرد، هرچند تا سال 1400 قرارداد دارد!
اما ماجرا هنوز تمام نشــده! به نوشته یکى از روزنامه هاى ورزشى 
سراســرى گویا در آخرین اردوى قبل از بازى، پرسپولیسى ها در 

ه
بر
سـ
اصفه
از اعضا
مظاهرى
نکن چو
رشید مظ

شماره یک
برانکو م
طرف هم
ایران بر
تو را بیاو
گزینه او
دوستانه
با هم دی
فعًال مس
ذوب آهن
چندى پی
بازى در

او به رنگ
بیرانوند
به خواس

قر صورت 
هــى  ا ر

ک

                                                 

یکى از اعضاى کادر فنى 
پرسپولیس در این مالقات 

دوستانه به 
رشید مظاهرى توصیه مى کند: 
«براى تمدید قرارداد با ذوبى ها 
عجله نکن چون ما روى تو نظر 

داریم» 
عجله
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چهل تکه

پرستار آمریکایى که بین سال هاى 1970 تا 1980 میالدى 
به قتل 40 تا 60 نوزاد متهم شده بود بار دیگر با حکم قتل نوزاد 

دیگرى پاى میز محاکمه کشیده شد.
«ژننه جونز» 66 ســاله به جرم قتل هاى سریالى نوزادان در 
کلینیک و بیمارستان هاى سن آنتونیو تگزاس اکنون دوران 

محکومیت 99 ساله خود را مى گذراند.
«نیکالس الهود» دادستان پرونده در این باره گفت:« شواهد 
جدیدى یافته ایم که این پرستار قاتل ملقب به "فرشته مرگ" 
نوزاد دیگرى را به قتل رسانده و بر اتهاماتش افزوده شده است. 
تمامى قربانیان وى با داروهاى مختلفى به قتل رســیده اند. 
با توجه به اســناد موجود و افزایش اتهامات این مجرم میزان 

محکومیتش افزایش خواهد یافت.»

«کیلد آیوسون» 24 ســاله مدتى پیش از دختر یک زن که 
صندوقدار یک ســوپرمارکت بوده جدا شده بود و از آن پس 

تصمیم داشت از او انتقام بگیرد. 
کیلد در روز حادثه با پوشاندن صورت وارد سوپرمارکت شد و با 
نازك کردن صداى خود، «کارن براون»، مادرزن سابقش را با 
تهدید چاقو مجبور به خالى کردن پول هاى صندوق در کیسه 
خودش کرد اما کارن که از ابتداى ورود سارق با وجود تغییر 
صدا،او را شناخته بود بدون اینکه حرکت مشکوکى نشان دهد 
همه دستوراتش را اجرا کرد و 650 پوند پول داخل صندوق 
را به سارق داد. صندوقدار که مشخصات و آدرس دقیق داماد 
سابقش را داشــت پلیس را در جریان گذاشت و این سارق 

ساده لوح در کمتر از یک ساعت پس از سرقت دستگیر شد.

مرد افیونى با پوشیدن کفن و رفتن در صحن امامزاده ادعا مى 
کرد که پس از مرگ دوباره زنده شده است.

چند هفته اى از انتشــار فیلمى از مرد جوان کفن پوش در حال 
خواندن قرآن در صحن امامزاده آقاسیدحسین بازارده روستاى 
لفمجان شهرســتان الهیجان مى گذرد که وى مدعى شده 
پس از مرگ در بیمارستان رشــت زنده شده و به روستاى خود 

بازگشته است.
بررسى ها نشان از آن دارد، این مرد که در فیلم مشاهده مى شود، 

مشکالت روانى داشته وبه مواد مخدرنیز اعتیاد دارد. 
بیمارستان رشــت نیز ادعاى زنده شــدن وى پس از مرگ را 
تکذیب کرده است. بنا به این گزارش، وى هم اکنون به علت 

بیمارى در بیمارستان بسترى است.

ادعاى عجیب مردى در الهیجاندستبرد داماد از مادر زنقتل60 نوزاد توسط فرشته مرگ 030201

ساعت 4 بعد از ظهر 31 اردیبهشت ماه امسال مأموران 
کالنترى 174 قیام دست در جریان تیراندازى مرگبارى 
قرار گرفتند و خیلى زود تیمى از مأموران به محل حادثه 
درمعدن مس در محدوده روستاى چهل قز حاضر شدند.
مأموران در تحقیقات ابتدایى پى بردند که صاحب معدن، 
«اکبر» 45 ساله هدف شــلیک گلوله مرگبار و ضربات 

جسم نوك تیزى قرار گرفته است.
بدین ترتیبى تیمى از مأمــوران اداره 10 پلیس آگاهى 
تهران به دستور رئیس شــعبه 101 دادگاه خاوران وارد 

عمل شدند.
کارآگاهان اداره دهم با حضور در محل جنایت نگهبان 
معدن را که ماجراى مرگ صاحب معــدن را به پلیس 
مخابره کرده بود هدف تحقیــق قرار دادند و وى گفت: 
«با وجود تعطیلى معدن، صاحب معدن ســاعت 12 به 
معدن آمد و عنوان داشت که با دو نفر قرار مالقات دارد 
و از من خواســت تا آنها را به دفتــرش در داخل معدن 

راهنمایى کنم.»
وى افزود:«ســاعت 15 دو جوان با یک پراید به معدن 
آمدند و عنوان داشتند که با مقتول قرار مالقات دارند آنها 
را به دفتر کار صاحب معدن راهنمایى کردم و خودم به 

کیوسک نگهبانى بازگشتم.»
نگهبان معدن ادامه داد: «هنوز نیم ساعت نگذشته بود 
که ناگهان صداى شلیک گلوله شنیدم و به سرعت خودم 
را به سمت اتاق مدیر رســاندم که یکى از آنها با اسلحه 
اى که در دست داشت به سمت من آمد و اسلحه را روى 

سینه ام گذاشت و مرا تهدید به مرگ کرد.»
این نگهبان گفت: « دو مرد ســوار بر پرایــد پا به فرار 
گذاشتند و زمانى که وارد دفتر رئیس شدم پس از جستجو 
داخل اتاق، جســد صاحب کارخانه را در نزدیکى دیوار 

پشت میز پیدا کردم و خیلى زود پلیس را با خبر کردم.»
کارآگاهان بــا اقدامات فنى و چهره نــگارى به کمک 
مرد نگهبان معدن موفق شدند چهره فرضى دو جوان 

پرایدسوار را به دست آورند.
در ایــن مرحله مأمــوران به ســراغ خانــواده قربانى 
جنایت رفتند و زمانــى که آنها عکــس چهره نگارى 
شده متهمان رامشــاهده کردند خیلى زود دو برادر به 
نام هاى «مجتبى» 37 ســاله و «مهدى» 25 ســاله 

شناسایى شدند.
همین کافى بود تا ردیابى هاى پلیســى آغاز شود و روز 
6 خرداد ماه مخفیگاه دو برادر در منطقه اتابک ردزنى و 

در عملیاتى غافلگیرانه مهدى و مجتبى دستگیر شدند.
مجتبى 37 ســاله در اعترافات ابتدایــى ادعا کرد که 
برادرش مهدى در این جنایت هیچ نقشــى نداشــته و 

بى گناه است.
مجتبى گفت: «شش سال قبل قربانى جنایت در مغازه ام 
در منطقه اتابک کار مى کرد تا اینکه یک روز به سراغم 
آمد و با در دست داشــتن سند یک معدن مس ادعا کرد 
صاحب یک معدن شده است.» وى ادامه داد: «مقتول 
در آن زمان پولى براى ســرمایه گذارى در معدن مس 
نداشت و من پیشنهاد سرمایه گذارى را به او دادم و قرار 

شد 5 درصد از مالکیت معدن را به نام من ثبت کند.»
قاتل جوان ادامــه داد: «با فروش خانــه و مغازه هایم 
نزدیک به یک میلیارد تومان پول تهیه کردم همه را در 
معدن مس روستاى چهل قز سرمایه گذارى کردم. در 
این سال ها مقتول براى به نام کردن سهم من از معدن 
بهانه مى آورد و این در حالى بود که همه حرف هایى که 
زده بودیم به صوررت لفظى بود و من هیچ مدرکى براى 

اثبات حرف ها و گرفتن حقم نداشتم.»
مجتبى گفت: «چند روز قبل از ســال 96 ، اســلحه را 
تهیه کردم، تــا اینکه روز جنایت بخاطر ترســى که از 

مقتول داشتم با اسلحه که همراهم بود به دفتر کارش 
رفتم. همراه برادرم وارد دفتر کارى صاحب معدن مس 
شدم و از او درخواســت پول کردم اما متوجه شدم هیچ 
پولى در میان نیســت و منکر هرگونــه پرداخت پول و 
سهم داشتن من شده که به همین خاطر اسلحه را از زیر 
لباسم بیرون کشیدم و او را که روى صندلى نشسته بود 
به سمت دیوار پشتى دفتر کشاندم گلوله اى را در آنجا 
شلیک کردم. وقتى مقتول روى زمین افتاد خودم را به 
باالى سرش رساندم و گلوله دوم را به سمت سینه اش 
شلیک کردم و ســپس با چاقویى که همراهم بود چند 
ضربه به پهلو و دست و گردن مقتول زدم و در حالى که 
برادرم با دیدن این صحنه شوکه شده بود به سرعت پا 

به فرار گذاشتیم.»
بنا به این گزارش، سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون 
مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران، با اعالم این 
خبر گفت: «با توجه به اعترافات متهم اصلى پرونده در  
خصوص ارتکاب جنایت و براى انجام تحقیقات تکمیلى، 
قرار بازداشت موقت از سوى مقام محترم قضائى صادر 
شد و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره 

دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.»

قتل در معدن متروکه مس جنوب تهران

او را که روى 
صندلى نشسته بود به 

سمت دیوار پشتى دفتر 
کشاندم گلوله اى را در 
آنجا شلیک کردم. وقتى 
مقتول روى زمین افتاد 
خودم را به باالى سرش 

رساندم و گلوله دوم 
را به سمت سینه اش 

شلیک کردم و سپس با 
چاقویى که همراهم بود 

چند ضربه به 
پهلو و دست و گردن 

مقتول زدم

روز 29 اردیبهشت ماه امسال و در پى مراجعه و طرح شکایت چند مالباخته 
در کالنترى 158 کیانشهر مبنى بر ســرقت هاى مشابه از انبارهاى تجارى 
شان در محدوده خیابان فدائیان اسالم، پرونده مقدماتى در این خصوص با 
موضوع «سرقت اماکن» تشکیل شد و به دستور بازپرس شعبه اول دادسراى 
ناحیه 14 تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت .
مالباختگان که همه انبارهاى تجارى آنها به شــیوه اى مشابه و در یک روز 
مورد سرقت قرار گرفته بود، پس از حضور در پایگاه ششم آگاهى در اظهاراتى 
مشابه عنوان داشتند که از سال گذشته هر کدامشان به صورت جداگانه جهت 
نگهدارى کاال و لوازم خانگى تجارى اقدام به کرایه انبار از شــخصى به نام 
«جواد.ب» 55 ساله - به عنوان متصدى و مالک بنگاه - کرده  اند اما پس 
از پایان تعطیالت هفته، همه آنها پس از مراجعت به انبارهاى محل کارشان 
اطالع پیدا کردند که انبارها مورد ســرقت سارق یا ســارقین قرار گرفته و 

همزمان متصدى و مالک بنگاه نیز (جواد.ب) ناپدید شده است .
با آغاز تحقیقات، کارآگاهان پایگاه ششم آگاهى با مراجعه به محل سرقت 
اطالع پیدا کردند که محل سرقت فاقد هرگونه سیستم ضبط تصاویر است. 
که با شناسایى دوربین هاى مداربسته در حوالى بنگاه اقدام به بررسى تصاویر 
به دست آمده از دوربین هاى مداربسته آنها کرده و اطمینان پیدا کردند که در 
تمامى سرقت ها از یک دستگاه وانت سفیدرنگ و یک دستگاه خاور استفاده 

شده است.
همزمان با شناسایى خودروهاى استفاده شده در سرقت از انبارها، کارآگاهان 
از طریق مالباختگان اطالع پیدا کردند که احدى از بستگان «جواد.ب» به نام 

«جمشید . ق» 45 ساله مالک یک دستگاه خاور است که از اواخر سال گذشته 
چندین نوبت به بنگاه تردد داشته و حتى براى تعدادى از کسبه بنگاه نیز اقدام 

به جابه جایى وسایل کرده است .
همزمان با شناسایى «جمشید.ق» ، کارآگاهان در شاخه دیگرى از تحقیقات 
خود اطالع پیدا کردند که بر خالف تصور مالباختگان مبنى بر مالکیت بنگاه 
به شخص آقاى «جواد.ب» ، وى از اواخر سال گذشته اقدام به کرایه بنگاه 
از مالک حقیقى آن کرده است و خود وى نیز از مجرمین سابقه دار در زمینه 
جعل، سرقت و خیانت در امانت بوده و در حال حاضر نیز داراى محکومیت 

قطعى از سوى دستگاه قضائى است .
با بهره گیرى از اطالعات به دســت آمده، کارآگاهان پایگاه ششم آگاهى 

در اولین مرحله از عملیات دســتگیرى اعضاى این گروه از سارقین اقدام به 
شناسایى مخفیگاه «جمشید.ق» در محدوده خیابان فدائیان اسالم کرده، در 
حین مصرف موادمخدر وى را دستگیر و به پایگاه ششم آگاهى منتقل کردند. 
«جمشــید.ق» در همان تحقیقات اولیه به مشارکت خود در سرقت اعتراف 
و عنوان داشت : «با هماهنگى "جواد.ب" و با مشارکت چند نفر دیگر به نام 
هاى "امیر"، "هوشنگ" و "رسول" (هر ســه نفر از کارگران سابق بنگاه و 
معرفى شده از سوى جواد ) اقدام به سرقت از انبارها و انتقال آنها به انبارى در 

منطقه صفادشت کرج کردیم.»
با شناســایى محل نگهدارى اموال مســروقه در منطقه صفادشــت کرج، 
بالفاصله هماهنگى الزم با مقام قضائى انجــام و کارآگاهان با مراجعه به 
آدرس اعالم شده از سوى «جمشــید . ق» ، ضمن کشف و توقیف تمامى 
اموال مسروقه اقدام به دستگیرى سه عضو گروه به نام هاى «امیر.ش» 43 

ساله، «هوشنگ.ك» 40ساله و«رسول.ط»38 ساله کردند.
با دســتگیرى تمامى اعضاى گروه ســارقین و همچنین کشف کلیه اموال 
سرقت شــده، نهایتًا ســرکرده گروه نیز (جواد. ب) که هنوز از دستگیرى 
همدستانش اطالع پیدا نکرده بود، در همان تاریخ دستگیرى دیگر اعضاى 
گروه 31 اردیبهشت ماه، دستگیر و صراحتًا به طراحى سرقت و سرکردگى 

گروه اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه رضا امیدى، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهى تهران بزرگ، 
با اعالم این خبر گفت: « با هماهنگى به عمل آمده، کلیه اموال مکشوفه به 
تهران منتقل شد و برابر دستور مقام محترم قضائى به صاحبان آنها مسترد 

گردید؛ متهمین پرونده نیز با صدور قرارهاى قانونى روانه زندان شدند.»

متهم جوانى که خود را طالفروش جا زده و شش زن و 
دختر را فریب داده بود، روز یک شنبه پاى میز محاکمه 

ایستاد و به 41سال زندان و شالق محکوم شد. 
رسیدگى به این پرونده از29 آذر ماه سال 94 به دنبال 
شکایت یک زن جوان در دستور کار افسران کالنترى 

123 نیاوران تهران قرار گرفت.
زن جوان گفت: «چند روز قبل بــا یک مرد جوان به 
نام "امیر" آشنا شدم. او به من ابراز عالقه کرد و از من 
خواست تا با هم به گردش برویم. من سوار هیونداى او 
شدم. او که مى گفت طالفروش است از من خواست تا 
طالهایم را به او بدهم تا با قیمت مناسب آنها را برایم 
تعویض کند. من که به او اعتماد کرده بودم طالهایم را 

به او دادم اما دیگر از مرد جوان خبرى نشد.»
در حالى که تالش پلیس بــراى ردیابى متهم فرارى 
آغاز شده بود چند شکایت مشابه دیگر به پلیس رسید. 
بررسى ها نشان مى داد مرد جوان با فریب دختران آنها 
را به دام مى انداخت و پس از سرقت طالهایشان مى 
گریخت. در حالى که تعداد شاکیان این پرونده به شش 
نفر رسیده بود ماجراى آزار سه نفر از قربانیان نیز مطرح 
شد. پلیس با چهره نگارى رایانه اى سرانجام توانست 
این طالفروش قالبى را بازداشت کند. امیر 32ساله در 
شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک استان تهران پاى میز 
محاکمه ایستاد. در این جلســه که سه نفر ازشاکیان 
حضور داشتند نماینده دادستان کیفرخواست را خواند. 

سپس شاکیان یک به یک به تشریح ماجرا پرداختند.
یکى از آنها گفت: «دخترم را به کالس زبان مى بردم 
که سوار پراید سفید امیر شدم. او سر صحبت را باز کرد 
و گفت بعد از رســاندن دخترم به کالس زبان مرا به 
خانه ام بر مى گرداند. او در مسیر برگشت خودش را 
طالفروش معرفى کرد.اما یکباره پشت فرمان حالش 
به هم خورد. من که دستپاچه شده بودم از ماشین پیاده 
شدم تا برایش آب بخرم، کیفم به صندلى ماشین گیر 
کرد،آن را رها کردم تا زودتر آب را به راننده برسانم اما او 
مرا فریب داد و از آنجا گریخت و کیف و طالهاى من 

را هم با خود برد.»
دومین شــاکى گفت: «از وقتى از همسرم جدا شده 
بودم در یک مدرسه شــبانه روزى درس مى خواندم. 
به عنوان مسافر سوار پراید امیر شدم و او به من ابراز 
عالقه کرد.او مرا به امامزاده صالح(ع) برد و قسم خورد 
که قصد ازدواج دارد. او با حرف هایش مرا فریب داد و 
گفت مى تواند طالهایم را با طالهاى جدید و با قیمت 
مناسب تعویض کند. من که خام حرف هاى او شده 
بودم سرویس طالى مادرم را که 16 میلیون تومان 
ارزش داشت به همراه طالهاى خودم آوردم تا آنها را 
به مغازه طالفروشى یکى از دوستان امیر ببریم. اما او 
گفت امروز دوستش در مغازه نیست. به همین خاطر 
براى خرید به مانتوفروشى رفتیم. هر بار به اتاق پرو 
مى رفتم امیر اصرار مى کرد تا کیفم را به او بســپارم 
اما کیف را به او ندادم تا اینکه عصر براى بازگشت به 
خانه سوار ماشین او شدم. او پشت فرمان بود که گفت 
حالش بد شده و از من خواست تا برایش از سوپرمارکت 
آب معدنى بخرم. به محض اینکه از ماشین پیاده شدم 

کیفم را دزدید و رفت.»
سومین شاکى نیز گفت: «فقط سه روز بود که با امیر 
آشنا شده بودم. او مرا به امامزاده صالح(ع) برده و قسم 
خورده بود قصد بدى نــدارد. او مى گفت مى خواهد 
مرا با مادرش آشنا کند و به زودى به خواستگارى ام 
بیاید. در ماشین نشسته بودم که برایم آبمیوه خرید . 
به محض اینکه آبمیوه را خوردم بیهوش شدم. ساعت 
4 صبح بود که عابران مرا در حاشیه تهران پیدا کردند. 
او مرا آزار داده و پول و موبایلم را دزدیده بود.» وقتى 
نوبت دفاع به متهم رســید منکر آزار سه شاکى شد و 
گفت: «سرقت پول و طالها را قبول دارم اما هیچکدام 
از دختران جوان را آزار ندادم. من فقط با آنها دوست مى 

شدم تا بتوانم نقشه هاى سرقت را اجرا کنم.»
 ســپس هیئت قضائى وارد شور شــد و با توجه به 
مدرك هاى موجود در پرونده،  امیر را به 41 ســال 

زندان و 99 ضربه شالق محکوم کرد.

41 سال زندان و شالق، تاوان فریب دختران

فرمانده انتظامى شهرستان قدس از انهدام باند سارقان خفتگیر توسط پلیس آگاهى این شهرستان خبر داد.
سرهنگ شاهپور فالحى در تشــریح این خبر بیان داشت: در پى وصول گزارشــى مبنى بر وقوع دو فقره خفتگیرى 
با استفاده از تلگرام از شــهروندان در شهرستان قدس، بررســى پرونده در دســتور کار مأموران پلیس آگاهى قرار 

گرفت. 
این مقام انتظامى افزود: مأموران پلیس آگاهى در بررسى هاى فنى 
و مصاحبه با مالباختگان متوجه شدند که یکى از سارقان از طریق 
تلگرام اقدام به شناسایى طعمه هاى خود کرده و پس از ایجاد رابطه 
دوستى در فضاى مجازى با سوژه مورد نظر در مکانى خلوت قرار 
مالقات گذاشته که پس از حضور در مکان اعالمى اقدام به سرقت 

وسایل افراد مى کند.
وى ادامه داد: پس از تشــکیل پرونده و اخذ مجوز هاى قضائى و 
بررسى صحنه وقوع جرم و نیز تصاویر دوربین هاى مداربسته دو 
تن از سارقان با هویت معلوم مورد شناســایى قرار گرفتند که با 
شگردهاى پلیسى هر دو نفر ســارق به همراه همدستشان که در 
شبکه تلگرام اقدام به شناسایى طعمه ها مى کرد در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر و جهت بررسى دقیق به مقر انتظامى داللت 

داده شدند. 
سرهنگ فالحى خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویى هاى خود اعالم داشتند از طریق تلگرام مبادرت به 
شناسایى طعمه هاى مورد نظر مى کردند و پس از کشاندن آنان در یک مکان خلوت اقدام به سرقت وجه نقد، موبایل 

و سایر اشیاى با ارزش آنها مى کردند. 
فرمانده انتظامى شهرستان قدس در پایان از تمامى شهروندان که بدین شیوه مورد سرقت و خفتگیرى قرار گرفته اند 

خواست تا با مراجعه به پلیس آگاهى شهرستان قدس نسبت به شناسایى سارقان اقدام کنند.

زورگیرى تلگرامى در شهرستان قدس کلید انبار بازرگانان در اختیار دزدان بود
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زمانى فراخواهد رسید که بسیارى از کارهاى ما مثل نوشتن 
ایمیل و هرگونه بیانیه منتشرشــده، توســط یک هویت 
دیجیتال انجام شــود و هرکسى براى شــنیدن نظرات و 

توصیه هاى شما به آن هویت مراجعه مى کند.
کارى که در حال حاضر در آزمایشــگاه رسانه اى دانشگاه 
صنعتى ماساچوست در حال انجام است، در پى آن است که 

یک «هویت دیجیتال» را به وجود آورد.
به نظر کارشناسان، این هویت دیجیتال قادر خواهد بود که 
به جاى شما کارهاى زیادى از جمله نوشتن ایمیل را انجام 
دهد و همچنین اگر در دسترس نباشید، افراد مى توانند براى 
شنیدن نظرات و توصیه هاى شما به آن روبات مراجعه کنند.

بعضى از متخصصان این قابلیت را «ابدیت افزوده» مى نامند. 
گفتنى است که این قابلیت، تمام اطالعات دیجیتال شخصى 
را انتخاب مى کند و آنها را به عنوان روباتى که بر اســاس 
نظرات انسانى، مى تواند مشاوره تخصصى بدهد نگهدارى 

مى کند.
ایده اى که پشــت قابلیت مورد بحث وجــود دارد، در پى 
ایجاد هویت هاى قابل جابه جایى براى روبات هاست و به 
کاربر این امکان را مى دهد سئواالتى را براى یک دسته از 

شخصیت هاى هوش مصنوعى مطرح کنند.
در حقیقت، درك اینکه واقعیت براى دیگران به چه صورتى 
است و نحوه استفاده از پاسخ مناسب، دو ابزار بنیادى هستند 
که هر مدیر موفق باید به خوبى بداند. این فناورى مى تواند 
تولید و تحقیق در بازار براى خدمــات و مخاطبین جدید را 
تسهیل کند  و ارائه خدمات را به میزان زیادى بهبود ببخشد.

تنها یک هفته پس از رونمایى از لپ تاپ ســرفیس، 
«پانوس پاناى» مدیر مایکروسافت در بخش سرفیس 
زمانى که وارد ساختمان 88 شرکت شد، قصد داشت 
آخرین محصول ســرفیس را به تیم خود معرفى کند: 

سرفیس پرو جدید.
در نگاه اول، سرفیس پرو ظاهرى کامًال مشابه مدل 
2015 یعنى ســرفیس پرو 4 دارد. امــا این محصول 
جدید، تنها یک بخش از برنامه بزرگ مایکروسافت 
در تولید و معرفى خانواده جدید سرفیس به تمام دنیا 

محسوب مى شود.
 براى اولین بار در تاریخ، مایکروســافت قرار است دو 
مدل از سرفیس (سرفیس پرو و سرفیس لپ تاپ) را 
به فروش برســاند. 15 ژوئن تاریــخ آغاز فروش این 
محصوالت خواهد بود که در این تاریخ پیشرفت هاى 
 All-in-one چشــمگیرى در بخش کامپیوترهاى
سرفیس اســتودیو نیز مشاهده خواهد شــد. کامًال 
مشخص اســت که مایکروســافت براى رونمایى از 
محصوالتش در این تاریخ برنامه هــاى بزرگى دارد 
و طبق مشــاهدات و گزارشــاتى که از اطراف مرکز 
ســرى طراحى ســرفیس در ردموند به دست آمده، 
مشخص اســت که به زودى خانواده جدید سرفیس 

متولد خواهد شد.
پاناى مى گوید: «زمان زیادى براى انجام دقیق 
این کار صرف کرده  و صبر و حوصله زیادى 
به خرج داده ایم. خانواده ســرفیس، یکى از 

اهداف اصلى ما در شرکت مایکروسافت بود که 
امروز به آن دست پیدا کرده ایم. به یک فروشگاه 

محصوالت مایکروسافت بروید، میز محصوالت 

سرفیس را ببینید، کدام دســتگاه براى استفاده شما 
بهتر اســت؟ مهم همین مسئله اســت که مى توانید 
دستگاه مورد عالقه تان را از میان گزینه هاى مختلف 

انتخاب کنید.»
 خانواده ســرفیس حاال شــامل یک مدل پرو جدید 
اســت، که به جاى ایجاد تغییر در آن در مقایســه با 
مدل هاى قبلى، بیشــتر به ارتقاى سخت افزارى آن 
پرداخته شده اســت. پاناى مى گوید: «در طراحى و 
تولید این دســتگاه به جایى رســیده ایم که مى دانیم 
سرفیس پرو براى تمامى اقشار مختلف کاربران قابل 
استفاده است. این محصول به جایى رسیده که دیگر 
نمى توان آن را ســرفیس 5 خطاب کرد و باید آن را 
«سرفیس حرفه اى (پرو)» نامید چون این محصول 
از جدیدترین و قدرتمندترین پردازشــگر شــرکت 
اینتل، 13/5 ســاعت توان باترى، طراحى بهتر و قلم 
حرفه اى تر بهره مى برد که براى طراحان بسیار مناسب 
است. مایکروسافت ســرفیس پرو جدید را با قابلیت 
پشتیبانى از LTE به فروش خواهد رساند که جاى خالى 
چنین ویژگى همواره در بخــش محصوالت «پرو» 
احساس مى شد. هدف ما ساخت چنین دستگاهى بود و 
امروز به این هدف دست پیدا کرده ایم. به همین دلیل 

بسیار خوشحال و مفتخر هستم.»
 پاناى از موفقیت ســرفیس پرو جدید کامًال اطمینان 

دارد به همیــن دلیل قرار اســت این لــپ تاپ در 
سرتاسر دنیا به طور همزمان به فروش برسد. کمپانى 
مایکروسافت با فروش ســرفیس در سراسر دنیا در 
حقیقت ریســک بزرگى را انجــام مى دهد از طرفى 
دیگر این اقدام نشان مى دهد که مایکروسافت تا چه 
اندازه در زمینه تخمین عرضــه و تقاضا دقیق عمل 
کرده است. مایکروسافت در گذشته در بخش فروش 
سرفیس RT و به دلیل تخمین اشتباه تقاضا براى این 
محصول حدود 900 میلیون دالر ضرر متحمل شد و 
تعداد بسیار زیادى (بیش از تقاضا) سرفیس RT تولید 
کرد. تیم مایکروسافت از این ضرر درس خوبى گرفت 
و پس از این اتفاق مایکروسافت محصوالت سرفیس 
را همواره به صورت تدریجى در نقاط مختلف جهان 
به فروش رسانده اســت. اما از 15 ژوئن، این برنامه 
دوباره تغییر خواهد کرد و فروش در سراسر دنیا به طور 

همزمان آغاز خواهد شد.
اگر خانواده ســرفیس را در کنار هم بگذارید، هدف و 
کاربرد آنها کامًال واضح اســت. چنین مجموعه اى از 
محصوالت ســخت افزارى چیزى بود که احتماًال از 
شرکتى مانند اپل انتظار آن را داشتید اما حاال مى بینیم 
که مایکروســافت پیش از رقبا افتخار تولید و معرفى 
چنین مجموعه اى را کسب کرده است. به لطف وجود 
سرفیس لپ تاپ، حاال مجموعه مایکروسافت براى 
مشــتریان عالقه مند به کامپیوتر نیز یک محصول 
مناسب دارد. تنها دیوایسى که جاى خالى آن در این 
مجموعه حس مى شود، یک اسمارتفون است که هنوز 
مشخص نیست که آیا مایکروســافت به این بخش 

ورود خواهد کرد یا خیر.
 ساختمان 87 مکانى غیر قابل تصور است که تمامى 

دســتگاه هاى خارق العاده اى که قرار است در آینده 
توسط مایکروسافت معرفى شــوند، در آنجا طراحى 
و ساخته مى شــوند. مدیریت این بخش نیز بر عهده 
«دبى لوییدر» اســت که وظیفه  او شباهت زیادى به 
کاراکتر آلفرد در فیلم بتمن دارد چرا که وظیفه کنترل 
و نظارت بر تمامى دســتگاه ها و تجهیزات سرى این 

ساختمان را بر عهده  دارد.
 تجهیزات پیشرفته، پرینترهاى سه بعدى و اتاق بدون 
پژواك همگى شــگفت انگیز هســتند. اما مشارکت 
انسانى شــاخص ترین عضو این مجموعه محسوب 
مى شود. مایکروسافت مهندســین باتجربه از جمله 
 Ron Smith و Steve Bathiche, Ralf Groene

را در این بخش استخدام کرده که همگى آنها بر روى 
محصوالت خانواده سرفیس کار مى کنند و تماشاى 
آنها هنگامى که با شور و اشتیاق محصوالت سرفیس 

را توصیف مى کنند، بسیار تأثیر گذار است.
همیشه برایمان سئوال بود که آیا مایکروسافت قصد 
تولید محصوالت سخت افزارى خودش را دارد یا تنها 
به دنبال رقابت در بخش سیســتم عامل با اپل است، 
اما امروزه کامًال واضح اســت مایکروسافت در زمینه 
تولید محصــوالت ســخت افزارى على الخصوص 
خانواده ســرفیس، کامًال جدى و مصمم اســت. اما 
از آنجایى که فروش ســرفیس پرو در سه ماهه اخیر 
کمى پایین تر از ســطح انتظارات بوده است، تصمیم 
جدید مایکروسافت در فروش سرفیس پرو و لپ تاپ 
سرفیس در سراسر دنیا کمى ریسکى به نظر مى رسد. 
با وجود این، مایکروســافت ظاهراً قدرت و موقعیت 
مناسب براى پیشرفت در این بخش با رونمایى از این 

دو محصول جدیدش را دارد.

ر ى ىبزر بر ریخ ین ر ش و
طبق مشــاهدات و گزارشــاتى که از اطراف مرکز  و
ســرى طراحى ســرفیس در ردموند به دست آمده، 
مشخص اســت که به زودى خانواده جدید سرفیس 

متولد خواهد شد.
پاناى مى گوید: «زمان زیادى براى انجام دقیق 
حوصله زیادى  این کار صرف کرده  و صبر و
به خرج داده ایم. خانواده ســرفیس، یکى از 

اهداف اصلى ما در شرکت مایکروسافت بود که 
امروز به آن دست پیدا کرده ایم. به یک فروشگاه 

محصوالت مایکروسافت بروید، میز محصوالت 

پرو و ش ب ر ر و ى ویژ ین چ
احساس مى شد. هدف ما ساخت چنین دستگاهى بود و 
امروز به این هدف دست پیدا کرده ایم. به همین دلیل 

بسیار خوشحال و مفتخر هستم.»
 پاناى از موفقیت ســرفیس پرو جدید کامًال اطمینان

ز رىچیزىبو ز و
شرکتى مانند اپل انتظار آن را داشتید اما حاال مى بینیم 
که مایکروســافت پیش از رقبا افتخار تولید و معرفى 
چنین مجموعه اى را کسب کرده است. به لطف وجود 
مایکروسافت براى سرفیس لپتاپ، حاال مجموعه

مشــتریان عالقه مند به کامپیوتر نیز یک محصول 
مناسب دارد. تنها دیوایسى که جاى خالى آن در این

مجموعه حس مى شود، یک اسمارتفون است که هنوز 
مشخص نیست که آیا مایکروســافت به این بخش 

ورود خواهد کرد یا خیر.
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پل ب ل م ی ش ب ر ب ر ل ب ب
اما امروزه کامًال واضح اســت مایکروسافت در زمینه 
تولید محصــوالت ســخت افزارى على الخصوص 
خانواده ســرفیس، کامًال جدى و مصمم اســت. اما 
در سه ماهه اخیر از آنجایىکه فروشســرفیسپرو

کمى پایین تر از ســطح انتظارات بوده است، تصمیم 
جدید مایکروسافت در فروش سرفیس پرو و لپتاپ

سرفیس در سراسر دنیا کمى ریسکى به نظر مى رسد. 
با وجود این، مایکروســافت ظاهراً قدرت و موقعیت 
مناسب براى پیشرفت در این بخش با رونمایى از این 

دو محصول جدیدش را دارد.

سرفیس پرو جدید معرفى شد
رامین مشکاه

 Need for Speed™ No Limits جدیدتریــن عنوان از ســرى بازى هاى اتومبیلرانى نید فور اســپید 
از الکترونیک گیمز (EA GAMES)  براى دســتگاه هاى اندرویدى مى باشــد که بــا دارا بودن گرافیک 
خارق العاده، صداگذارى واقعًا هیجان انگیز، گیم پلى اعتیادآور و طراحى منحصر به فرد تجربه اى متفاوت 
از بازى هاى ماشین ســوارى را برایتان به ارمغان مى آورد. در این بازى شما مى توانید بر انواع جدیدترین 

اتومبیل هاى معروف جهان سوار شوید و در خیابان هاى متعدد به مسابقات ماشین سوارى مشغول 
شــوید! 250 قطعات مختلف از جمله کیت، بدنه و... براى شخصى سازى ماشین ها توسط 
کاربر وجود دارد که با آنها مى توانید اتومبیل خود را سفارشى کنید!  مسابقه هاى شما تمامًا 

در محیط هاى متنوع و واقعى صورت مى پذیرد و بدون شک گرافیک عالى بازى شما 
را خیره خواهد کرد! بر خالف دیگر بازى هاى اتومبیلرانى EA GAMES بازى 

Need for Speed™ No Limits را به صورت آنالین عرضه کرده است 

یعنى براى بازى کردن باید همیشــه اتصال اینترنت شما برقرار 
باشد وگرنه بازى اجرا نخواهد شد و با خطاى نبود اتصال 

اینترنت روبه رو خواهید شد. 

گوشى هاى هوشمند نفوس سرى ایکس 
رسماً در ایران رونمایى شد

مودم روتر بى سیم ارزان قیمت
Utel با آنتن خارجى 

کمپانى تى. پى. لینک به تازگى طى مراسمى در تهران با 
حضور خبرنگاران، مجموعه گوشى هاى هوشمند نفوس 

خود را براى نخستین بار معرفى کرد.
گوشى هاى نفوس X1 و X1 Max  با سطح براق و زیبا، 
از مواد مرغوب در بخش خارجى و بدنه یکپارچه فلزى با 
الهام از سنگ هایى ساخته شده اند که در بستر رودخانه ها 
یافت مى شوند و در اثر گذر زمان نرم شده اند، بدون آنکه 

ماهیت اصلى  خود را از دست بدهند. 
نفوس X1 Max  با ضخامت 2/75 میلیمتر جزو باریک 
ترین گوشى هاســت، ضخامت X1 نیز 2/95 میلیمتر 

است.
در هردو نوع گوشــى این ضخامت کم، به رغم وجود 
دکمه mute، رعایت شده است.  X1Max به ضخامت 

7/75 میلیمتر و X1 به ضخامت7/95 میلیمتر است.
صفحه نمایش با به کارگیرى فنــاورى TDDI(درایور 
یکپارچه براى لمس و نمایش) که بســیار سبک بوده 
و 0/2 میلیمتر باریک تر از دیگر گوشى هاى هوشمند 
مشابه اســت، از فناورى درونى گوشى بیشترین بهره 
را برده است. این نمایشگر در کنار عملکرد دقیقى که 
در کار با بازى ها و اپلیکیشن ها دارد مى تواند در نمایش 
تصاویر ضمن حفظ انسجام به افزایش طول عمر باترى 

نیز کمک کند.

دوربین درجه یک
این گوشى هاى هوشمند داراى دوربین مجهز به حسگر 
13 مگاپیکسلى سونى، لنز  5P و PDAF (یافتن سوژه و 

فوکوس خودکار) سریع به مدت 0/2 ثانیه است.
این دوربین همچنین داراى لنز روزنه دارى است که به 
کمک آن مى توان در نور کم عکس هاى واضح ترى 
گرفت و تا حدى به تصویر گرفته شــده عمق 

میدان مى بخشد.
گوشــى هاى نفوس X1 و X1 Max  مجهز به 
 Real-time Night امکان عکســبردارى با فناورى
هستند بنابراین حتى در نور کم، کاربر مى تواند همان 
تصویرى را که مى بیند عکسبردارى کند، بدین ترتیب 

براى گرفتن عکس در محیط هاى کم نــور نیازى به 
حدس و گمانه زنى نیست.

این دوربین ها عالوه بر ویژگى هاى یادشــده مجهز به 
HDR، Time Lapse و Panorama هستند.

 باز کردن بسیار سریع قفل دستگاه با اثر 
انگشت

نفوس، اهمیت امنیت گوشى موبایل در دنیاى پرارتباط 
امروز را به خوبى درك کرده اســت و قرار دادن حسگر 
مخصوص براى اثر انگشت در پشت گوشى هاى سرى 

ایکس گواهى بر این مدعاست.
بدین ترتیب عالوه بر رمز عبور، بــراى باز کردن قفل 
دستگاه گزینه دیگرى با ضریب امنیتى باالتر در اختیار 
خود دارید. مهمتر از همه اینکه  این حسگر اثر انگشت در 

کمتر از 0/2 ثانیه قفل دستگاه را باز مى کند.

کارکرد بالمنازع
 Media با چیپ ست X1 Max و X1 گوشى هاى نفوس
Tek HelioP10 بــا 4 گیگابایــت رم و 64 گیگابایت 

ظرفیت داخلى است که مى تواند با یک اس. دى کارت 
مایکرو تا 128 گیگابایت افزایش پیدا کند.

باترى 3000 میلى آمپرى موجود در X1 Max امکان 
استفاده از گوشى را، با پشتیبانى شارژ سریع تا سقف 50 
درصد در 30 دقیقه، در طول روز فراهم مى نماید. این امر 

شارژ مجدد تلفن شما را راحت تر مى نماید.
هر دو گوشــى X1 و X1Max از آخریــن فناورى نرم 
افزارى اندرویــد Marshmallow 6.0، بهره مى برد 
که امکان اســتفاده آســان، طول عمر بیشتر باطرى، 
چند کارگى ســریع و بدون مکث و بازى بدون دغدغه 

را فراهم مى آورد.
نفــوس  X1Max داراى باالترین ســطح طراحى و 
پیکربندى مى باشد. به گفته امیر مسعود عادل منش، 
مدیر بازاریابى تى پى لینک، گوشى هاى نفوس X1 با 
قیمت 749 هزارتومان و نفوس X1Max با قیمت 949 

هزار تومان در بازار عرضه خواهند شد.

برخى کاربران در بازار به دنبال دســتگاه مودم روتر 
بى ســیمى مى گردند تا در اتاق خود بگذارند که هم 
از اینترنت اســتفاده کنند و هــم بتوانند به واى فاى 
متصل شوند، اما هزینه زیادى پرداخت نکنند. شرکت 
U.TEL براى این گروه از کاربران مودم روتر بى سیم 

A151 را معرفى کرده است.

 b/g/n این دستگاه روى استاندارد شبکه هاى بى سیم
 ADSL 802,11 کار مى کند و از سوى دیگر به مودم

+2 مجهز اســت. یک آنتن خارجى این دســتگاه با 

قدرت 5 دســى بل به کاربر این اطمینان را مى دهد 
که سیگنال هاى واى فاى در فضاهاى کوچک بسیار 
پرقدرت هستند و مى شــود روى اینترنت واى فاى 

حساب کرد.
این دســتگاه روى فرکانس معروف 2.4 گیگاهرتز 

کار مى کند و به یک درگاه شبکه اترنت و یک درگاه 
RJ-11 براى اتصــال خط تلفن مجهز اســت. پنج 

چــراغ LED روى این دســتگاه مى توانند وضعیت 
خط تلفن  DSL، اینترنت، شــبکه محلى، شــبکه 
بى سیم و روشــن/ خاموش بودن دستگاه را گزارش 

دهند.
مودم روتر بى سیم A151 به استانداردهاى امنیتى و 
 WPS و AES، WEP، WPA، WPA2 رمزنگارى
 IP مجهز است و امکان فیلترسازى نشانى هاى مک و
را فراهم مى کند. کلید روشن/ خاموش پشت دستگاه 
کمک مى کند تا در مواقعى که نیاز به روشــن بودن 
دستگاه نیســت، خاموش و از هدررفت انرژى برق 
جلوگیرى شــود. تمامى محصوالت U.TEL تولید 

داخلى و ساخت ایران است.

روبات ها به زودى مى توانند 
هویتمان را از ما قرض بگیرند

تلویزیون هاى اینترنتــى را مى توان یک 
فناورى جدید براى پخــش برنامه هاى 
تلویزیونى در بستر شبکه هاى کامپیوترى 
دانست. این فناورى که در چند سال گذشته 
با استقبال خوب کاربران اینترنتى مواجه 
شده است هم اکنون پاى در دنیاى اندروید 
گذاشــته و خدمات خود را براى کاربران 
دیوایس هاى هوشــمند آغاز کرده است. 
IPTV Pro یک اپلیکیشن تلویزیون آنالین 

با قابلیــت ها و ویژگى هــاى منحصر به 
فرد براى اندروید مى باشــد که دسترسى 
کاربران را به شــبکه هاى تلویزیونى، در 
هر مکان و زمانى آسان مى نماید. لیست 
مجموعه اى از شبکه هاى تلویزیونى در 
این نرم افزار پر کاربرد قرار داده شده است 
که بدون نیاز به هیچ گونه اتصال فیزیکى 
قادر خواهید بود شــبکه مورد عالقه خود 
را اجرا کنید و آن را به صــورت اینترنتى 
مشاهده نمایید. از مهمترین قابلیت هاى 
این اپلیکیشن پایدارى باالى فرآیند پخش 
و همچنین ســازگارى آن با سرعت هاى 
مختلف اینترنت اســت ، بــه گونه اى که 
کیفیت تصاویر دریافتى با سرعت اینترنت 
کاربر تنظیم شــده و با ســرعتى مطلوب 
و بدون قطعــى برنامه هــا نمایش داده 

مى شوند. 

برنامه تلویزیون 
اینترنتى اندروید! 

 اسپید»  
«نیدفور

بازى 

 اسپید»  
«نیدفور

بازى 

 اندروید
نامحدود

 اندروید
نامحدود

نظرات انسانى، مى تواند مشاوره تخصصى بدهد نگهدارى
مى کند.

ایده اى که پشــت قابلیت مورد بحث وجــود دارد، در پى
ایجاد هویت هاى قابل جابه جایى براى روبات هاست و به
براى یک دسته از کاربر این امکان را مى دهد سئواالتى را

شخصیت هاى هوش مصنوعى مطرح کنند.
در حقیقت، درك اینکه واقعیت براى دیگرانبه چه صورتى
است و نحوه استفاده از پاسخ مناسب، دو ابزار بنیادى هستند
که هر مدیر موفقباید به خوبى بداند. اینفناورى مى تواند
تولید و تحقیق در بازار براى خدمــات و مخاطبین جدید را
تسهیل کند  و ارائه خدمات را به میزان زیادىبهبود ببخشد.

Sرا خیره خواهد کرد! بر خالف دیگر بازى هاى اتومبیلرانى EA GAMESبازى

Need for Speed™ No Limitsرا به صورتآنالین عرضه کردهاست

یعنى براى بازى کردن باید همیشــه اتصال اینترنت شما برقرار 
خطاى نبود اتصال اجرا نخواهد شد و با باشد وگرنه بازى

اینترنت روبه رو خواهید شد. 
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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          

سنندج در حاشیه 
سنندج به عنوان بزرگ ترین شهر استان کردستان داراى بیشترین جمعیت حاشیه نشین در منطقه و حتى کشور است که آمارها نشان دهنده سکونت 50 درصدى مردم این شهر در مناطق حاشیه است. حاشیه نشینى در شهر سنندج 
از سال هاى بعد از پیروزى انقالب اسالمى آغاز شد ولى اوج رشد حاشیه نشینى در شهرهاى مختلف استان کردستان به ویژه شهرستان سنندج را باید مربوط به اواسط دهه هاى 70 و 80 دانست. کارشناسان دالیل مختلفى را درباره 

افزایش حاشیه نشینى عنوان مى کنند ولى سه دلیل مشخص عامل تشدید این پدیده مخرب در شهرهاى مختلف استان کردستان به ویژه سنندج است؛ نبود نظارت هاى الزم از سوى مدیران شهرى، بیکارى و عدم دسترسى به 
اشتغال مناسب در کردستان و گسیل مردم ساکن در روستاها به مناطق شهرى. وضعیت حاشیه نشینى در سنندج به حدى نگران کننده و بحرانى است که در طول سال هاى 2004 تا 2010 اعتبارى از سوى بانک جهانى براى پنج شهر 

کشور که داراى بیشترین میزان حاشیه نشین بودند، پرداخت شد که سنندج نیز یکى از این شهرها در کشور بود.

دریچـه
منبع : جام جم آنالین  

@nesfejahanclub


