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شناسایى 80 دانش آموز معتاد در اصفهان

نقشه «دى جى زالو» براى دختر جوان در مشهد   همه چى شده عشق به پول!کلم بروکلى، سالحى مخفى در برابر دیابت پیش بینى وضع هوا در تعطیالت عید فطرفتنه بانکى دانه درشت ها ورزشسالمتاجتماع حوادث
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نگاهى به کیبورد و 
ماوس جدید مایکروسافت!

چالشى که ایران
 پیش پاى ترامپ گذاشت

6 کالنشهر 
و 289 شهردر معرض 

تنش آبى 

ژاپنى ها  از اصفهــان 
مى تــرسند؟!

پرونده مسکن مهر تا پایان 
دولت یازدهم بسته مى شود

10

 لیال حاتمى 
بهترین بازیگرجهان است              

عیادت مقام معظم رهبرى
5و  بزرگان نظام از  آیت ا... مظاهرى

جهان نما

این افراد تندرو 
نه حزب اللهى 
هستند، 
نه والیتمدار 

2

حجت االسالم والمسمین محمد تقى رهبر از 
حرمت شکنى برخى افراد نسبت به رئیس جمهور در 

راهپیمایى روز قدس انتقاد کرد.
عضو جامعه روحانیت مبارز، اظهار داشت: 

اینگونه برخوردهاى خیابانى، آن هم در 
چنین روزى تبعات بدى دارد، ما 
همه در کنار هم هستیم و نباید 

هیچ چیزى وحدت ما را 
خدشه دار کند.

 رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و 
پرورش در خصوص چگونگى لو رفتن 

سئواالت امتحان نهایى زبان فارسى در 
فضاى مجازى توضیحاتى ارائه کرد و یادآور 

شد: فرد خاطى شناسایى شده 
است.عبدالرسول عمادى 

درباره نحوه انتشار 
سئواالت امتحان ...

3

شناسایى کسى 
که سئواالت 
امتحان نهایى 
را لو داد

کریمى- سپـــاهان
 فعًال بعید است!

ناناانانانانن

در شرایطى که مسئوالن سپاهان از بازگشت احتمالى على 
کریمى هافبک سابق خود صحبت مى کنند، بعید به نظر 

مى رسد این اتفاق رخ دهد.
در پنجره تابستانى نقل و انتقاالت، یکى از بازیکنانى که در 
مورد بازگشت او به سپاهان صحبت مى شود، على کریمى 

است که فصل گذشته را در دو تیم دینامو زاگرب و لوکوموتیو 
زاگرب پشت سر گذاشت.

این بازیکن در نیم فصل لیگ شانزدهم نیز که شرایط خوبى را 
در تیم دینامو زاگرب سپرى

نمى کرد، مورد توجه عبدا... ویسى و باشگاه سپاهان قرار 
داشت که سرانجام کریمى ترجیح داد به جاى بازگشت به 

12فوتبال ایران به تیم لوکوموتیو زاگرب نقل مکان کند

مدیر کل آموزش و پرورش استان  برنامه هاى مبارزه با اعتیاد در مدارس  را تشریح کرد

فرا رسیدن عید سعید فطر، 
عید بزرگ مسلمانان جهان مبارك باد
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 FATF تصمیم 
 به ادامه تعلیق محدودیت علیه ایران 

حجت االسالم والمســلمین محمد تقى رهبر از حرمت 
شکنى برخى افراد نسبت به رئیس جمهور در راهپیمایى 

روز قدس انتقاد کرد.
عضو جامعــه روحانیت مبــارز در گفتگو بــا انتخاب، 
اظهار داشــت: اینگونه برخوردهاى خیابانى، آن هم در 
چنین روزى تبعات بدى دارد، ما همه در کنار هم هستیم 

و نباید هیچ چیزى وحدت ما را خدشه دار کند.
وى اضافه کرد: دشــمنان ما از این اتفاقات و شــعارها 
سوء استفاده مى کنند. اینها که دســت به این اقدامات 
مى زنند حزب اللهى و والیتمدار نیســتند و هیچ ربطى 
هم به جریان اصولگرا ندارند. کســى حــزب اللهى و 

والیتمدار است که مصالح نظام و کشور را رعایت کند. 
اینها افراد مغرضى هستند که اقدامشان به نفع دشمنان 
ما و برخالف وحدت ملى و اجتماعى در درون کشــور

 است.
عضو جامعه روحانیت مبــارز تأکید کرد: این تندروى ها 
بى مورد است و شاید از روى بى توجهى به مصالح کشور 
باشــد. اصوًال اینگونه حرکات، ناشى از تندروى است و 

مخل نظم و وحدت ملى است.
وى در پایان گفت: من هم به دولــت انتقاد دارم اما این 
نوع طرح شعار آن هم در روز قدس اصًال درست نیست و 

هنجارشکنى به حساب مى آید.

عباس خامه یار معــاون بین الملل ســازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمى درباره سیاســت هاى ایران در 
قبال مســائل منطقه گفت: «ما یک نــگاه راهبردى و 
بلندى به منطقه داریم. در زمان اشــغال کویت، صدام 
دیکتاتور عراق آخرین نامه را به مرحوم آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى داد که بیانگر تن دادن به خواسته هاى ایران 
بود، با این امید که ما در حمله به کویت آنها را همراهى 
و یا اینکه دستکم نسبت به آن حمله سکوت کنیم ولى 
در آن زمان آقاى هاشــمى گفت که مــا با اصل تجاوز 
مخالفیم. باوجود اینکه کویتى ها بیشترین امکانات را در 
اختیار عراق قرار دادند چه از لحاظ آبراهه ها و یا امکانات 

مالى، بعد از اشغال، ما نخستین کشورى بودیم که اشغال 
کویت را محکوم کردیم و حتى بیشــتر از کشــورهاى 
همسایه و عضو شوراى همکارى خلیج فارس. چاه هاى 
نفتشان را ما خاموش کردیم، آبراهه هایمان را به رویشان 
باز کردیم و حتى پذیراى آوارگانشان بودیم. این موضوع 
باعث شــد تا کویتى ها همواره از حمایت هاى ایران در 
مجامع مختلف یاد کنند. به نظر من، یک برخورد کامًال 
اصولگرایانه و انسانى برخورد ماندگارى است و مى توان 
از آن به عنوان یــک الگو براى برخــورد با موضوعات 
منطقــه اى ازجمله در روابط با ســعودى ها اســتفاده

 کرد.»

این افراد تندرو نه حزب اللهى 
هستند، نه والیتمدار 

ماجراى پاسخ آیت ا... هاشمى 
به صدام و راهبرد امروز

نظر سردار سلیمانى درباره 
ولیعهد جدید

  تابناك | سرلشــکر حاج قاســم ســلیمانى 
درباره «محمد بن سلمان» (ولیعهد جدید عربستان) 
چندى پیش گفته بود: «روس ها وســاطت کردند که 
مذاکره اى بین سعودى ها و نظام سوریه انجام بشود. 
محمدبن ســلمان از فردى ســورى در مورد احوال

 "بشار اسد" سئوال کرد. فرد ســورى که موقعیت را 
مناسب مى بیند از محمد بن سلمان مى خواهد تا دست 
به دست هم داعش وجبهه النصره را که خطر عموم ى 
براى همه هست نابود کنیم. اما محمد بن سلمان در 
جواب مى گوید: "اینها چیزى نیست؛ درست مى شود. 
مشکل شما یک چیز است و آن ارتباط با ایران است. 

اگر این ارتباط تمام شود همه چیز درست مى شود."»

لیدر توهین کنندگان به روحانى 
  انتخاب | محمدعلــی زریــن قلــم، لیــدر 
شعاردهندگان علیه برخی مســئولین در روز قدس، 
از حامیان سرســخت احمدي نژاد اســت که اساسًا 
ماجراي 12 روز خانه نشینی احمدي نژاد را قبول ندارد 
و انتشــاردهندگان این تهمت را لعنت می کند! او در 
مصاحبه با یکی از ســایت هاي حامی احمدي نژاد در 
واکنش به برخی انتقادات بــه احمدى نژاد می گوید: 
خدا لعنت کند کسانى که به ایشــان آن تهمت ها را 

نسبت دادند. 

واکنش موالوردى 
به شایعه وزیر شدنش

شهیندخت موالوردى، معاون امور    تابناك |
زنان رئیس جمهــور درباره حضور زنــان در کابینه و 
معرفى اش به عنوان وزیر آموزش و پرورش گفت: اجازه 
بدهید درباره حضور زنان در کابینه صحبت نکنیم زیرا 
حساسیت ایجاد مى شود. درباره تعداد زنان کابینه دولت 
دوازدهم و حضور بنده در وزارت آموزش و پرورش هم 

هنوز چیزى معلوم نیست.

تیراندازى در فرودگاه مهرآباد
صبح دیروز شــنبه خبرى مبنى بر    میزان |
تیراندازى در فرودگاه بین المللــى مهرآباد تهران در 
فضاى مجازى منتشر شــد. در همین راستا یک منبع 
آگاه اظهار داشت: شنیده شــدن صداى تیراندازى در 
فرودگاه مهرآباد به دلیل برگزارى مانور نیروى نظامى 
بوده و یک مسئله امنیتى نیست. این منبع آگاه افزود: 
برگزارى این مانور خللى در پروازها ایجاد نکرده است 
و پروازهاى فــرودگاه مهرآباد بدون مشــکل انجام

 مى شود.
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توئیتر

خطوط هوایى ایران براى خرید 37 جت از ایرباس به توافق 
رسیدند، اقدامى که نشــان مى دهد تمایل صنعت هوایى 
جهان براى معامله با ایران با وجود افزایش دشمنى دولت 

ترامپ با تهران پیشتاز است.
به گزارش نامه نیوز، «نیویورك تایمز» در گزارشى پیرامون 
توافق اخیر دو شرکت هواپیمایى ایران با ایرباس مى نویسد: 

این توافق که ایرباس از آن به عنوان یادداشت تفاهم یاد 
کرده است بیش از 2/5 میلیارد دالر ارزش دارد و از سوى این 
شرکت در نمایشگاه هوایى پاریس اعالم شد. این معامله 

فروش مهمى  براى این شرکت محسوب مى شود.
اگر این توافق به مرحله اجرایى برسد، مى تواند ایران را به 
عنوان یکى از مشتریان مهم در حوزه صنعت معرفى کند، 
صنعتى که امروزه در دنیا تحت سلطه شرکت بوئینگ در 

آمریکا و ایرباس در اروپاست.
این توافق بر اساس توافق هسته اى سال 2015 که میان 
ایران و شش قدرت جهانى به امضا رسید انجام مى شود. بر 
اساس این توافق تحریم هاى ایران در مقابل تعهدات قابل 

راستى آزمایى ایران در برنامه هسته اى خود برداشته شد.
اما توافق خرید هواپیما به ویژه براى ایرباس باید با مجوز 
دولت آمریکا باشد چرا که بسیارى از اجزا و فناورى هواپیما در 

آمریکا ساخته مى شود و تحت مقررات کنترل صادرات قرار 
دارند. در حالى که «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا  
درمخالفت با توافق هسته اى ایران موضعگیرى کرده است، 
کشورى که وى حامى تروریسم معرفى کرده است در حال 
توافق با دولتش است. وى تاکنون نیز اقدامى براى تغییر 

سیاست هاى قوانین صادرات نکرده است.
توافق فروش هواپیما به ایران چالشى براى دونالد ترامپ 
نیز محسوب مى شود، چرا که این توافقات مى تواند تأمین 
هزاران شغل در آمریکا را ضامن شود، موضوعى که یکى از 
شعارهاى اصلى انتخاباتى ترامپ بود. از سوى دیگر منتقدان 
ایران در آمریکا از وى مى خواهند تا اجراى این توافقات را 

متوقف کند.
یک تحلیلگر آمریکایى در این باره مى گوید: تمایل ایرباس 
و بوئینگ براى تعامل با ایران بازتابى از این موضوع است که 
ترامپ باید میان شغل  و انتظارات سیاست خارجى یکى را 
انتخاب کند. از سوى دیگر وى قادر به بازگرداندن توافقات 

بین المللى نیست.
یک ناظر مســائل آمریکا نیز مى گوید که توافق ایران و 
شرکت هاى هواپیمایى براى خرید هواپیما، ترامپ را در 

شرایط پیچیده اى قرار داده است.

  خبر آنالین | بلندتریــن روز تابســتان، زیــر 
ســایه بحران بانک ها در حالى ســپرى شد که دامنه 
ناآرامى ها در بانک ها و مؤسســات مالى و اعتبارى در 

حال گسترش است. 
این بحران این بار نه غیر مجازها که مجازها را نشانه 
رفته است. ســال هاســت غیر مجازها با فراغ بال در 
فضاى اقتصادى ایــران فعالیت مى کننــد و در حالى 
کارشناســان حضور و فعالیت تابلودار و رو زمینى این 
گروه را به چالش مى کشــند که یــک فعالیت قانونى 
مولد در ایران مستلزم دریافت مجوزهاى متعدد است. 

تالش دولت یازدهــم براى ســاماندهى بحران غیر 
مجازها به مجوزدار شــدن فعالیت بخشى از نهادهاى 
فاقد مجوز در ایران منجر شــد که بررســى ها نشان 
مى دهــد بیــش از 10 درصــد از نقدینگى کشــور 
در این مؤسســات بلوکه شده اســت. درست زمانى 
که چالش غیــر مجازها در اقتصاد ایــران به راه افتاد، 
برخى، از قــدرت نقش آفرینى منفــى این گروه براى 
اقتصاد ســخن مى گفتنــد، در حالى کــه این چالش 
این بار نــه غیــر مجازهایى که ســال هاســت در 
شــهرهاى کوچک و بزرگ در حال فعالیت هســتند، 
که مجازهاى تحت پوشــش بانک مرکزى را نشــانه 

رفته اند. 
پس از آنکه مؤسسه مالى و اعتبارى میزان، فرشتگان، 
آرمان و سپس ثامن الحجج و ... به بحران برخوردند، 
حلقه دوم عملیات آغاز شد و این بار بانک ها در سیبل 
قرار گرفتند و انتشــار اخبارى از دهان منتقدان دولت 
مبنى بر ورشکستگى بانک ها دور جدیدى از بحران را 
رقم زد.  حاال این بار شعب برخى بانک ها شاهد حضور 
غیر عادى سپرده گذارانى بودند که درخواست دریافت 
پول هایشان را داشتند و اتفاقًا این درخواست، آنهایى 
را که در معــرض خطر نبودند را نیز با مشــکل مواجه

کرد.

فتنه گران بانکى
 بنا به گفته محمد على کریمى مدیــر روابط عمومى 
بانک مرکزى، بدهکاران بزرگ بانکى و مخالفانى که 
فکر مى کنند هجوم مردم به بانک ها دولت را به چالش 

مى کشد خواب بدى براى کشور دیده اند. هوشیارى و 
آرامش مردم این فتنه را زمینگیر مى کند.

در این میان نام کسانى مطرح شده است که پیش تر نیز 
اقتصاد ایران را به چالش کشیده اند؛با دریافت تسهیالت 
کالن و عدم بازپرداخت آن به سیستم بانکى.  آیا در این 
اتفاق تازه که مدیر روابط عمومى بانک مرکزى صفت 
فتنه را بدان اطالق کرده است، ردپاى بدهکاران بزرگ 

بانکى دیده مى شود؟ 
سال 1393 بود که حمید تهرانفر معاون نظارتى وقت 
بانک مرکزى از شــمایل بدهکاران بانکى رمزگشایى 
کرد . پیش تر افکار عمومى واژه بدهکاران بانکى را از 
زبان رئیس جمهور سابق شنیده بودند، با این ادعا که 
فهرست این بدهکاران در جیب من است اما این بگم 
بگم ها هیچگاه به «گفتن»ختم نشد تا دولت یازدهم 

در پاستور مســتقر شــد و کوه یخ بدهى بانکى از آب
 بیــرون زد؛ چیــزى در حــدود صــد هــزار میلیارد

 تومان . 
به گفته تهرانفر تنها 30 درصــد مطالبات معوق نظام 
بانکى کشور ســهم بخش تولید اســت. در آن زمان 
بدهى هاى بانکى 14 درصد ســپرده هــاى بانکى را 
از گردونه کمک بــه تولید خارج کرده بود. از ســوى 

دیگر وثایق غیر قابل نقد شــدن، دارایى هاى ســمى 
در بانک ها را شــکل داده بود تا اینکه باالخره معاون 
اول رئیس جمهور که تأکید مى کرد هیچ خط قرمزى 
براى دولت براى مقابله با فســاد وجود ندارد، از ارسال 
فهرســت 575 نفره بدهکاران بانکى بــه قوه قضائیه 

خبر داد . 
محاسبات اولیه نشــان مى داد 15 درصد از تسهیالت 
معوق در اختیار ده نفر یا به عبارت دیگر بخش مهمى 
از این تســهیالت پرداخت نشــده در اختیــار 23 نفر

 است .

نقشه فرار بدهکاران
آیا اتفاقات تازه نیز بخشى از سناریوى این گروه براى 
فرار از بازپرداخت تسهیالتى است که سال ها پیش از 

آِن خود کرده اند؟
چندان بیراه نیســت. آلبرت بغزیان اســتاد دانشگاه و 
کارشــناس اقتصادى، وقتى با این پرســش روبه رو 
شــد که چرا وضعیت بانک ها به اینجا رســید؟ گفت: 
بدهکاران در ســال هاى اخیر هر راهــى را براى فرار 
از بازپرداخت اقســاط خود آزموده اند و ممکن اســت 
حاال نیز نقشه اى تازه براى رهایى از فشارهاى دولت 
و بانک ها براى بازپرداخت تســهیالت تدارك دیده

 باشند. 
داســتان تلخ بانک ها در ایران این روزهــا تلخ تر از 
گذشــته شــده اســت. بانک هایى که ســال ها در 
رقابت هاى افقى و عمودى، تمامى تالش خود را براى 
دور زدن دستورالعمل ها و بخشنامه هاى بانک مرکزى 
در خصوص توقف بنگاهدارى، واگذارى دارایى هاى 
مازاد، کنترل نرخ سود و عمل در دامنه مد نظر ابالغى 
به کار گرفته اند امروز در تورى افتاده اند که خودشان 
نیز در پهن کردن آن در سال هاى پیش سهیم بوده اند. 
ممکن است غائله بانک ها ختم به خیر شود؟ به نظر مى 
رسد تحرکات تازه بانک مرکزى با هدف خنثى سازى 
نقشه طراحى شده از ســوى بدهکاران و منتقدان آغاز 
شده است، هر چند باید پذیرفت دولت دوازدهم روزهاى 
سختى را به واســطه بحران جارى بانک ها پیش رو

 دارد.

پشت پرده بحران هاى مالى چند وقت اخیر چه کسانى قرار دارند؟

فتنه بانکى دانه درشت ها

تحلیل نیویورك تایمز از پس لرزه هاى توافق ایران با ایرباس در کاخ سفید

چالشى که ایران پیش پاى ترامپ گذاشت

گروه بین المللى اقدام مالى (FATF) که در فضاى 
پسابرجام و به دنبال اجراى قوانین مربوط به شفاف 
ســازى نظام پولى و بانکى، اقدامات تنبیهى علیه 
ایران را به مدت یکســال متوقف کــرده بود، روز 
جمعه اعالم کرد که با توجه به پایبندى تهران به 
تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق 

نگه خواهد داشت.
به گــزارش ایرنا بــه نقــل از تارنمــاى خبرى 
«فایننشال تریبون»، این نهاد در بیانیه خود ضمن 
تقدیر از تهران به واسطه گام هاى برداشته شده در 
راستاى بهبود شفافیت اقتصادى، تأکید کرده است 
که تا زمان اجراى تمامى اقدامات الزم براى رفع 
کاستى هاى شناسایى شده، ایران را به طور دائمى 
از فهرست سیاه خارج نمى کند. ایران و کره شمالى 
تنها کشورهایى هســتند که در فهرست سیاه این 

نهاد بین المللى قرار دارند.
گروه اقدام مالى یا FATF به ابتکار هفت کشــور 
صنعتى دنیا موسوم به «جى هفت» در سال 1989 
و با هدف شــفافیت مالــى و مقابله با پولشــویى 

تأسیس شد. 
این گروه سال 2000 براى نخستین بار عالوه بر 
توصیه هاى ساالنه، فهرستى از 15 کشور و منطقه 
از جمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستى را منتشر 
کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویى (و 
بعدها تأمین مالى تروریسم) همکارى نمى کردند. 
این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه 
FATF شناخته شده است، در سال هاى بعد به روز 
رسانى شد و تمامى اسامى یاد شده پس از اعمال 
اصالحات الزم به تدریج تا ژوئن سال 2007 از این 

فهرست خارج شدند.
FATF در فوریه سال 2016 و پس از اضافه و کم 
شدن اسامى برخى کشورها، در نهایت تنها ایران 
و کره شمالى را در این فهرست باقى گذاشت. اما 
درســت چند ماه بعد، قانون مبارزه با تأمین مالى 
تروریســم در ایران تصویب و اجرایى شد که این 
مهم کافى بود تا تمامــى اقدام هاى مقابله جویانه 
علیه کشــورمان به مدت 12 ماه به حالت تعلیق 

درآید.

  میزان | دادگاهى در بلژیک هشت تن از شاهزادگان اماراتى را به 
جرم قاچاق انســان و بدرفتارى با خدمتکاران خود به حبس و جریمه نقدى 
محکوم کرد. پرونده متهمان در ســال 2008 در دادگاهى در بلژیک پس از 
آن گشوده شد که هشت تن از اعضاى خانواده سلطنتى «النحانیه» به مدت 
چند ماه یک طبقه کامل در هتل ُکنراد بروکســل اجاره کردند و رفتارهایى 
غیرانسانى و خشونت آمیز با 23 خدمتکار خود داشــتند؛ در نهایت یکى از 
خدمتکاران موفق به فرار مى شــود و موضوع را بــه پلیس بلژیک گزارش 

مى دهد.
پلیس بلژیک ضمن اشــاره بــه اینکه بیشــتر این خدمتــکاران، زن و از 
کشــورهاى مختلف آفریقایى بودند درباره نحوه بدرفتارى شــاهزادگان 
اماراتى با خدمتکاران خــود مى افزاید: «خدمتکاران مجبــور بودند براى 
انجام امورات و فرمایش هاى شاهزادگان هفت روز هفته و 24 ساعت کار 

کنند.»
در ادامه این گــزارش آمده کــه خدمتــکاران مجبور بودنــد پس مانده 

غذاهاى شــاهزادگان را بخورند و تنها چند ســاعت بــر روى کف زمین 
و بدون هیچ پتــو و زیراندازى مى خوابیدنــد؛ برخى از ایــن خدمتکاران 
هیچ گونــه روادیــدى بــراى اجــازه کار نداشــتند، بنابراین دســتمزد 
ناچیــزى دریافــت مى کردند و بقیــه هم نیز هیــچ پرداختــى دریافت

نمى کردند. 
دادگاه پس از 9 سال سرانجام این شاهزادگان را به 15 سال حبس تعلیقى و 

پرداخت 184 هزار دالر محکوم کرد.

اسارت خدمتکاران زن نزد شاهزادگان عربى 

پایگاه اطالع رســانى نامه نیوز گفتگویى  با محســن 
کوهکن عضو جبهــه پیروان خط امــام(ره) و رهبرى 
و نماینــده لنجــان در مجلس دربــاره وضعیت امروز 
اصولگرایان انجام داده است که بخشى از آن را در ادامه 

مى خوانید:
گویا آقاى ناطق نــورى قصد دارد 
یکسرى کارهاى حزبى انجام دهد 
چقدر این اراده در جریان اصولگرا 
براى لیــدرى وى در این جریان از 

طرف اصولگرایان وجود دارد؟
ما آقاى ناطــق را در حال حاضر نیــز متعلق به جریان 
اصولگرایى مى دانیم. در فتنه 88 مرحوم عسگراوالدى 
با آقاى ناطق تماس گرفتند و ایشان فرمودند من سرباز 
والیتم و همین نقطه اتصال ما به آقاى ناطق است. البته 
امکان دارد وى نقطه نظراتى داشــته باشد که بعضى از 
دوستان قبول نکنند اما براى ما اصل این است که ایشان 
این نقطه وصل را پایبند است. اگر آقاى ناطق فعالیتى را 
تحت عنوان اصولگرایان شروع کند قطعاً تأثیرگذار خواهد 

بود و قطعاً الیه هاى قابل توجهى را جذب مى کند.
آیا مــى توانید چنین نقشــى را براى على 

الریجانى نیز در نظر بگیرید؟
آقاى الریجانى هم اصولگراست، این یک خبط بزرگ 
براى جریان اصولگراســت که یک روز ناطق، یک روز 
الریجانى، یک روز حداد، یک روز دیگرى و دیگرى و 
دیگرى را بخواهند کنار بگذارند. ما باید ظرفیت این را 
داشته باشــیم که بزرگان جریان اصولگرایى را با همه 
انتقادهایى که به آنها داریم حفــظ کنیم و همه هنر ما 
در این باشــد که اینها را دور یک میــزى جمع کنیم و 
از وجودشــان على رغم همه اختالفات براى اقدامات 

راهبردى این جریان استفاده کنیم .

راندن ناطق نورى و 
الریجانى از اصولگرایان 

اشتباه است
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رئیس پژوهشکده پسته، «پســیل» را آفت درجه یک 
باغات پسته دانســت؛چرا که مقاومت به سموم یکى از 
چالش هاى اصلــى مبارزه با آن اســت و گفت: در حال 
حاضر این آفت در استان هاى پســته کار کشور طغیان 
کرده است و براى مبارزه با این آفت تا پایان سال عالوه بر 
ارائه روش هاى بیولوژیکى، ضوابط و دستورالعملى براى 
مبارزه شیمیایى به این آفت را ارائه خواهیم کرد. طغیان 
این آفت در باغات پسته کشور در هفته گذشته گزارش 
شده، به گونه اى که گویى در استان هاى پسته خیز، برف 

زمستانى باریده است.
امان ا...جوانشاه، رئیس پژوهشکده پسته با اشاره به آفت 

پسیل پسته، اظهار داشت: پســیل یک آفت قدیمى در 
کشور است؛ به گونه اى که این آفت در سال هاى 1340 
تا 1350 در کشــور گزارش شــده ولى امروزه این آفت

 بــه یک آفــت درجــه اول در باغــات پســته تبدیل 
شده است.

وى در عین حال مقاومت به سموم را از چالش هاى مبارزه 
با این آفت دانســت و افزود: آفت پســیل در طول سال 
چندین نسل را تولید مى کند، از این رو این آفت به سادگى 
در برابر سموم شیمیایى مقاوم خواهد شد؛ به گونه اى که 
عمرى که براى سموم پسیل پسته تعیین مى شود، بین 

سه تا پنج سال است.

معاون وزیر نیــرو در امور آب و آبفا بــا دعوت مردم به 
مدیریت مصرف آب در تابســتان جارى گفت: در زمان 
حاضر شش کالنشهر و 289 شهر کشور در معرض تنش 

آبى قرار دارند.
رحیم میدانــى با بیــان این مطلــب اظهار داشــت: 
کالنشــهرهاى اصفهان، بوشــهر، بندر عباس، شیراز، 
کرمان، مشهد به همراه 289 شهر کشــور در تابستان 
امسال داراى تنش آبى هســتند؛ به این معنى که منابع 
آب موجود و مصرف انها در حالت سربه سر قرار دارد و در 
این وضعیت، کنترل مصرف از سوى مشترکان به ویژه 
در ساعت هاى پیک مصرف براى پایدارى خدمات بسیار 

تعیین کننده خواهد بود.
وى همچنین با اشــاره به اینکه در زمان حاضر وضعیت 
آبرسانى در کالنشــهرها طبیعى اســت، افزود: طبق 
پیش بینى هاى سازمان هواشناسى دماى هوا در ماه هاى 
تیر، مرداد و شــهریور بین 0/5 تا 1/5 درجه سانتیگراد 
گرم تر خواهد شد و این سبب مى شود تا میزان مصرف 

آب افزایش یابد.
معاون وزیر نیرو  ساعات پیک مصرف آب را در روزهاى 
غیر تعطیل بین ساعات 16و30دقیقه تا 21 و در روزهاى 
تعطیل بین ســاعات 10 تــا 14 و در بعــداز ظهرها از 

16و30دقیقه تا 21 عنوان کرد.

6 کالنشهر و 289 شهر
در معرض تنش آبى 

طغیان آفت «پسیل» 
علیه طالى سبز ایران

تهران 220 هزار معتاد دارد
محمدعلى اسدى دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدر اسـتان تهران با بیـان اینکه براسـاس برآوردها 
تهران 220 هزار معتـاد دارد، گفت: از این رقم هشـت 
هزار و 500 تا 12 هزار نفر از آنان معتاد متجاهر هستند 
و در تهران حداقل صد و حداکثر 500 نفر معتاد متجاهر 

زن وجود دارد.

رکود جگرى!
اگر چه باال بودن قیمت گوشت قرمز خرید این محصول 
را در سبد مصرفى مردم کاهش داده اما بحث تب کریمه 
کنگو نیـز از میزان تقاضاى خرید کاسـته اسـت و این 
تردیـد خرید در حالى صـورت مى گیرد که مسـئوالن 
بهداشـتى بارها اعالم کـرده اند که گوشـت خریدارى 
شده از مراکز معتبر که مهر سـازمان دامپزشکى بر آن 
خورده اسـت مشـکلى ندارد. این بیمارى نـه تنها بازار 
مصرف گوشت قرمز را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه 
ترس مردم از مبتال شدن به بیمارى تب کنگو  از فروش 
جگرکى ها نیز کاسته است به طورى که رئیس اتحادیه 
فروشـندگان دل، جگر و قلـوه در گفتگویى اعالم کرد 

فروش جگرکى ها 80 درصد کاهش یافته است.

گامى در
تشخیص بیمارى هاى نادر

فریدون عزیزى رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز 
و متابولیسـم دانشـگاه علوم پزشـکى شـهید بهشتى 
با اشـاره بـه مطالعـه ژنومـى و ژنتیکـى طـرح «قند و 
لیپیـد تهران» گفـت: مطالعـه ژنومى جمعیـت عالوه 
بر آنکه بـراى اولین بار ژنوم انسـانى جمعیـت ایران را 
گزارش مى کند، به نقـاط ژنتیکى کـه مى تواند معرف 
بیمارى هاى نادر باشـد نیز دسـت مى یابـد و آگاهى از 
این بیمارى ها شـناخت بیشـترى را براى شناسـایى و 

تشخیص بیمارى هاى نادر در ایران مهیا خواهد کرد.

ایرالین ایرانى، ایمن نیست!
یک مؤسسه تحقیقاتى اروپایى ایمن ترین شرکت هاى 
هواپیمایى دنیا در سـال 2017 میالدى را معرفى کرد 
که بر اسـاس آن هیـچ نشـانى از ایرالین هـاى ایرانى 
در بیـن 60 ایرالیـن ایمـن دنیا بـه چشـم نمى خورد. 
«کاتاى پاسـفیک» هنگ کنگ همچنـان ایمن ترین 
خط هوایى دنیـا را در اختیار دارد و پس از این شـرکت، 
«ایر نیوزلند» در رتبه دومیـن ایرالین ایمن قرار گرفته 
اسـت. «قطرایرویز» هم در رتبه چهارم دنیا قرار دارد. 
هواپیمایى امارات که طى سـال هاى اخیر در رده هاى 
دوم و سوم قرار داشته،  در رتبه بندى جدید با یک سقوط 
با شـیب مالیم  هفتمین جایـگاه ایرالین هـاى ایمن 

جهان را به دست آورده است.

ظرفیت محدود
 جاده هاى شمال  

رئیس پلیـس راهـور ناجا گفت: طـى روزهـاى آینده، 
جاده هـاى کشـور روزهـاى پرتـرددى را خواهنـد

 داشـت و بـه خصـوص در محورهاى شـمالى شـاهد 
حجم قابـل توجه ترافیـک خواهیـم بود. سـردار تقى 
مهرى از سـه برابر شـدن مدت زمان سـفر شهروندان 
در تعطیالت عید سـعید فطر نسـبت به سـایر زمان ها 
خبرداد و گفت: جاده هاى منتهى به شـهرهاى شمالى 
کشـور ظرفیت حجم قابل توجـه خودرو هـا را ندارد و 
درخواسـت ما این است که شـهروندان سفرهاى خود 

را مدیریت کنند.

CNN پیامک منتسب به
یک منبع آگاه گفت: پیامک منتشر شده به نقل از شبکه 
خبرى CNN مبنى بر احتمال لغو سـفر زائـران ایرانى 
به بیت ا... الحرام صحت نـدارد. این منبـع آگاه افزود: 
به نظر مى رسـد این پیامک کـه در برخى کانـال ها و 
سایت ها دیده مى شود، از سوى افرادى که مخالف حج 
هستند، انتشار یافته است و پیگیرى ها از منابع مختلف 
رسانه اى نشـان مى دهد که چنین خبرى دروغ بوده و 

در سابقه اخبار CNN  وجود ندارد.

چرك نویس

کارشناس سازمان هواشناسى هواى شهرهاى توریستى 
و زیارتى را در زمان تعطیالت عید فطر پیش بینى کرد.

محمد اصغرى اظهار داشــت: بــراى روز عید فطر و 
تعطیالت پیش رو، هواى کشــور در مناطق مختلف 
متفاوت است. برخى مناطق کشور همچنان گرم و در 
برخى نقاط گردشگرى شاهد بارش باران خواهیم بود. 
وى ادامه داد: تهران در روز عید فطــر و تا پایان هفته 
داراى جوى آرام است اما نسبت به هفته گذشته دماى 

هوا کاهش مى یابد و خنک تر خواهد بود. 
کارشناس سازمان هواشناسى افزود: براى تبریز در نیمه 
دوم هفته  بارش پراکنده باران و هواى خنک پیش بینى 
مى کنیم. با فعالیت سامانه بارشى هواى ارومیه و اردبیل 
هم در تعطیالت پیش رو نیمه ابــرى و همراه با بارش 

پراکنده است. 
به گفته اصغرى هواى اصفهان در روز عید و تعطیالت 
آن آرام بوده و پدیده جوى خاصى پیش بینى نمى شود. 
وى از بارش باران در شــمال کشــور خبر داد و گفت: 
در تعطیــالت پیش رو هواى رشــت و بخش هایى از 
مازندران بارانى خواهــد بود و بــارش پراکنده دور از 

انتظار نیست. 
کارشناس ســازمان هواشناســى در مورد هواى اهواز 
گفت: هواى اهواز آرام پیش بینى شــده اما از شــدت 

گرماى هوا کاسته خواهد شد. 
اصغرى همچنین هواى مشهد را خنک پیش بینى کرد 
و افزود : در تعطیالت عید فطر از گرماى هوا در مشهد 

کاسته مى شود.

یک روانشناس اجتماعى گفت: درگیرى جوانان با 
سندروم «اختالل بد شکلى» سبب عالقه آنها به 

عمل هاى زیبایى مى شود.
مینا شریفى اظهار داشت: در بسیارى از مواقع شاهد 
هســتیم که یک فرد به هیچ وجه نیازى به عمل 
زیبایى ندارد اما باز هم به عمل گرایش پیدا مى کند. 
وى افزود: در بسیارى از مواقع دیده شده که یک 
فرد براى انجام عمل زیبایى وارد اتاق عمل شده 
و ظاهر او نسبت به قبلش بسیار بد تر نیز مى شود. 

این روانشناس اجتماعى ضعف در اعتماد به نفس 
را یکى از دالیل گســترش عمل هاى زیبایى در 
میان جوانان دانست و خاطرنشان کرد: افرادى که 
اعتماد به نفس پایینى دارند به عمل هاى زیبایى 
گرایش بیشترى دارند و آنها گمان مى کنند که با 
عمل کردن مى توانند ظاهر بهترى داشته باشند و از 

مقبولیت بیشترى بهره مند شوند. 
شــریفى با تأکید بر اینکه نمى تــوان منکر لزوم 
عمل زیبایى در برخى افراد شد خاطرنشان کرد: 
برخى افراد با توصیه پزشــک و بــراى برطرف 
شدن مشکالتشــان به انجام عمل هاى زیبایى 
رو مى آورند و نمى توان هر فردى که اقدام به عمل 
زیبایى مى کند را به داشتن ســندورم اختالل بد 

شکلى متهم کرد.
وى با اشــاره به رتبه ایران در جهــان در حوزه 
عمل هاى زیبایى اظهار داشــت : ایــران اکنون 
بیشترین متقاضى جراحى بینى را به خود اختصاص 
داده ضمــن اینکه در برخى دیگــر از عمل هاى 
زیبایى نیز ایران در میان چند کشــور بیشترین 

متقاضى عمل است.

بارها مشــاهده شــده و یا گالیه هــاى متعددى 
مى شود که فالن آژانس و یا دفتر خدمات مسافرتى 
آنطور که باید و شاید به تعهدات خود در قبال پکیج 
سفرى که براى مسافر بسته اســت عمل نکرده و 
دست آخر مســافر نیز به جاى اینکه در پایان سفر 
خاطره خوبى ثبت کند، با مشکالت عدیده اى مواجه

 مى شود به طورى که در ســفرهاى بعدى عطاى 
همــکارى بــا آن آژانــس مربوطه را بــه لقایش 

مى بخشد.
 قالب مســافرانى که با اینگونه مشــکالت مواجه
 مى شوند کسانى هستند که در بدو تهیه پکیج هاى 
مســافرتى فریب ارزانى بسته ســفر را مى خورند و 
ماهیت مجوز آژانس گردشــگرى و یا دفتر خدمات 

مسافرتى را بررسى نمى کنند.
حسن انصارى رئیس جامعه گردشگرى الکترونیکى 
ایران همزمــان با آغاز ســفرهاى  تابســتانى به 
گردشگران و مســافران توصیه مى کند: در زمینه 
ایمیل هایى که تبلیغات وسوسه انگیز و ارزان قیمت 
براى سفر را ترویج مى کنند دقت بیشتر داشته باشند 
و پکیج ســفر خود را از وبگاه هاى معتبر و شناخته 

شده تهیه کنند.
وى مــى افزاید: بــه تازگــى ایمیل هایــى براى

 ارائه کننده خدمات گردشــگرى و سفر به صورت 

جایزه یا رایگان به افراد مشتاق به سفر و گردشگرى 
ارسال مى شود که در آن مقاصد مختلف گردشگرى 
رایگان یا با قیمت و نرخ هاى وسوسه انگیزى ارائه 
مى شود که معموًال واقعیت ندارد و در فصل تابستان 
مشتاقان را به استفاده از این بسته ها که سرابى بیش 

نیستند، دعوت مى کنند.
رئیس جامعه گردشــگرى الکترونیکى ایران درباره 
نحوه تشــخیص دادن مجــاز یا غیرمجــاز بودن

 سایت هاى گردشــگرى مى گوید: کافى است به 
وبگاه میراث فرهنگى استان خود مراجعه کنید و پس 
از وارد شدن در وبگاه به قسمت معاونت گردشگرى 
امور دفاتر مسافرتى و گردشگرى، در نهایت بر گزینه 
لیست دفاتر داراى مجوز کلیک کنید تا لیست بیش 
از پنج هزار دفاتر مسافرتى را در قالب جدول اکسل 

مشاهده کنید.
همچنین باید به این نکته نیز توجه شــود که پس از 
وارد کردن عنوان دفتر مسافرتى و گردشگرى و پیدا 
شدن نام آژانس گردشگرى مربوطه، به زیر جدول 
اکسل نگاه کنید تا متوجه شوید که آیا دفتر مسافرتى 
هنوز داراى مجوز است یا خیر، زیرا در برخى مواقع 
عنوان آژانس گردشــگرى رؤیت مى شود ولى در 
پایین جدول قید مى شود که مثالً  این دفتر مسافرتى 

لغو مجوز شده است.

 رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در خصوص چگونگى 
لو رفتن ســئواالت امتحان نهایى زبان فارسى در فضاى مجازى 
توضیحاتى ارائه کرد و یادآور شد: فرد خاطى شناسایى شده است.
عبدالرسول عمادى درباره نحوه انتشار سئواالت امتحان نهایى درس 
زبان فارسى،گفت: سئواالت لو نرفته است، بلکه وقتى دانش آموزان 
در جلسه حضور داشتند توسط یکى از مسئوالن مدرسه منطقه 2 
تهران در فضاى مجازى منتشر شده است، بنابراین دانش آموزان 
به سئواالت دسترسى نداشتند.وى درباره چگونگى شناسایى فرد 
خاطى، عنوان کرد: سئواالت پس از طراحى توسط یک کارشناس 
فناورى وارد سامانه شده است و در لوح هاى فشــرده بارگذارى و 
رمز گذارى شده و در اختیار استان ها قرار گرفته است، بنابراین با توجه 
به اینکه سئواالت تنها چند دقیقه قبل از آغاز جلسه امتحان در فضاى 
مجازى نشر پیدا کرده مشخص شد تدابیر امنیتى از زمان طراحى و 
بارگذارى به خوبى رعایت شده و این قصور در مدارس رخ داده است.

عمادى خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش با همکارى پلیس 
فتا توانست فرد خاطى را که یکى از مسئوالن مدرسه بود شناسایى 
کند که وى زمان آماده سازى سئواالت براى توزیع در جلسه امتحان 
از برگه امتحانى عکســى را تهیه کرده  و در فضاى مجازى منتشر 
کرده بود.رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: 
وزارت آموزش و پرورش طبق قانون با فرد خاطى برخورد خواهد کرد.

سفر ژاپنى ها به ایران چند سالى است کمتر شده است، 
اما علت آن راهنماهاى ایرانى، گرانفروشى صنایع دستى 
در اصفهان و یا هشــدار آژانس هاى این کشور نیست، 
واقعیت آن است که ایران براى ژاپنى هایى که نزدیک به 
20 سال تورم اقتصادى را تجربه نکرده اند، مقصدى گران 
به شمار مى آید چون سفر به ایران براى کارمندان ژاپنى 
که به دلیل نبودن تورم، افزایش حقوق چندانى نداشته اند 

مقرون به صرفه نیست!
چندى پیش تورگردانى ایرانى از بى میلى گردشــگران 
ژاپنى به خریــد صنایع دســتى در ایران گفتــه بود؛ از 
اینکه آژانس هــاى ژاپنى هموطنانشــان را از رفتن به 
فروشگاه هاى صنایع دستى در اصفهان برحذر کرده اند 
و راهنماهاى ایرانى را عامل گرانفروشــى ســوغات و 
صنایع دستى دانســته اند و معتقدند راهنماى ایرانى نرخ 
تورهاى ژاپنى را باال برده و ســبب شــده است صنایع 
دستى که مى خرند، بســیار گران تر از حد معمول باشد. 
اظهارنظرهایى که از سوى فعاالن بازار گردشگرى ژاپن 

کامًال رد شده است.
«محمود بنکدارنیا» اولین بار سال 1362 بود که به ژاپن 
رفت و از سال 1374 هم با این کشور تعامالت گردشگرى 
برقرار کرد و تا امروز، مستمر با تورها و آژانس هاى ژاپنى 
در ارتباط بوده است. او که عضو جامعه تورگردانان کشور 
اســت و به عنوان راهنماى ژاپنى زبان نیز فعالیت هایى 
دارد، به ایسنا گفت: «در تمام این سال ها که با ژاپنى ها در 
ارتباط بودم، نشنیدم آژانس هاى ژاپنى از گردشگرانشان 

بخواهند صنایع دستى اصفهان و یا ایران را نخرند.»
این تورگردان افزود: «برخى آژانس هاى ژاپنى به هیچ 
وجه به راهنما اجازه نمى دهند گردشگران را در وقت زنده 
تور به خرید ببرند. بیشتر آژانس هایى که به ایران گردشگر 
مى فرستند، از این گونه  هســتند. این شیوه سفر بیشتر 
ژاپنى هاست و فقط به ایران، شهر اصفهان و یا راهنماى 
ایرانى ارتباط پیدا نمى کند. بنابراین نســبت دادن خرید 
نکردن گردشگران ژاپنى از فروشگاه هاى صنایع دستى 
به راهنماهاى ایرانى و فروشگاه هاى شهر اصفهان، به 

سند و مدرك دقیق ترى نیاز دارد و بهتر است در این باره 
سنجیده  تر اظهارنظر شود تا سوءتعبیرى نشود.»

او که به نوعى کارشناس بازار گردشگرى ژاپن است، به 
چالش جدى ترى در بازار گردشگرى ایران و ژاپن نسبت 
به نگرانى هاى بدون سندى که درباره تشویق گردشگران 
ژاپنى براى خرید نکردن از فروشگاه هاى صنایع دستى 
ایران، ایجاد شده است اشاره کرد و افزود: «مدتى است 
گردشــگران ژاپنى کمتر به ایران ســفر مى کنند و این 
کاهش در یکسال اخیر بیشتر به چشم آمده و علت آن را 

در مسائل اقتصادى باید جستجو کرد.»
این راهنماى گردشــگرى اضافه کرد: «شــرکت هاى 
گرشگرى ژاپن با توجه به وضعیت اقتصادى، برنامه ریزى 
ســفر را انجام مى دهند و ما بخاطر تورم داخلى و گرانى 
تورهاى مان، در یکسال گذشــته موفق به جذب تعداد 
کمترى از گردشــگران ژاپنى شــده ایم. در این مدت 
ارزش "ین" در برابر دالر کاهش پیدا کرده، به طورى که 
هر تور ایــران براى ژاپنى ها هــزار دالر افزایش قیمت 
داشــته اســت که با این نرخ ها، طبیعتاً ژاپنى ها ترجیح 

مى دهند مقصد رقابتى ترى را انتخاب کنند، شاید حتى 
ترکیه بروند، چون قیمت ها بهتــرى را وارد بازار رقابت 

کرده است.»
وى معتقــد اســت؛ شــرایط اقتصــادى و کاهــش
 ارزش پول ملى ژاپن، از مهمترین دالیل کاهش ســفر 
ژاپنى ها به ایران اســت و این درست نیست که نیامدن 
ژاپنى ها را به موضوع کمیســیون خرید گردشگران این 
کشور، راهنما و فروشــگاه هاى  صنایع دستى اصفهان 

ربط دهیم.

یک مؤسسه معروف آمریکایى در گزارش ساالنه 
خود مدعى شده است که ایرانى ها جزو خشمگین 
ترین جوامع به حساب مى آیند، دیدگاه تحقیقاتى 
که باعث شد برخى از شناخته شده ترین محققان 

علم روانپزشکى ایران به آن واکنش نشان دهند.
به تازگى مؤسســه «گالوپ» در گزارش ساالنه 
افکار سنجى خود در ســال 2017 مردم ایران را 
در کنار مردم عراق و سودان جنوبى جزو عصبانى 
ترین کشــورهاى دنیا معرفى کرده و مدعى شده 
اســت که 50 درصد جمعیت ایران خشــمگین 
هســتند. این گزارش با مطالعه بر روى وضعیت 
احساسات مردم 142 کشــور جهان تنظیم شده 

است.
در این رابطه فربد فدایى مدیر گروه روانپزشــکى 

دانشگاه علوم بهزیســتى و توانبخشى به تسنیم 
عنوان مى کند: این یک موضوع کلى است که در 
هر جامعه مى تواند صدق کند، اما براى سنجش 
بین مملکت ما با سایر کشورها، آمار پزشکى قانونى 
و محاکم دادگسترى در مورد پرونده هاى مربوط به 

جرائم پرخاشگرانه مى تواند کمک کند.
این روانپزشــک و مترجم کتــاب «ماهیت روان 
درمانى» کارل یاسپرس بیان مى کند: شخصاً آمار 
گالوپ را نمى توانم تأ یید کنم، زیرا پرخاشگرترین 
مردم دنیا در آمریکا هســتند کــه باالترین رقم 
ضرب و جرح و قتل و نیز زندانیان را در جهان چه 
از نظر تعداد مطلق و چــه از نظر درصد با توجه به 

جمعیت دارند.
فدایــى تصریح مــى کنــد: البته استرســورها 
(عوامل فشــار روانى) که ناشــى از شــرایط بى 
ثبات اقتصادى و تغییرات سیاســى، اجتماعى و 
تصمیم گیــرى هاى متغیــر دولتــى، بیکارى، 
محرومیت و احساس تبعیض و خطر دائمى بالیاى 
طبیعى مانند احتمال زلزله و خشکسالى هستند، 
ممکن اســت ســبب اختالل انطباقى و از جمله 
تحریک پذیرى، پرخاشــگرى و قانون شــکنى 
(ضرب و جرح، بى توجهى به قوانین راهنمایى و 

رانندگى و پرخاشگرى کالمى) شود.

علت گرایش جوان ها
 به عمل هاى زیبایى

داستان جذابیت ایران براى چشم بادامى هاى تورم ندیده!

ژاپنى ها  از اصفهان مى تــرسند؟!

یک روش مفید براى اینکه در سفر کاله سرتان نرود! پیش بینى وضع هوا در تعطیالت عید فطر

ایرانى ها جزو عصبانى ترین هاى دنیا هستند؟ شناسایى کسى که 
سئواالت امتحان نهایى را لو داد
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جوان 33 ساله
 در تیران غرق شد

جوان 33 ساله اى در آب هاى سد روستاى جاجا در 
حسن آباد شهرستان تیران جان خود را از دست داد.

این حادثــه ســاعت 14 و 15 دقیقــه روز جمعه به  
اورژانس 115 اعالم شد. پس از اعالم حادثه، واحد 
امدادى اورژانس به همراه دو تکنسین به محل اعزام 

شدند اما فرد یاد شده جان خود را از دست داده بود. 

مذاکره در پاریس براى 
توسعه فرودگاه  اصفهان

عباس آخوندى وزیر راه و شهرسازى روز دوم تیرماه و 
در جریان سفر به فرانسه که با هدف شرکت و بازدید از 
نمایشگاه هوایى «لوبورژه» پاریس انجام شد از آخرین 
وضعیت تفاهمات با چند شرکت فرانسوى مطلع شد.

گفتگو و تبادل نظر با مدیران شرکت «ونسى» براى 
مشارکت و همکارى در توسعه فرودگاه هاى مشهد و 
اصفهان از دیگر برنامه هاى وزیر راه و شهرسازى در 

سفر به پاریس بود.

خدمت رسانى رایگان
 به 70 هزار شهروند

مدیــر عامل و عضــو هیئت مدیره شــرکت واحد 
اتوبوســرانى اصفهان و حومه گفــت: بیش از 450 
دســتگاه اتوبوس واحد بــه حدود 70 هــزار نفر از 
مردم به صــورت رایــگان در راهپیمایى روز قدس

 خدمت رسانى کردند.
محمد على احمدى در گفتگو با ایمنا اظهار داشت:  از 
ساعت 9 صبح روز جمعه تا پایان مراسم روز جهانى 
قدس حدود 70هــزار نفر از مردم روزه دار توســط 
ناوگان این شرکت از مبادى بیست و پنجگانه شهر 
اصفهان به مکان هاى پنجگانه راهپیمایى با بیش 
از 450 اتوبوس به مصالى بزرگ امام خمینى (ره) 
انتقال و پس از راهپیمایى و نماز جمعه به محل هاى 

خود باز گردانده شدند.

قضاوت 69 کودك 
به گفته دبیر کمیته داوران کودك و نوجوان سى امین 
جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوان، 
69 نفر براى داورى آثار جشــنواره برگزیده شــدند 
که شــامل 30 داور کودك، 30 داور نوجوان و شش 
کودك مسلط به زبان انگلیسى براى بخش بین الملل 

جشنواره و سه کودك توانخواه است.
فرزان معظم تصریح کرد: داوران کودك جشــنواره 
بعد از گذراندن دوره هاى آموزشى به دیدن فیلم هاى 
بخش مسابقه سینماى ایران خواهند رفت و بهترین 
فیلم، بهترین بازیگر کودك و بهترین بازیگر نوجوان 
را از نگاه خود بر اساس معیارهایى که از قبل به آنها 

آموزش داده شده، انتخاب مى کنند.

تخریب فضاى سبز به بهانه 
تغییر کاربرى،  نادرست است

مدیرکل راه وشهرســازى اســتان اصفهان گفت: 
تخریب فضاى سبز شــهرى به بهانه تغییر کاربرى، 

اقدامى نادرست و مضر است.
به گزارش روابط عمومى اداره کل راه وشهرســازى 
استان اصفهان،حجت ا... غالمى اظهار داشت: برخى 
از تغییر کاربرى ها به نوعى غارت فضاى سبز است و 
نباید همیشه ساده ترین راه حل را براى حل مشکالت 
در نظر گرفت و فضاى سبز مناطق مختلف شهرى 

رااز بین برد.
وى درباره درخواســت تغییر کاربرى دو قطعه زمین 
فضاى سبز به مساحت حدود پنج هزار و 800 متر مربع 
واقع در محدوده بیمارستان هزار تخت خوابى شهرك 
سالمت اصفهان به کاربرى پزشکى درمانى گفت: 
بهتر است از فضاهاى مسکونى کپرسازى شده اطراف 

این شهرك براى توسعه بیمارستان استفاده شود.
نخســتین شــهرك ســالمت ایــران ازســوى
 ســرمایه گذاران بخش خصوصى و بــا همکارى 

مشاوران خارجى در اصفهان درحال احداث است.

امام جمعه اصفهان گفت: رژیم صهیونیستى مى داند که 
ایران موشک با برد 2000 کیلومتر دارد و اگر اراده بکنیم 
با هوشمندى و به پشتوانه تفکر، موشک هاى نقطه زن 

ایران آنها را نابود خواهند کرد.
نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان در 
خطبه هاى نماز جمعه در مصالى بزرگ امام خمینى(ره) 
با توصیه همه نمازگزاران به تقوا اظهار داشــت: با حفظ 
تقوا و اســتقامت مى توان کیدهاى دشمن را از بین برد. 
آیت ا... سید یوسف طباطبائى نژاد گفت: حضور باشکوه 
مردم در راهپیمایى روز قدس با زبان روزه ستودنى است.

وى در توضیح تغییر مکان تجمع راهپیمایى روز قدس 

در اصفهان از میدان امام (ره) بــه مصالى بزرگ امام 
خمینى (ره) اظهار داشــت: توصیه امام خمینى(ره) به 
ختم شــدن راهپیمایى ها به میعادگاه هــاى نماز جمعه 

بوده است.
آیت ا... طباطبائى نژاد با اشاره به نمایش اقتدار موشکى 
ایران و نقطه زنــى آن، افزود: ما نشــان دادیم که اگر 
بخواهیم کارى را انجام مى دهیم، رژیم صهیونیســتى 
مى داند که ایران موشک با برد 2000کیلومتر دارد و اگر 
اراده بکنیم با هوشمندى و به پشتوانه تفکر، موشک هاى 
نقطه زن ایران آنها را نابود خواهند کرد؛ موشــک هاى 

ایران، آمریکا را خفه کرد.

ایران اراده کند 
اسرائیل را نابود مى کند

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان از آغاز 
طرح امداد تابستانه فوریت هاى پزشکى در استان اصفهان 

همزمان با سراسر کشور خبر داد.
غفور راستین اظهار داشــت: طرح امداد تابستانه اورژانس 
پیش بیمارستانى استان اصفهان از روز نخست تیرماه سال 

جارى آغازشده و تا 31 شهریورماه ادامه دارد.
وى خاطرنشان کرد: بر اســاس آمار و اطالعات پلیس راه، 
عمده تصادفات در 30 کیلومترى شــهرها رخ مى دهد لذا 
تمهیدات الزم اندیشیده شــده است که پوشش امدادى در 
مبادى ورودى و خروجى شهرها با کیفیت بیشترى صورت 
گیرد.راستین ادامه داد: برهمین اساس، از روز سوم تا دهم 

تیرماه و از روز 25 تا 31 شهریور ماه، با توجه به افزایش حجم 
ترافیکى جاده ها، دو دستگاه خودروى اتوبوس آمبوالنس 
فوریت هاى پزشکى در سه راهى جندق و عوارضى اتوبان

 اصفهان- کاشــان مســتقر مى شــوند.مدیر حــوادث و 
فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
آمبوالنس هاى اورژانس 115 ، هر روز از ســاعت 18 تا 23 

با چراغ گردان روشن در حاشیه جاده ها مستقر مى شوند.
راستین با بیان اینکه بر پوشــش امدادى نقاط حادثه خیز 
تأکید شده اســت، افزود: هماهنگى هاى الزم با فرودگاه و 
ایستگاه هاى راه آهن نیز براى اســتقرار دائمى واحدهاى 

امدادى انجام شده است.

آغاز طرح امداد تابستانه 
فوریت هاى پزشکى 

ساسان اکبرزاده

این بار درهاى دومین نمایشگاه تسهیالت و ملزومات 
ازدواج آسان، جهیزیه و تشریفات و مؤسسات وابسته، 
بدون برگزارى مراسم افتتاحیه و روبان چینى در محل 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان به روى 
بازدیدکنندگان باز شد و تا ششم تیرماه سال جارى هر 
روز از ســاعت 17 تا 23، عالقه مندان مى توانند از این 

نمایشگاه دیدن کنند. 
در دومین نمایشگاه تسهیالت و ملزومات ازدواج آسان، 
جهیزیه و تشریفات و مؤسسات وابسته، 150 مشارکت 
کننده از استان هاى اصفهان، تهران، خراسان رضوى 
و زنجان در 8500 مترمربع فضاى نمایشگاهى شامل 

3500 مترمربع فضاى مفید گردهم آمدند. 
تســهیالت و  ملزومــات ازدواج از جمله مؤسســات 
تشــریفات، تاالرها، مزون ها، آتلیه ها، فروشگاه هاى 
جهیزیه عروســى، مؤسســات خیریه، ســازمان ها و 
تشــکل هاى مردم نهاد فعال در امر ازدواج و  همچنین 
مراکز مشاوره از جمله مشارکت  کنندگان این دوره بوده 
و حضور برندهاى مطرح این حوزه ها و افزایش مساحت 
دو برابرى نمایشــگاه در مقایسه با ســال هاى قبل از 

ویژگى هاى این نمایشگاه به شمار مى رود.
هومن گندمکار مدیر گالــرى عکس «هومن» یکى از 
شرکت کنندگان در این نمایشگاه است که به نصف جهان 
گفت: مدل عکاسى و تصویربردارى در گالرى  ما، فارغ از 
هرگونه کار مجازى عکاسى و تصویربردارى بوده و شعار 
ما «سادگى کار» است به این معنا که عکس ها و تصاویر 
گرفته شده ما سال ها ماندگار بوده و خاطره انگیز است. 

گندمکار که به همراه همســرش این گالــرى را اداره 
مى کند معتقد است فیلم ها و موزیک ویدئوى فیلم هاى 
عروسى تهیه شده وى، کلیشه اى نیست و با شرکت در 

این نمایشگاه مى خواهد، کارهاى خود را ارائه داده و در 
شناسایى بیشتر گالرى هومن تالش کند و قدرت عکاسى 
و تصویربردارى این مجموعه را در خلق آثار ماندگار به 

همشهریان و بازدیدکنندگان نمایشگاه ارائه کند. 
وى به نکته جالبى اشــاره کرد و افزود: ما تنها گالرى 
عکس و تصویربردارى در اصفهان که با یکى از بانک ها 
قرارداد بســته ایم و مشــتریان ما مى توانند با دریافت 
تســهیالت از این بانک، پرداخت هزینه هاى عکاسى 
و تصویربردارى را در 36 قســط و از طریق تسهیالت 

دریافت شده از بانک، بپردازند. 
مدیر گالرى عکس و فیلم هومن اظهار داشــت: طى 
برگزارى نمایشگاه، کسانى که براى برگزارى مجالس 
عروســى اقدام کنند از تخفیف 40 درصدى نمایشگاه 

استفاده خواهند کرد. 
■■■

مریم یزدخواستى که به همراه صوفى دهقان در غرفه 
مزون برنتین (هدیه سابق) در نمایشگاه شرکت کرده 
بود هم گسترش کار، معرفى نمایندگى و... را از اهداف 

حضور در نمایشگاه برشــمرد و گفت: ما سعى داریم به 
بهترین نحو به مشــتریان خدمات ارائه کنیم و در این 
راســتا براى خرید لباس عروس و تجهیزات عروسى 
با آنان کنار آمده ایم و در نمایشــگاه نیز به نوعروسان با 
تخفیف 25 درصد، لباس عــروس ارائه مى دهیم. البته 
به صورت حرفه اى هم در زمینه سفارش دوخت پارچه 

ترك کار مى کنیم. 
■■■

مدیر عامل مؤسسه فرهنگى اجتماعى خانه مهر ارائه 
دهنده خدمات مشاوره اى و کمک جهت انتخاب همسر 
ایده آل در غرفه اى که در این نمایشگاه برپا کرده هم به 
نصف جهان گفت: اهمیت مؤسسه، فرهنگى اجتماعى 

بوده و خدمات مشاوره اى و... ارائه مى دهد. 
حجت االسالم والمســلمین محمود احمدیان اظهار 
داشــت: ازدواج آســان امروز در جامعه کمرنگ شده و 
در همین نمایشگاه که با عنوان تسهیالت و ملزومات 
ازدواج آســان، جهیزیه و تشــریفات در حال برگزارى 
اســت آنقدر تجمالت دیده مى شــود که هر انسانى 

حیرت مى کند. 
وى با بیان اینکه تجمالت، دستاورد چالش هاى منفى 
در جامعه بوده و در حال رشد است افزود: اهتمام نسبت 
به ازدواج آســان، آنقدر در غربت است که امروز در این 
نمایشگاه حتى هیچیک از مسئوالن دستگاه هاى مرتبط 

هم حضور ندارند. 
مدیر عامل مؤسسه فرهنگى اجتماعى خانه مهر در ادامه 
گفت: امروز در بخش فرهنگى به ویژه ازدواج، فعالیت 
روى ریل نیســت. این در حالى اســت که ما با معضل 
طالق در جامعه مواجه هســتیم و ازدواج بیشتر روى 
عدم شناخت، مالك هاى غیرعرفى، دینى و شرعى و... 
اتفاق مى افتد به گونه اى که در سه ماهه اول سال 95، ما 

شاهد 37/5 درصد طالق در کشور بوده ایم. 
حجت االسالم والمســلمین احمدیان اظهار داشت: در 
3/5 سال گذشته با واسطه گرى مؤسسه، 340  ازدواج 
شکل گرفت و ما با حضور در این نمایشگاه مى خواهیم 
فرآیند کار مؤسسه را تبیین کرده و کتاب «دلواپسى هاى 
خواســتگارى»که 160 نکته دارد را با تخفیف ویژه، در 

اختیار عالقه مندان قرار دهیم. 
مدیر عامل مؤسســه فرهنگى اجتماعــى خانه مهر، 
برگزارى دوره هاى آموزشــى براى شناخت زوجین در 
مســائل خانواده و نحوه زندگى با بهره گیرى از سیره 
معصومین علیهم السالم و ارائه راهنمایى و کمک جهت 
تشکیل و قوام خانواده با مبانى اسالمى را از فعالیت هاى 
انجام شــده خواند و گفــت: اگر فضاى نمایشــگاه و 
محل نمایش رقابت اقالم لوکــس و فاصله گرفتن از 
ساده زیستى مبانى ازدواج آسان باشد تبعات دارد و اگر 
جنبه فرهنگى و اطالع رسانى داشــته باشد و خوراك 
فکرى براى جوانان باشد ما نیازمند نمایشگاه دائمى در 

عرصه ازدواج خواهیم بود. 

گزارشى از برپایى نمایشگاه ملزومات ازدواج در اصفهان

نیازمند نمایشگاه دائمى در عرصه ازدواج هستیم

رئیس اتحادیه هتلــداران اصفهان گفــت: خانه هاى 
اســتیجارى که براى نوروز آمــاده میزبانى از مهمانان 
نوروزى مى شــوند بحث هاى فرهنگــى، اقتصادى و 
اجتماعى را رعایت نمى کنند؛ در این باره بارها اعتراض 
کرده ایم خانه هاى مسافر و استیجارى، آفت گردشگرى 

هستند.
مهدى نریمانى در گفتگو با تسنیم در اصفهان با اشاره 
به آسیب خانه هاى مسافر اظهار داشت: در فصل پیک 
سال گردشگرى یکسرى موازیکارى با هتل ها مى شود 
که سبب رنجش ســرمایه گذاران هتل مى شوند، این 
موازیکارى ها مانند خانه هاى غیرمجاز استیجارى و خانه 

مسافر بوده که آفت حوزه گردشگرى هستند.
وى افزود: خانه هاى اســتیجارى که براى نوروز آماده 
میزبانى از مهمانان نوروزى مى شــوند آنها بحث هاى 
فرهنگــى، اقتصادى و اجتماعــى را رعایت نمى کنند؛ 
در این باره بارها اعتراض کرده ایم خانه هاى مســافر و 
اســتیجارى آفت گردشگرى هســتند و تعادل بازار به 

هم مى زنند.
رئیس اتحادیــه هتلداران اصفهان تصریــح کرد: این 
خانه ها رقابت نا ســالم ایجاد مى کنند و هتل هاى ما در 
برابر این رقابت ناسالم پیروز میدان نیستند در واقع آنها 
سوء استفاده نامطلوب مى کنند در مقابل هتل ها بیمه، 
دارایى، عوارض و هزینه هاى حقوق و مســائل دیگر را 
دارند که باید پرداخت کنند و این در حالى است که این 

خانه ها این موارد را ندارند. 
وى بیان کرد: این خانه ها در فصل پیک گردشــگرى 
هستند و غیر پیک که مسافر نیست نیز باقى مى مانند و 
بازار عرضه و تقاضا را به هم مى زنند؛ تعداد هتل هاى ما 
آنقدر هست که در فصل هاى پیک مسافرت در شرایط 

خوبى باشیم و میزبانى کنیم.
نریمانى خاطرنشــان کرد: اگر به تعداد هتل بیشترى 
نیاز داریم بر اساس همان گردشگر مى آید و امسال نیز 
کمبودى در این حوزه احساس نشده است؛ اگر در مواقعى 
با کمبود هتل مواجه شــدیم آن مربوط به هتل هاى 5 

ستاره است و ما مهمانپذیر و هتل هاى زیادى داریم.

دبیر اتحادیــه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
با اشــاره به کاهش 85 درصدى تجار فرش دســتباف 
اصفهان گفت: بسیارى از تجار فرش دستباف اصفهان به 
دالیل مختلف کاهش صادرات تغییر شغل دادند و رکود 

اقتصادى در این حوزه به شدت حاکم است.
منوچهر طالیى در گفتگو تسنیم اظهار داشت: افزایش 
ورود گردشــگر تأثیر چندانى بر فروش فرش دستباف 
اصفهان نداشته اســت زیرا اکثر گردشگران توان خرید 
کاالى گرانقیمت را ندارند و از طرفى زمینه اســتفاده از 
کارت هاى اعتبارى آنها در بازارهاى اصفهان وجود ندارد.

دبیر اتحادیــه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
با بیان اینکه گرانى مواد اولیه و افزایش دســتمزد بافت 
فرش دستباف از دالیل مهم گرانى فرش دستباف است، 
تصریح کرد: در حال حاضر بسیارى از فرش هاى دستباف 
از نظر بافت و کیفیت افت کرده است که بافندگان براى 
کاهش هزینه خود از ابریشم مصنوعى یا چینى و روسى 
استفاده مى کنند که این موضوع از کیفیت فرش اصیل 

ایرانى کاسته است.
وى خاطرنشان کرد: وقتى فرش دســتباف در ایران از 
مواد اولیه کم کیفیت تولید مى شود، بعد از صادرات و با 
توجه به نوع اقلیم آب و هوایى اروپا و آمریکا تغییر شکل 
و رنگ مى دهد و همین مسئله سبب برگشت بسیارى از 

فرش هاى صادراتى به داخل کشور شده است.

اســتاندار اصفهان گفت: حدود 10 درصد مسکن مهر 
کشور در استان اصفهان است و تاکنون 145 هزار واحد 
مسکن مهر به مردم تحویل شده و حدود پنج هزار و 900 
واحد باقى مانده اســت که پرونده مسکن مهراستان تا 

پایان دولت یازدهم بسته خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى و امور بین الملل اســتاندارى 
اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه شوراى مسکن استان 
اصفهان اظهار داشت: در استان اصفهان 160 هزار واحد 
مسکن مهر در شهرها پیش بینى شــده بود که تا امروز 
145 هزار واحد مسکن مهر به مردم تحویل داده شده که 

قسمت عمده  آنها در دولت یازدهم بوده است.
وى با بیان اینکه 15 هزار واحد دیگر باقى مانده اســت، 
افزود: نزدیک به ده هزار واحد داراى متقاضى نیست که 
تصمیم گرفته شده اســت به افراد عادى خارج از فرآیند 
متقاضیان مسکن مهر واگذار شود و پیگیر هستیم که این 

ده هزار واحد تعیین تکلیف شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه حدود پنج هزار و 900 واحد 
از کل واحدها باقى مانده است، گفت: امیدواریم بر اساس 
تصمیمات اتخاذ شده و با توجه به برنامه زمانبندى شده 
و حل مشکالت این واحدها بتوانیم تا پایان شهریور ماه 
این تعداد واحد را تکمیل کنیم و به عبارتى تا پایان دولت 

یازدهم پرونده مسکن مهر را ببندیم.
زرگرپور با اشاره به کاســتى هاى تأسیسات زیر بنایى و 
روبنایى این واحدها، افزود: براى اینکه کاستى ها برطرف 
شــود و مردم از شــرایط متعادلى برخوردار شوند دولت 
هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش مسکن مهر در کشور 
اختصاص داده است که 200 میلیارد تومان آن به وزارت 
راه و شهرسازى براى خدمات روبنایى و جدولکشى ها و... 
و حدود 800 میلیارد تومان نیــز براى خدمات زیربنایى 

آب، فاضالب و برق به وزارت نیرو اختصاص داده است.
استاندار اصفهان یادآور شد: حدود 10 درصد مسکن مهر 
کشور در استان اصفهان است و انتظار درستى است که 

10درصد این مبلغ به استان اصفهان اختصاص یابد.
وى با بیان اینکه در بخش راه و شهرســازى 15 میلیارد 
تومان اختصاص یافته است، گفت: از این میزان هشت 
میلیارد تومان تحویل داده شده است و بقیه نیز تحویل 
خواهد شــد و مى توانیم امیدوار باشــیم آنچه مربوط به 
جاده سازى و جدولکشى و مســائل اینگونه است با این 
بودجه و کمک راه و شهرسازى از طریق واگذارى زمین 

به شهردار ى ها در قبال انجام خدمات تکمیل شود.

زرگرپور به امکانات زیربنایى از قبیل آب و فاضالب و برق 
اشاره کرد و افزود: مسئوالن این سه ارگان موظف شده 
بودند که سهم استان را از ســهم ملى دریافت کنند، که 
در این زمینه پیگیرى هایى صورت گرفته ولى به انجام 
نرسیده است و باید تالش شــود که حداقل 80 میلیارد 

تومان از بودجه وزارت نیرو به استان واگذار گردد.
اســتاندار اصفهان گفت: امید مى رود با اختصاص این 
بودجه ها ضمن تحویل پنج هزار و 900 واحد باقیمانده تا 

پایان شهریور ماه هم خدمات زیربنایى و روبنایى به انجام 
برســد و به طور کامل پرونده مسکن مهر تا پایان دولت 

یازدهم بسته شود.
وى یادآور شــد: علیرغــم اینکه دولــت یازدهم پروژه 
مســکن مهر را یــک پــروژه اقتصــادى، اجتماعى و 
منطقى نمى دانســت ولى به عنوان یک اصل، تکمیل 
واحدهاى نیمه تمام و تعهدات مردم را در دستور کار خود

 قرار داد.

تاکنون 145 هزار مسکن مهر به مردم اصفهان تحویل شده است

پرونده مسکن مهر
 تا پایان دولت یازدهم بسته مى شود

تجار فرش دستباف
تغییر شغل مى دهند

خانه هاى 
مسافر و استیجارى

آفت گردشگرى اصفهان
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امسال 
جشنواره مطبوعات داریم

پوستر دهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزارى هاى 
داخلى استان اصفهان در مراسمى با حضور مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمى این اســتان، مسئوالن 
خانه مطبوعات و جمعى از خبرنگاران استان اصفهان 

رونمایى شد.
 15 تیر امســال آخرین مهلت ارســال آثار است و

 عالقه منــدان باید آثار خــود را از طریــق پایگاه 
isfahan. اطالع رســانى جشــنواره بــه آدرس

pressfestival.ir ارسال نمایند. 

تمدید ثبت نام دوره آموزشى 
تاریخ شفاهى

نخستین دوره جامع آموزشى تاریخ شفاهى، تیرماه 
سال جارى از سوى موزه عصارخانه شاهى سازمان 
فرهنگــى تفریحى شــهردارى اصفهــان برگزار 
مى شود. فراخوان ثبت نام در این دوره تا 9 تیرماه سال 
جارى تمدید شده است که دوستداران تاریخ شفاهى 
با مراجعه به سایت assarkhaneh.ir و دریافت 
فرم مى توانند اقدام کنند.عالقه مندان براى کسب 
اطالعات بیشتر مى توانند به محل موزه عصارخانه 
شــاهى واقع در میدان امام(ره)، بازار قنادها، بعد از

 بانک ســپه، بازار امین(عصارى) مراجعه کنند و یا با 
شماره 32241087 تماس حاصل نمایند.

فراخوان نمایشنامه خوانى 
تاالر هنر بــه عنوان دفتر تخصصى تئاتر ســازمان 
فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان فراخوان 
نمایشنامه خوانى را با موضوع «اقتباس از شاهکارهاى 
رمان نویســى» اعالم کرده اســت. عالقه مندان 
به شــرکت در این برنامه مى توانند تا امروز چهارم 
تیرماه به تاالر هنر اصفهان واقع در میدان الله، جنب 
فروشگاه رفاه مراجعه کرده و عالقه مندى به همکارى 

خود را اعالم کنند.

فراخوان جذب مشاور 
فرهنگســراى پرســش در رشــته هاى مشاوره، 
روانشناسى و علوم تربیتى با اعالم یک فراخوان به 

جذب مشاور مى پردازد.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان، رئیس دفتر تخصصى مشاوره 
با بیان این مطلب گفت: ایــن فراخوان ویژه مقاطع 

کارشناسى ارشد و دکترا برگزار مى شود.
پرورش اظهار داشت: فرهنگسراى پرسش سازمان 
فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهــان با اعالم 
فراخوان جذب مشــاور در رشــته هاى مشــاوره، 
روانشناسى و علوم تربیتى ثبت نام به عمل مى آورد 
که عالقه مندان براى ثبت نام تا 8 تیرماه مهلت دارند. 
وى خاطرنشــان کرد: عالقه مندان براى شرکت در 
این فراخوان مى توانند با شماره 32351660 تماس 
حاصل کرده و یا به محل فرهنگسراى پرسش واقع 
در خیابان جهاد، روبه روى دبیرستان دهخدا، کوچه 

صفا مراجعه کنند.

آغاز مرمت
 2 بناى تاریخى در اصفهان

کار مرمت بخش هایى از بناهاى تاریخى کلیســاى 
حضرت مریم(س) و مسجد جامع اصفهان آغاز شد.

مدیرکل میراث فرهنگى ، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: این 
مرمت شامل نقاشى هاى کلیساى حضرت مریم(س) 

و هاکوب مقدس در جلفاى اصفهان است. 
فریدون اللهیارى  افزود: ایــن مجموعه منحصر به 
فرد تاریخى در محله میدان بزرگ جلفاى اصفهان 

واقع شده است.
وى همچنین به اجــراى طرح مرمتــى بام بخش 
جنوب غربى مســجد جامع اصفهان اشــاره کرد و 
گفت: در ادامه فعالیت هاى پایگاه جهانى مســجد 
جامع اصفهان در ســال جارى طرح هاى حفاظت، 
مرمت و معرفى مسجد جامع در دستور کار پایگاه قرار 

گرفته است.

خبر

حضرت آیت ا... خامنه اى صبح دیروز شنبه با حضور در یکى 
از بیمارستان هاى تهران از آیت ا... مظاهرى رئیس حوزه  
علمیه  اصفهان عیادت کردند. رهبر انقالب اسالمى در این 
عیادت، در جریان روند درمان آیت ا... مظاهرى قرار گرفتند 

و براى سالمتى و بهبود ایشان دعا کردند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى رئیس جمهور 
نیز شامگاه پنج شــنبه از آیت ا...  حسین مظاهرى رئیس
 حوزه علمیه اصفهان عیادت کــرد.  روحانى همچنین با 
پزشــکان معالج آیت ا... مظاهرى گفتگو کــرد و از روند

 اقدام هاى انجام شــده براى درمان ایشــان مطلع شد و 
دستورات الزم براى رسیدگى هرچه بهتر و کامل تر را صادر 

کرد. على الریجانى رئیس مجلس شــوراى اسالمى و 
اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور هم روزجمعه 

از آیت ا... مظاهرى عیادت کردند.
حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینى هم دیروز 
شنبه از آیت ا... حسین مظاهرى عیادت کرد و ضمن جویا 
شدن وضعیت جسمانى این فقیه عالیقدر، سالمتى و شفاى 
ایشــان را از خداوند متعال مســئلت کرد. در این عیادت 

حجت االسالم و المسلمین اشراقى نیز حضور داشت.
در همین حــال فرزند آیــت ا... مظاهــرى گفت: عمل 
موفقیت آمیزى روى ایشــان انجام شد و به لطف خداوند 

متعال حال عمومى ایشان خوب است، مردم دعا کنند.

مدیر کل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: بر اساس 
آمار به دســت آمده تا روز بیســت وششــم ماه مبارك 
رمضان بیش از 11 هزار نفر جهت اهداى خون به مراکز 

انتقال خون استان مراجعه کردند.
مجید زینلى در گفتگو با فارس در خصوص اهداى خون 
در ماه مبارك رمضان به ویژه شب هاى قدر اظهار داشت: 
بر اســاس آمار به دســت آمده تا روز بیست وششم ماه 
مبارك رمضان بیش از 11 هزار نفر جهت اهداى خون 
به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند. وى افزود: از 
بین 11 هزار نفر مراجعه کننده اهداى خون مراکز انتقال 
خون استان اصفهان بیش از هشت هزار و 500 نفر موفق 

به اهداى خون شدند.
مدیــر کل انتقال خون اســتان اصفهــان در خصوص 
نذر خون در شــب هاى قدر بیان کرد: در شب هاى قدر 
بیش از دوهزار و 500 نفر جهت اهــداى خون مراجعه 
کردند که از این میــان دوهزارنفر موفق به اهداى خون 
شدند که نشان دهنده رشــد 3درصدى اهداى خون در

 شب هاى قدر به نسبت سال گذشته است.
وى ادامه داد: در شب بیست ویکم ماه رمضان مصادف 
با شهادت حضرت على (ع) و نیز شب قدر اول باالترین 
میزان اهداى خون در مرکز انتقال خون استان اصفهان 

ثبت شده است.

نذر خون 8000 اصفهانى
 پاى زندگى نیازمندان

عیادت مقام معظم رهبرى
وبزرگان نظام از  آیت ا... مظاهرى

مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: پس 
از برگزارى جلســات متعدد با کشــاورزان و ســازمان
 جهاد کشاورزى به این توافق رســیدیم که به جاى آب 
ممتد، با دبى آب مشــخصى 20 روز در هــر ماه آب به 
کشاورزان تحویل و ده روز در هر ماه آب قطع شود و این 

روند تا 15 شهریورماه ادامه خواهد داشت.
مسعود میرمحمد صادقى تأکید کرد: توزیع آب در حوضه 
زاینده رود یک برنامه دارد که در شوراى هماهنگى حوضه 
زاینده رود در تهران به ریاست وزیر نیرو، استانداران سه 
اســتانى که از این حوضه منتفع مى شــوند، نمایندگان 
کشاورزان و پنج وزارتخانه دیگراز این برنامه مطلع شده 
و این برنامه هر سال اوایل مهرماه در ابتداى سال آبى به 

شرکت آب منطقه اى اصفهان ابالغ مى شود.
وى ادامه داد:  البته امسال با توجه به وضعیت بارش ها این 
برنامه تقریبًا در دى ماه ابالغ شد و ما موظف هستیم دقیقًا 

مطابق آن برنامه آب را توزیع کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان اظهار داشت: 
طبق این برنامه مقدار مشخصى آب براى کشاورزى استان 
اصفهان شامل غرب و شرق دیده شده و نکته مهم دیگر 
آب شرب است که باید براى اصفهان بزرگ و استان یزد 

تا دى ماه امسال برنامه داشته باشیم و این مهم را بدون 
تنش انجام دهیم.

وى با اشــاره به اینکه وقتى ابالغ برنامه انجام مى شود 
صنف کشاورزان باید برنامه کشــت خود را مطابق این 
برنامــه تنظیم کنند، تصریح کرد: امســال کشــاورزان 
غرب اصفهان در نظر داشــتند آب را به صورت ممتد تا 
اواسط شهریور ماه داشته باشند، قســمتى از شهرستان 
ها که کشت غله دارند این نظر را داشــتند اما با توجه به 
محدودیت منابع آبى و خط قرمز ما که تأمین آب شــرب 
است و باید تا دى ماه آب شرب اســتان اصفهان و یزد را 

داشته باشیم، تأمین خواسته آنها امکانپذیر نبود.
صادقى افزود: ما اصرار داشــتیم توزیع آب مطابق برنامه 
انجام شود و با توجه به محدودیت منابع آبى، کشاورزان 
عمده آب را بــراى حفظ باغات خود اســتفاده کنند و هر 
کدام چاه هاى کمکى آب داشــتند به کشت هاى دیگر

 اهتمام ورزند زیرا خط قرمز آب منطقه اى اصفهان میزان 
آب در پایان شهریور ماه است که باید حتمًا مقدارى که در 

برنامه دیده شده رعایت شود.
وى تأکید کرد: البته پس از برگزارى جلســات متعدد با 
کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزى به این توافق رسیدیم 

که به جاى آب ممتد، با دبى آب مشخصى 20 روز در هر 
ماه آب به کشاورزان تحویل و ده روز در هر ماه آب قطع 
شود و این روند تا 15 شهریورماه ادامه خواهد داشت، یعنى 
از اول تا 20 تیرماه آب براى کشاورزان باز و ده روز بسته 
مى شود، در مرداد و شــهریور هم به همین صورت است 
تا سال آبى امسال به پایان رسد و آن موقع باید آن مقدار 
آب شرب مورد نیاز براى جمعیت حدود پنج میلیون نفرى 

استان اصفهان را داشته باشیم.

کشاورزان اصفهان تا 15 شهریور آب مى گیرند

شــهردارى اصفهــان 50 درصــد مبلــغ بلیت هاى
 ســى امین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان را براى عموم شهروندان اصفهانى مى پردازد. 
 پیش فروش بلیت هاى ســى امین جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانــان اصفهان از امروز چهارم 
تیرماه با ارائه 50 درصد تخفیف براى شهروندان اصفهان 

آغاز مى شود.
عموم شــهروندان اصفهانى  مى توانند با ســه روش 
عضویت در روبات جشنواره، مراجعه به سایت سینماتیکت 
و گیشه سینماهاى منتخب جشــنواره شامل مجموعه 
پردیس تازه تأسیس سینمایى چهار باغ، سینما فلسطین 
و ســینما ســپاهان واقع در چهارباغ عباسى بلیت هاى

 تخفیف دار 50 درصدى را خریدارى کنند.
دانش آموزان ممتاز مقاطع دبستان و متوسطه اول نیز از 
طریق ثبت نام در روبات باشگاه (icff_bot@) با ارائه 
کارنامه خود، مى توانند از امــکان دریافت رایگان بلیت 

تماشاى آثار جشنواره برخوردار شوند.
اعضاى ســینماتیکت نیز مى توانند با مراجعه به سایت  

www.cinematicket.org  نسبت به خرید بلیت 
آثار مورد نظر خود با تخفیف ویژه اقدام کنند.

گفتنى است؛سى امین جشــنواره بین المللى فیلم هاى 
کــودکان و نوجوانان از 9 تا 15 تیــر در اصفهان برگزار 

مى شود.

  مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکى استان 
از کشف، ضبط و معدوم سازى 50 هزار و 128 کیلوگرم 
مواد غذایى فاسد یا تولیدشده در شرایط نامناسب که قرار 

بود در زنجیره مصرف قرار بگیرد، خبر داد.
مهدى رفیعى بابیان اینکه بازرســان بهداشــت محیط 
اســتان در قالب 90 اکیپ دو نفره اقدام به بازرســى و 
سرکشــى مى کنند، گفت: این افراد مجهز به دستگاه و 
تجهیزات پرتابل (قابل حمل) روز هستند که کار بازرسى 
از مراکز مهم مورد تقاضاى مردم در ماه مبارك رمضان 
همچون واحدهاى تولید انواع آش، هلیم بادمجان، زولبیا 

و بامیه، خرما و سایر مواد غذایى را انجام مى دهند.
وى اظهار داشــت: بازرسان بهداشــت محیط استان از 
ابتداى ماه مبارك رمضان بیش از 33 هزار مورد بازرسى 

را انجام داده اند.
مدیر گروه بهداشــت محیط دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان از صدور 349 اخطار براى نواقص بحرانى خبر 
داد و گفت: این نواقص باعث به خطر افتادن ســالمت 
مردم مى شــود که مشــمول اخطار و برخورد بازرسان 
بهداشت محیط شده است، همچنین 262 مورد اخطار 
نواقص غیر بحرانى نیز صادر شده است. رفیعى تصریح 
کرد: 504 واحد متخلف که اصرار بر تخلف خود داشتند به 

مراجع قضائى معرفى شدند. 
وى خاطرنشان کرد: کارکنان و بازرسان بهداشت محیط 
براى کنترل بهتر و نمونه بــردارى از عرضه مواد غذایى 
مجهز به دســتگاه هاى به روز کشور و جهان هستند که 

بتوانند یکسرى از کنترل ها را در محل انجام دهند.

معدوم سازى 50 ُتن مواد غذایى فاسد در اصفهان

آغاز پیش فروش بلیت جشنواره فیلم

شهردار گلپایگان گفت: بودجه سال جارى 22 میلیارد 
تومان پیش بینى شــده اســت که در صورت تحقق 
پروژه هاى نیمه تمام شــهردارى تکمیــل و به بهره 

بردارى خواهد رسید.
محمدامیــن جمالى به تشــریح  اهــداف مدیریت 
شهرى در توجه به تمام مناطق سطح شهر پرداخت و   
اظهارداشت: احداث پروژه پارك شادى به مساحت 20 
هزار متر مربع در منطقه شهرك الوند و مسکن مهر 

در حال اتمام است.

وى افزود: تکمیل پروژه بلــوار امام رضا (ع) به دلیل 
بهبود در روند عبور و مرور شهرى براى ساکنان منطقه 
شمال شهرى گلپایگان شامل عمران، شهرك الوند 

ومسکن مهربسیارحائز اهمیت است.
جمالى با اشــاره اینکه به پروژه باغ بانــوان از دیگر 
اقدامات در دست شهردارى گلپایگان است که تالش 
داریم در ســال جارى عملیات اجراى آن آغاز شود، 
گفت: ســاخت میدان 9دى ازدیگر پروژه  هاى مهم  

در این منطقه است.

وى ادامه داد: با احداث پروژه میدان 9 دى  مشکالت 
ترافیکى و کاهش خطر پذیرى منطقه مسکن مهر و 

شهرك الوند و محور کوچرى بر طرف خواهد شد.
شــهردار گلپایگان با بیان اینکه ساخت میدان پیامبر 
اعظم(ص) با مســاحت 4000 متر مربــع در منطقه 
شهرك الوند در حال احداث است، افزود:  لوله گذارى 
بلوارهــاى اصلى  این منطقه جهــت تأمین آب خام 
براى فضاى سبز  از اهداف احداث این پروژه در حال 

احداث است. 

پیش بینى 22 میلیارد تومانى بودجه گلپایگان

ساسان اکبرزاده

«در سال تحصیلى 95-94 جمعاً 61 هزار و 127دانش آموز 
پایه نهم در اســتان اصفهان، هدایت تحصیلى شدند که از 
این میزان 30 هزار و 348 دانش آموز دختر و 30 هزار و 779 

دانش آموز پسر بودند.»
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص اجراى 
هدایت تحصیلى با بیان این مطلب بــه خبرنگاران گفت: 
امسال دانش آموزان فارغ التحصیل پایه نهم براى هدایت 
تحصیلى در استان اصفهان 62 هزار و 264 دانش آموز بودند 
که از این تعداد 30 هزار و 732 دانش آموز دختر و 31 هزار و 

532 دانش آموز پسر وارد پایه دهم خواهند شد.
محمدحســن قائدیها اظهار داشــت: ســال گذشــته، 
57/38 درصــد دانش آموزان اســتان اصفهان به شــاخه 
نظــرى و 42/61 درصــد دانش آموزان به شــاخه فنى و 
حرفه اى و کار و دانش هدایت شــدند که میــزان درصد 
دانش آموزان ش ــاخه نظــرى در کشــور 64/33 درصد 
و دانش آمــوزان فنــى و حرفــه اى 36/66 درصــد بوده 
اســت. بنابراین میانگین دانش آموزان فنــى حرفه اى و
 کار و دانش در اســتان اصفهان 6 درصد بیشــتر از کشور 

مى باشد.
وى با بیان اینکه امسال، سال دوم هدایت تحصیلى است که 
بعد از اجراى طرح تحول بنیادین، انجام مى شود، افزود: سال 
قبل در هدایت تحصیلى مشکالتى بود که برخى واقعى و 
برخى نیز ساختگى بود و ما تالش کردیم با تشکیل کار گروه 
ویژه در حوزه  آموزش متوسطه، آسیب ها را به حداقل برسانیم. 
این در حالى است که آموزش و پرورش استان اصفهان یکى 
از بهترین استان ها با کمترین آسیب، در هدایت تحصیلى در 

کشور بوده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، استعداد و رغبت 
دانش آموز، زیرســاخت هاى فیزیکى و امکانات، بازار کار و 
وضعیت اشتغال و ... را از شــاخص هاى هدایت تحصیلى 
دانست و گفت: البته در هدایت تحصیلى دانش آموزان، نقش 

والدین، مشاوره و ... هم اثرگذار است.
قائدیها اشاره اى هم به قبول شدگان دانش آموزان استان 
اصفهان در کنکور ســال 95 در دانشگاه هاى دولتى داشت 
و افزود: 73 درصد دانش آموزان رشــته ریاضى در کنکور 

سال گذشته در دانشگاه هاى دولتى پذیرفته شدند و میزان 
قبول شدگان در رشته انسانى 72 درصد و تجربى 36 درصد 
بوده است.وى از تشکیل کار گروه هدایت تحصیلى براى 
پیشگیرى از مشکالت هدایت تحصیلى در سال گذشته خبر 
داد و گفت: در این کار گروه شش اقدام ویژه در حوزه آموزش 
متوسطه انجام شــد تا دانش آموزان و اولیاء، براى هدایت 

تحصیلى آمادگى داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار داشت: 
هدایت تحصیلى دانش آموزان نسبت به سال گذشته، امسال 

داراى تغییراتى است تا نگرانى خانواده ها، کاهش یابد.
قائدیهــا در زمینه مبارزه با آســیب هاى اجتماعى و مبارزه 
با مواد مخدر در بیــن دانش آموزان هم گفــت: اداره کل

 آموزش و پرورش اســتان اصفهان با جدیت و تمام قد در 

راستاى مبارزه با آسیب هاى اجتماعى و مبارزه با مواد مخدر 
گام بر مى دارد تا جامعه سالم ترى داشته باشیم.

وى در ادامه افزود: ما در استان اصفهان 850 هزار دانش آموز 
داریم که 50 درصد در دوره هاى متوسطه اول و دوم مشغول 

به تحصیل هستند.
قائدیها گفت: به پیشــنهاد شــوراى هماهنگى مبارزه با 
مواد مخدر، کمیته فرهنگى خــاص در آموزش و پرورش 
استان در چهار سال گذشته تشکیل شد که اقدامات خوبى 
هم صورت گرفت به گونه اى که آموزش و پرورش استان 
اصفهان در سال گذشته، از سوى شوراى هماهنگى مبارزه با 

مواد مخدر، دستگاه برتر شناخته شد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکــه ما 18 طــرح و برنامــه در ســال تحصیلى

 96-95 در راســتاى پیشــگیرى از آســیب ها و مبارزه با 
مواد مخدر اجرا کردیم، افزود: بخشى از اجراى این نامه ها 
کشورى و بخشى دیگر از ابتکارات آموزش و پرورش استان 

اصفهان بود که به اجرا گذاشته شد.
قائدیها اذعان داشت: متأسفانه ما 80 دانش آموز معتاد را در 
استان شناسایى کرده و تحت درمان داریم که حدود 74 درصد 
آنان را پسران تشکیل مى دهند. این در حالى است که شیوع 
مصرف مواد مخدر در بانوان در سطح استان را شاهد هستیم.

وى از تعامل آموزش و پرورش استان اصفهان با ده دستگاه 
اجرایى دیگر در پیشگیرى از آسیب ها و مبارزه با مواد مخدر 
خبر داد و گفت: به مناسبت سالروز جهانى مبارزه با مواد مخدر، 
دستور العملى به مدارس ارســال شده تا از ظرفیت مدارس 
براى برگزارى نمایشگاه، آموزش و ... بهره گیرى شود و ما 

براى اولین بار از مدارس خواستیم که در فوق برنامه هاى خود 
در زمینه پیشگیرى از آسیب ها مداخله کنند. 

***
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان 
نیز گفت: فرآینــد هدایت تحصیلى امســال از آبان ماه در 
سطح استان اصفهان آغاز شد و در هدایت تحصیلى، فرآیند 
تحصیلى 70 درصد به عهده صنعت و ... و 30 درصد مربوط 
به آموزش و پرورش مى باشــد این در حالى اســت که در 
مسیر نظام آموزشى، انعطاف وجود دارد و رویکرد ما امسال 
در هدایت تحصیلى، آگاهى بخشــى بــه دانش آموزان و 

خانواده ها بوده است.
رحیم محمدى با بیان اینکــه 57 درصد والدین در انتخاب 
رشته فرزندان خود دخیل هستند گفت: فرزندان در انتخاب 
رشته 30 درصد مؤثر هستند و در این راستا از 200 رشته کار 
و دانش و فنى و حرفه اى، ما 90 رشته فنى حرفه اى و کار و 
دانش را در استان در حال اجرا داریم.وى افزود: مبناى هدایت 
تحصیلى بر اساس بررسى مشاوره اى و سوابق دانش آموزان 
است که ما در هر دو مورد آن، با چالش مواجه هستیم و باید 

زیر ساخت هاى آنها در نظام آموزش و پرورش ایجاد شود.
محمدى اجراى شتاب زده نظام آموزشى 3-3-6 را از دیگر

 چالش ها بر شمرد و اظهار داشت: امسال خانواده ها بیشتر با 
روند هدایت تحصیلى دانش آموزان آشنا شده اند و همکارى 
بیشترى دارند و اســتقبال خوبى هم از رشــته هاى کار و 

دانش و... شده است.
***

معاون تربیت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نیز به خبرنگاران گفت: دانش آموزان باید در محیطى 
سالم رشد کنند تا کشور توســعه یابد و یکى از موانع در این 

راستا در کشور، آسیب هاى اجتماعى است.
رئیســى افزود: آموزش و پرورش استان اصفهان بر اساس 
تفاهمنامه با شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر، طرح ها 
و برنامه هایى را در مناطق 41 گانه آموزش و پرورش استان 
اصفهان انجام مى دهد. وى ادامه داد: ما هشت طرح ملى و 
چهار طرح استانى در کشور هم داریم و آسیب ها را رصد و 
پیشگیرى مى کنیم که در این طرح ها دانش آموزان، والدین 

و کارکنان دیده شده اند. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان برنامه هاى مبارزه با اعتیاد در مدارس را تشریح کرد

شناسایى 80 دانش آموز معتاد در اصفهان
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ابالغ وقت رسیدگى
خواهان سیدرسول نوریان دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت مهدى میسائى 
به شوراى حل اختالف شــعبه سوم شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
220/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/05/11 ســاعت 4/45 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نســبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4701 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/884
 مزایده

اجراى احکام شعبه بیستم دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد درخصوص کالسه پرونده اجرایى 215/96 
ج/20 جلســه مزایده اى مورخ 96/4/22 روز پنج شنبه ســاعت 8 الى 9 برگزار نماید پرونده لها خانم 
بتول ماندنى ماربینى فرزند حبیب به آدرس اصفهان خ هشــت بهشت شرقى کوچه وحدت بن بست 
ابوذر پالك 38، محکوم علیها خانم سمیه شاهزیدى فرزند حســین به آدرس خیابان جى، دانشسرا، 
کوچه شهید باهنر پالك 20؛ محکوم به؛ عبارتست از مبلغ 245/605/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و کارشناسى و اصل خواســته و مبلغ 10/350/000 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق دولت مى 
باشد موضوع مزایده عبارتست از فروش 4/338 سهم مشاع از 30سهم مشاع از 230 سهم مشاع از 733 
سهم یک مشاع از هجده سهم شش دانگ پالك ثبتى شماره 5 فرعى از 15201 اصلى بخش 5 ثباتى 
اصفهان مالکیت محکوم علیه که محل طبق نظریه کارشناس بدین شرح مى باشد شایان ذکر است 
حسب گزارش کالنترى مربوطه محل طبقه دوم داراى مستاجر مى باشد که به خانم مریم اسماعیلى مى 
باشد که حسب قرارداد ارائه شده از مورخ 95/4/15 تا 96/4/15 بمبلغ 430/000/000 ریال مى باشد. 
طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از محل بازدید نمایند مزایده از 
قیمت کارشناس شروع شده و فرد یا افرادى برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
و ده درصد مبلغ کارشناسى را نقدا همراه داشته باشند. با سالم احتراما بازگشت به ارجاع قرار کارشناسى 
پرونده کالسه 950311 به استحضار مى رساند با همراهى و راهنمایى حامل نامه محل مورد نظر واقع 
در اصفهان خیابان هشت بهشت شــرقى، حدفاصل چهارراه پیروزى و خیابان نیرو، کوچه وحدت، بن 
بست ابوذر، پالك 38 بازدید نموده که شــرح آن به صورت ذیل است: محل مورد نظر به صورت یک 
عمارت ساختمانى با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك است که در 5 سقف شامل زیرزمین و پیلوت و سه 
طبقه روى پیلوت بنا گردیده است مجموعه تکمیل است و در آن ساکن هستند و نماى ساختمان آجر و 
سنگ است و کف پارکینگ موزاییک است. واحدها تقریبا با متریال هاى مشابه ساخته شده است. کف 
سرامیک و دیوار رنگ و سقف کنافکارى شده و هالوژن دارد کابینت ها ام دى اف و دربها چوبى است 
سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور است که رادیاتور نصب نشده و سرمایش آن کولر آبى است درب بالکن 
سمت جنوب آپارتمان آلومینیومى با شیشه معمولى است. واحد 1 داراى برق و گاز مجزا و آب مشترك 
هستند. مجموعه فاقد آسانسور است. براساس کپى سند ارائه شده، این ملک داراى سند به شماره چاپى 
3/180460 و شماره ملک 15201/5، شماره ثبت 70086، دفتر 7 خروجى، صفتحه 117، با قدرالسهم 
یکصد و چهل سهم مشاع از دویست و سى سهم مشاع از هشتصد و سى و سه سهم یک سهم مشاع از 
هیجده سهم ششدانگ است که مساحت ششدانگ این پالك برابر هیجده هزار متر مربع است وتمامى 
مورد ثبت این سند (140 سهم) در تاریخ 86/7/7 به بتول ماندنى ماربینى انتقال یافته است و پس از 30 
سهم مشاع از 140 سهم مورد ثبت، در تاریخ 87/3/8 به سمیه شاهزیدى ثبت گردیده است. براساس 
محتویات کپى پروانه ساختمان به شماره 14/31994 مورخ 86/10/16  مساحت زمین پس از رعایت 
براصالحى برابر 137/68 مترمربع است و براســاس گواهى پایان ساخت شماره 4/94/24391 مورخ 
94/10/14 زیربناى کل آن برابر 482/50 متر مربع است. به هرحال باتوجه به محل و موقعیت و ابعاد 
واندازه و مساحت و کیفیت ملک و ساخت و اشتراکات موجود و نهایتا در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در 
قضیه ارزش ملک موصوف برابر 8/260/000/000 ریال (هشت میلیارد و شصت میلیون ریال) ارزیابى 
و اعالم مى گردد و قدرالسهم سمیه شاهزیدى برابر 1/770/000/000 ریال محاسبه مى گردد. شایان 
ذکر است حق االجرا دولتى به مبلغ 255/955/000 ریال مى باشد و فروش 4/338 سهم مشاع شامل 
اصل خواسته و حق االجراى دولتى مى باشد. مزایده در ساختمان کل دادگسترى اصفهان به واقع در 
خیابان شهید نیکبخت طبقه منفى یک واحد اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان اتاق 18 برگزار 

مى گردد. م الف: 9289 تاج میرریاحى دادورز شعبه 20  اجراى احکام مدنى اصفهان/3/1314
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1278/96 شماره دادنامه: 96/03/23-245 
مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مرتضى ایزدى نشانى:نجف آباد 
بلوارطالقانى روبروى شهرشــادى وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد-خ امام-کوى 
ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه ش موحدى-مجتمع ارشاد خوانده:اسماعیل خدادادى نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 879010 -92/02/14 جمعا به مبلغ دویست 
میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مرتضى ایزدى با وکالت آقاى حقیقى به طرفیت 
اسماعیل خدادادى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خواندگان داشته و بقاى اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خواندگان دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى 
به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/570/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 92/02/14 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد. م الف: 4825 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/3/1379
اجراییه

اخطار اجرایى- شماره1250/95 به موجب راى شــماره 1603 تاریخ 95/12/22 حوزه .. شوراى حل 
اختالف شهرستان .. شعبه8 حقوقى که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها:1.ناهید بهارلوهوره2.

سیدعلى حسینى3.داودهاشمى شورابى به نشــانى همگى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 83/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/900/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر ازباب تسبیب ونیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید 95/08/25 لغایت اجراى حکم و 
نیم عشر دولتى. محکوم له: مرتضى باقرى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید م الف: 4824 شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/3/1380
مزایده

در پرونده کالســه 950101 ح5 اجرایى و به موجب دادنامه 024-950 صادره از شعبه پنجم حقوقى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى شرکت بهنام صنعت سپاهان و غالمرضا شیخان و محمدعلى مهرابى 
محکوم اســت به پرداخت 1/149/250/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در 
حق محکوم له و مبلغ 50/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس منتخب آقاى مهندس سعید 
رفیعى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1-یک دستگاه جوکى ۲CO تیپ ۶۵۰SEM مارك 
صبا باکلیه متعلقات. 2-یک دســتگاه جوش۲CO مارك گروه کاوه با کلیه متعلقات. 3-دودستگاه 
رکتى فایر جوش مارك سپید ۶۳۰TE تکنیک گام با کلیه متعلقات. 4-یک دستگاه پرس هیدرولیک 
 ۶۳۲SIBTO 40تنى ازنوع دوازده اى بانضمام کلیه متعلقات. 5-دو دستگاه رکتى فایرجوش مارك
بانضمام متعلقات. 6-چهاردستگاه رکتى فایر مارك ۶۳۳EL بانضمام 15مترکابل و انبر و متعلقات. 
7-یک دستگاه اره اتشى ساخت شرکت ابوطالب اصفهان با متعلقات. 8-یک دستگاه جرثقیل سقفى 
16تنى با کلیه متعلقات. 9-الکترودجوش 10کارتن16کیلویى و الکترودجوش سایز 2/5بتعداد 8کارتن. 
10-شــیرقطع و وصل چدنى از 1 اینچ تا6 اینچ بتعداد 45عدد که جمعا به مبلغ 672/000/000 ریال 
ارزیابى گردیده است. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/04/26 ساعت 10 صبح ودرمحل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر 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 مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4823  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/1381

ابالغ راى
کالسه پرونده: 1395/95 شماره دادنامه: 283-96/03/27 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: آرش خسروى زاده نشانى: فوالدشهر محله ب7 خ سلمان ساختمان 
سارا ورودى 2 پ2 وکیل خانم تینا صادقى پور خواندگان: 1.هاشم رحیمى 2.خسرو انباء نشانى: هردو 
مجهول المکان خواسته: مطالبه. گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آرش خسروى زاده با وکالت خانم 
تیناصادقى پور به طرفیت خواندگان 1.هاشم رحیمى2.خسرو انباء به خواسته الزام خواندگان به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال وجه دو فقره سفته بشــماره هاى 0838455، 0838456 با احتساب هزینه 
هاى دادرسى و خسارات قانونى و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ دادخواست لغایت زمان اجراى به نحو 
تضامنى نظربه اینکه خوانده ردیف دوم اقدام به صدور دو فقره ســفته به میزان دویست میلیون ریال 
نموده و خوانده ردیف اول ضمن ظهرنویســى، متعهد به پرداخت گردیده که در سررسید به تعهد خود 
عمل ننموده و باتوجه به اصل سند در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه وى داشته و خواندگان على 
رغم نشرآگهى درجلسه حاضر نشده و دفاعى ننموده اند لذا دعوى مطروحه را محرز تشخیص و مستنداً 
به مواد 198،502،515 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم آقاى خسرو 
انباء به پرداخت اصل خواسته به میزان دویست میلیون ریال بابت دوفقره سفته بشماره هاى 0838455 
و 0838456 و پرداخت هزینه هاى دادرسى به میزان 2/566/000 ریال و خسارت تاخیرتادیه از زمان 
دادخواست 95/12/11 الى اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. و درخصوص خوانده ردیف اول نظربه اینکه مستند دعوى سفته مى باشد و دارنده سفته طبق 
ماده 309،286،280 و 249 قانون تجارت درصورتى مى تواند بطرفیت ظهرنویس اقامه دعوى نماید 
که سفته طبق مقررات در مهلت قانونى واخواست و اقامه دعوى شده باشد. لذا مستنداً به مواد مذکور و 
بند11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى نجف آباد مى باشد م الف: 4822 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1382
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:922/90 ش ح12 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
دوازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمدعلى حبیب الهى خوانده:طالب ناصرى فر به 
نشانى نجف آباد خ امام مقابل مسجدامام حسین موضوع: شورا بابررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا حل اختالف درخصوص دعوى 
محمدعلى حبیب الهى فرزند ابراهیم بطرفیت طالب ناصرى فر فرزندجعفر به خواســته فسخ(ابطال) 
وکالتنامه تنظیمى دردفترخانه شــماره 131 اسنادرسمى گلدشــت نجف آباد بشماره 29896 مورخ 
91/07/18به انضمام خسارت دادرسى. شورا نظربه بقاء اصول و مستندات در ید خواهان که حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده و داللت بر استوار دین به میزان خواسته برعهده وى داشته و نظر به عدم حضور 

خوانده پرونده و عدم ایراد و دفاعى ازسوى او و تغییر خواسته بشرح فوق الذکر ازسوى خواهان درجلسه 
اول رسیدگى شورا و استعالم معموله از دفترخانه اسنادرسمى مربوطه منعکس در پرونده دعوى مطروحه 
را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى در امور 
مدنى و مواد قانون مدنى حکم به فسخ وکالتنامه موصوف صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شورا مى باشد سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى حقوقى دادگســترى شهرستان نجف آباد مى باشد م الف:  4803 

شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1383
احضار 

شماره دادنامه: 9610113642200189 شماره پرونده: 9609983642200025 شماره بایگانى شعبه: 
960029 آگهى احضار متهم مسلم آذین پور فرزند حسین به این وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد خانم 
عشرت پرهوده فرزند شامار شکایتى علیه شما دایر دایر بر ترك انفاق مطرح نموده که پس از ارجاع در 
شعبه چهارم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه ثبت و تحت رسیدگى است بنا به 
اعالم و درخواست شــاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشــار آگهى 
مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر 
شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور 
به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

لنجان (زرین شهر)/3/1384
حصر وراثت

غالمعلى عبداللهى داراى شناسنامه شماره 74 به شرح دادخواست به کالسه 207/96 ارزش از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه عبداللهى بشناسنامه 
84 در تاریخ 93/6/7  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1) محمود شمسى به ش ش 2027، 2) امیر شمس به ش ش 1271151693 (پسران متوفى) 3) 
سمیه شمس به ش ش 212،  4) فاطمه شــمس به ش ش 1270123998 (دختران متوفى) 5) رضا 
شمسى فرزند هاجى اسمعیل به ش ش 18 (همســر دائمى متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 51 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/3/1389
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى محمد فراست کالســه پرونده : 83/96 وقت رسیدگى: 
96/5/14 ساعت 6 عصر خواهان : محمد حسن شفیعى خوانده : محمد فراست خواسته : مطالبه وجه 
خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگى تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر االنتشار ایران آگهى 
مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیر خانه شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى 
حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده 
روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ 

مى نماید شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان باغبادران(مجتمع شماره یک)/3/1390
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمد فراست کالســه پرونده : 84/96 وقت رسیدگى: 
96/5/28 ساعت 6 عصر خواهان : محمد حسن شفیعى خوانده : محمد فراست خواسته: مطالبه وجه 
خواهان دادخواستى تســلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رســیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگى تعیین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر االنتشار 
ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیر خانه شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رســیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوســیله آگهى الزم شود در یک نوبت 
منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان باغبهادران (مجتمع 

شماره یک)/3/1391
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامــه : 9610103640702562 شــماره پرونده : 9209983640700110 شــماره 
بایگانى شعبه: 920110 آگهى ابالغ وقت رســیدگى به : آقاى محمد على موسوى فرزند حبیب اله 
خواهان جهانبخش خاکى بختیاروند دادخواســتى به طرفیت خوانده محمد على موسوى به خواسته 
اثبات مالکیت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان زرین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان لنجان (زرین شــهر) واقع در زرین شــهر ارجاع و به کالسه 
9209983640700110 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/05/07 و ساعت 00: 11 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضر گردد م الف: 343 دفتر شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/1392

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه : 960113640800371 شماره پرونده : 9609982640800187 شماره بایگانى شعبه 
: 960190 خواهان فاطمه احمدى بنى دادخواستى به طرفیت خوانده مریم کشورى و عباس ازنانى 
به خواسته مطالبه وجه دادگاه هاى عمومى شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 960190 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/05/11 و ساعت 00: 09 تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 348 شعبه پنجم دادگاه 

عمومى و حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/1393
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى محمود عباســى در خواستى به مبلغ 
59/400/000 ریال بطرفیت آقاى کیومرث معتمدى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 143/96 در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى 
شود در روز چهارشنبه مورخ 96/5/11 ساعت 5/15 بعداز ظهر جلسه شورا حاضر و در همین خالل با 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود م الف: 360 دبیر شعبه 7 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/1394
ابالغ اجرائیه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 336/95 شــعبه یک حقوقى شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان 
حسب مفاد دادنامه شماره 580- 95/7/28 صادره از شعبه یک حقوقى محکوم علیه رضا صانعى فرزند 
نوذر و علیرضا محمدى فرزند حســن محکوم به آقاى رضا صانعى حکم به الزام خوانده ردیف اول به 
انتقال سند خودرو سوارى پراید به شماره 446 ج 18 ایران 95 و خوانده ردیف 2 آقاى علیرضا محمدى 
حکم به پرداخت مبلغ هشتصد و هشــتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل در 
حق محکوم له عبدالمحمود حقیقى با وکالت سید امیر عباس حسینى گردیده است و حسب محتویات 
پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده 
ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال  وفق مقررات اقدام 

میگردد م الف: 342 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/1396
حصر وراثت

ابراهیم بگرى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 132/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد بگرى بشناسنامه 186 در تاریخ 
1396/03/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- رهام بگرى فرزند محمد ش.ش 7780011806 ت.ت 1395 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 2- 
رضا بگرى فرزند محمد ش.ش 1160611513 ت.ت 1388 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- سکینه 
مرشدى فرزند جمشید ش.ش 374 ت.ت 1338 صادره از سپیددشت(مادر متوفى) 4- ابراهیم بگرى 
فرزند بک شیر ش.ش 3 ت.ت 1330 صادره از اندیمشک(پدر متوفى) 5- سکینه بگرى فرزندبابامراد 
ش.ش 2191 ت.ت 1361 صادره از اندیمشک (همســر متوفى) و ال غیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى در خواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و با وصیتنامه اى 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد م الف: 359  توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/1398
حصر وراثت

شهریار پرریش داراى شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کالسه 42/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر پرریش بشناسنامه 1548 در تاریخ 
74/12/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
حسن پرریش به ش ش 24 فرزند متوفى 2- فاطمه پرریش به ش ش 2368 فرزند متوفى 3- نصراله 
پرریش به ش ش 28 فرزند متوفى 4- عوضعلى پرریش به ش ش 8 فرزند متوفى 5- گلبهار پرریش 
به ش ش 133 فرزند متوفى 6- فاطمه پرریش به ش ش 2443 فرزند متوفى اینک با انجام تشریفاتى 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 356  رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان باغبهادران/3/1399
حصر وراثت

على ربیعى داراى شناسنامه شماره 2345 به شرح دادخواست به کالسه 120/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینقلى ربیعى بشناسنامه 34 در تاریخ 
96/02/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- خیرالنساء حدادى محمود جق فرزند ابراهیم ش.ش 5 ت.ت 1332 صادره از شاهین دژ (همسر 
متوفى) 2- على ربیعى فرزند حســینقلى ش.ش 2345 ت.ت 1357 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 
3- مهدى ربیعى فرزند حسینقلى ش.ش 849 ت.ت 1362 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 4- افشین 
ربیعى فرزند حسینقلى ش.ش 101 ت.ت 1353 صادره از شــاهین دژ (پسر متوفى ) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد م الف: 361 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/3/1400
حصر وراثت

شهربانو محمد رضائى بیستگانى داراى شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه 96/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مختار محمد رضائى 
بیســتگانى بشناســنامه 702 در تاریخ 1386/7/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- جهان محمد رضائى بیستگانى فرزند مختار ش.ش 13 
ت.ت 1345 صادره از لنجان(دختر متوفى) 2- شهربانو محمد رضائى بیستگانى فرزند مختار ش.ش 
39 ت.ت 1339 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- خدیجه محمد رضائى بیســتگانى فرزند مختار 
ش.ش 35 ت.ت 1335 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- صغرى محمد رضائى بیســتگانى فرزند 
مختارش.ش 53 ت.ت 1329 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- حسنعلى محمد رضائى فرزند مختار 
ش.ش 64 ت.ت 1342 صادره از لنجان (پسر متوفى ) و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى در 
خواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد م الف: 369 

توانگر رئیس شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/1401

حصر وراثت
خانم سوسن منافى داراى شناسنامه شــماره 1037 به شرح دادخواست به کالســه 43/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عزیز منافى بشناسنامه 776 در تاریخ 
96/3/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سوسن 
منافى به ش ش 1037 فرزند متوفى 2- سیما منافى به ش ش 4418 فرزند متوفى 3- سیروس منافى به 
ش ش 24 فرزند متوفى 4- ســودابه منافى به ش ش 61 فرزند متوفى 5- ساسان منافى به ش ش 314 
فرزند متوفى 6- سیاوش منافى به ش ش 56 فرزند متوفى 7- سلطنت شفیعى به ش ش 28 همسر متوفى 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و 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: 367 رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان باغبهادران/3/1402

حصر وراثت
شماره: 139/96 ش 5 ح- 96/3/29 وحید سلیمیان داراى شناسنامه شماره 1160005117 به شرح دادخواست به 
کالسه 139/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین سلیمیان 
ریزى به شناسنامه 95 در تاریخ 1396/3/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- رسول سلیمیان ریزى فرزند حسین ش.ش 2360 ت.ت 1363 صادره از لنجان(پسر متوفى) 
2- وحید سلیمیان فرزند حســین ش.ش 1160005117 ت.ت 1368 صادره از لنجان(پسر متوفى) 3- سلبى 
ناز فریدونى ریزى فرزند محمد ش.ش 251 ت.ت 1342 صادره از لنجان(همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 370 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/3/1403
حصر وراثت

شماره: 131/96 ش5 ح- 96/3/27 على بنى مسنى داراى شناسنامه شماره 4660127771 به شرح دادخواست به 
کالسه 131/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد محرابى 
به شناسنامه 477 در تاریخ 95/12/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- افسانه شریفى فرزند بهرام ش.ش 636 ت.ت 1351 صادره از لردگان(همسر متفى) 2- على بنى 
مسنى فرزند محمد ش.ش 4660127771 ت.ت 1370 صادره از لردگان(پسر متوفى) 3- سمیه محرابى فرزند 
محمد ش.ش 4660393275 ت.ت 1375 صادره از لردگان(دختر متوفى) 4- زهرا محرابى فرزند محمد ش.ش 
4660235130 ت.ت 1372 صادره از لردگان(دختر متوفى) 5- رقیه محرابى فرزند محمد ش.ش 4660032825 
ت.ت 1368 صادره از لردگان(دختر متوفى) 6- مهدى محرابى فرزند محمد ش.ش 1160352070 ت.ت 1377 
صادره از لنجان(پسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 365 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/3/1404
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى فرهاد کمالى دادخواستى به مبلغ انتقال سند قطعى 
و رسمى اتومبیل بطرفیت آقاى محمدابراهیم آباده اى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
103/96 در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 96/5/7 ساعت 
4 بعد از ظهر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 355 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/3/1405

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460363400005 درخواســت:  شــماره 
9609980363400168 شماره بایگانى شــعبه: 960171 نظر به اینکه هاشم 
حسینى فرزند پرویز به اتهام توهین و مزاحمت ملکى حسب شکایت شبنم فتحى 
فرزند اشگبوس از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960171 د 15 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوســیله در اجراى ماده 15قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب  در امور کیفرى به نامبرده تا ظرف مدت یکماه از انتشار آگهى در شعبه 15 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام 
قانونى معمول خواهد شد ضمنا هزینه نشر آگهى به عهده دادگسترى مى باشد. 
م الف: 9244 شعبه 15 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 4) /3/1305

ابالغ 
شماره نامه : 9610110360100267 شماره پرونده : 9509980360100964 
شماره بایگانى شــعبه: 950986 نظر به اینکه متهم احسان هارونى از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 950986 ب 22 به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت 
محمد حسین کاظمى زهرانى با وکالت نصر تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 
قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 22 بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان جهت پاســخگوئى به اتهام خویش حاضر شــود، در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.
م الف: 9287  ســعادت بازپرس شعبه22 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2) / 3/1307

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354200278 شماره پرونده: 9409980359501552 
شماره بایگانى شعبه: 951596 شــکات: 1- آقاى داوود شفیعى فرزند ذوالفقار 
به نشــانى خ بزرگمهر خ رکن الدوله ك انقالب 115 پ 27، 2- آقاى حســین 
شفیعى فرزند ذو الفقار به به نشانى خ بزرگمهر خ رکن الدوله ك انقالب 115 پ 
27 متهمین: 1- آقاى اردالن همامى به نشــانى در حال حاضر مجهول المکان 
2- آقاى سید احمد حیات بخش به نشانى در حال حاضر مجهول المکان اتهام 
ها: 1- تحصیل مال از طریق نامشروع 2- کالهبردارى گردشکار: دادگاه پس از 
بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
: در خصوص اتهام 1- اردالن همامى فرزند محسن 2- سید احمد حیات بخش 
فرزند سیدابراهیم دائر بر مشارکت در کالهبردارى به مبلغ 24/450/071 موضوع 
شکایت شکات حسین شفیعى و داود شفیعى فرزندان ذوالفقار نظربه محتویات 
پرونده کیفرخواست دادسراى عمومى و انقالب اصفهان، شکایت شکات، پاسخ 
استعالم انجام شده از شرکت مخابرات و بانک مربوطه، عدم حضور متهمین على 
رغم ابالغ هاى مکرر جهت دفاع و متوارى بودن نامبردگان به شرح فوق محرز 
تشخیص فلذا مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس 
و کالهبردارى و ماده 125 قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبردگان 
به پرداخت مبلغ مذکور (مشترکا) در حق شــکات و پرداخت همین مبلغ در حق 
صندوق دولت بعنوان جزاى نقدى و هر یک تحمل 7 سال حبس تعزیرى صادر و 
اعالم مى گردد. این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 9263 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو 
مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)/3/1308

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354200367 شماره پرونده: 9309980359501317 
شماره بایگانى شعبه: 951579 شاکى: آقاى اکبر معتمدى فرزند احمد به نشانى 
شهرستان اصفهان خ گلزار ك شیخ على خان ك ش خلیفه قلى پ 25 متهمین: 
1- آقاى مجید شمســى فرزند رحمت اله به نشــانى مجهول المکان 2- خانم 
تکتم مهدى زاده به نشــانى مجهول المکان 3- آقاى مســعود تاجیک فرزند 
محمود به نشــانى مجهول المکان اتهام ها: 1- کالهبردارى 2- تحصیل مال 
از طریق نامشروع یا سوء اســتفاده و تقلب از امتیازات گردشکار: دادگاه پس از 
بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه : در خصوص اتهام 1- مســعود 
تاجیک فرزند محمود2- مجید شمســى فرزند رحمت اله 3- تکتم مهدى زاده 
(نظریه عدم حضور و متوارى بودن مشخصات بیشترى ارائه نشده است) دائر بر 
هر سه مشــارکت در کالهبردارى به مبلغ 89/003/332 ریال موضوع شکایت 
شاکى اکبر معتمدى فرزند احمد نظر به محتویات پرونده کیفر خواست دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان شکایت شاکى خصوصى ، پرینت حساب شاکى ، پاسخ 
استعالم انجام شده از مخابرات و بانک مربوطه ، عدم حضور متهمین جهت دفاع 
على رغم ابالغ هاى مکرر و متوارى بودن آنان و نظر به ســایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بنظر دادگاه بزهکارى نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص 
فلذا مستنداً به ماده 125 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختالس و کالهبردارى نامبردگان را مشترکابه 
پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکى و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به 
عنوان جزاى نقدى و هر یک از آنان را به تحمل پنج سال حبس تعزیرى محکوم 
مى نماید. این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 9261 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)/3/1309

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354100356 شماره پرونده: 9509980358100214 
شماره بایگانى شــعبه: 951829 شکات: 1- آقاى حمید ســیاح فرزند پرویز به 
نشــانى: اصفهان- اصفهان- زینبیه- دارك- خ دکتر مفتح- بن بست شیرازى 
درب هفتم ســمت چپ پ 92،  2- خانم سمیرا ســیاح فیوجى فرزند پرویز به 
نشانى: اصفهان- زینبیه- خ دکتر مفتح- کوچه حکیم شفائى پ 35، متهمین: 
1-آقاى بهنام ســیاح فیوجى فرزند پرویز به نشــانى: اصفهان- اصفهان- خ 
زینبیه- دارك- پشت مورزشــگاه چگونیان 2- آقاى اصغر فیوج دشتى فرزند 
عبدل به نشانى: اصفهان- خ آیت اله غفارى- خ دکتر مفتح کوچه فرشته بن بست 
گلشن آخر بن بست سمت چپ 3- آقاى رضا فیوجى دشتى فرزند اصغر به نشانى: 
اصفهان- زینبیه- خ آیت اله غفارى- خ دکتر مفتح کوچه طالب 2 سمت راست 
روبروى مغازه سوپرى 4- آقاى جواد نوربخش حبیب آبادى فرزند رضا به نشانى: 
اصفهان- مجهول المکان، اتهام ها: معاونت در کالهبردارى از طریق اخذ گواهى 
انحصار وراثت،  گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه : در خصوص اتهام 
آقاى 1- بهنام ســیاج فیوج فرزند پرویز متولد 1373، ایرانى دائر بر اخذ گواهى 
انحصار وراثت برخالف حق 2- جواد نوربخش حبیب آبادى فرزند رضا 3- اصغر 
فیوج دشتى فرزند عبدا... متولد 1349، ایرانى 4- رضا فیوج دشتى فرزند اصغر، 
1369، ایرانى هر 3 نفر اخیر دائر بر شهادت کذب با تغییر عنوان کیفرى مندرج در 
کیفرخواست با این توصیف که متهم ردیف اول با علم و اطالع از وجود ورثه دیگر 
براى مرحوم زهرا سیاح (مادرشان) اقدام به اخذ گواهى انحصار وراثت خالف واقع 
نموده است علیهذا دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره و شکایت آقاى حمید 
سیاح و خانم سمیه سیاح فیوج بزهکارى آنان را محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً 
به مواد 9 و 10 قانون تصدیق انحصار وراثت و ماده یک قانون تشــدید مجازات 
مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبردارى و 650 قانون مجازات اسالمى 1375 
متهم ردیف اول را محکوم به تحمل یکسال حبس تعزیرى و سایر متهمین را نیز 
محکوم پرداخت 12 میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت مى نماید. 
رأى صادره در خصوص متهم ردیــف اول و دوم حضورى و ظرف 20 روز قابل 
اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر اســتان اصفهان و سایرین غیابى و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه سپس ظرف 20 روز قابل 
اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان اســت. م الف: 9243 ربیعى رئیس 
شعبه 115 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (115 جزایى سابق) مجتمع شهید 

بهشتى/3/1311

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354100403 شماره پرونده: 9509980365700684 
شماره بایگانى شعبه: 960086 شاکى: خانم گلنار برهانى اصفهانى فرزند رضا 
به نشانى شهرســتان اصفهان – خ کاوه- خ گلســتان – کوى کوثر- شهرك 
کوثر- بلوك 1- پالك 133 متهم: خانم منیره تقى چپ فرزند على به نشــانى 
اصفهان – اصفهان – خ رباط- ك مسجد حجت 57 – بن ارکیده – ارکیده 2- 
پ 353 اصفهان – اصفهان- خ کاوه – چهار راه فاطمى – بن یاس- آپارتمان 
اول- ســمت راســت- پ 181 اتهام : توهین و قذف از طریق ارسال پیامک 
گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه : در خصوص اتهام منیره تقى 
چم فرزند على متولد 1367 ایرانى دایر بر فحاشى و قذف از طریق ارسال پیامک 
موضوع شکایت خانم گلنار برهانى اصفهانى فرزند رضا دادگاه با عنایت به فقدان 
ادله کافى دائر بر اتهام قذف مستندا به اصل 37 قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ایران رأى بر برائت وى صادر و اعالم مى گــردد و در خصوص اتهام توهین با 
توجه به شکایت شاکى و متن پیامک هاى بازنویسى شده و عدم حضور متهمه 
و استعالم به عمل آمده از شــرکت مخابرات بزهکارى وى محرز مى باشد لذا 
مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسالمى 1375 نامبرده را محکوم به پرداخت 
یک میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت مى نماید رأى صادره غیابى 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در مرجع محترم تجدیدنظر اســتان مى باشــد. 
م الف: 9245 شعبه 115 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (115 جزایى سابق) 

مجتمع شهید بهشتى/3/1310

ابالغ راى
شماره دادنامه : 9609970354100406 شماره پرونده : 9509980364900530 
شماره بایگانى شعبه: 960055 شاکى : آقاى ســید جواد اعرابى قهجاورستانى 
فرزند ســید مهدى با وکالت آقاى مصطفى مســتأجران فرزند اکبر به نشانى 
اصفهان خیابان مقداد(آتش) نبش کوچه شــماره 5 ساختمان زیتون طبقه دوم 
متهم: آقاى احسان مسائلى فرزند على به نشــانى اصفهان خ مدرس خ مولوى 
ك ســامان ك آزاده پ 328 اتهام: خیانت در امانت گردشــکار: دادگاه پس از 
بررسى محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه : در خصوص اتهام آقاى احسان مسائلى(متوارى) دایر 
به خیانت در امانت نسبت به یک دســتگاه اتومبیل موضوع شکایت آقاى جواد 
اعرابى اصفهان با وکالت آقاى مصطفى مســتاجران دادگاه صرف نظر از اعالم 
گذشت وکیل شاکى با داشتن حق مصالحه از ســوى موکلش (شاکى) دادگاه 
مســتنداً به اصل 37 قانون اساسى جمهورى اســالمى ایران به لحاظ فقد ادله 
کافى راى بر برائت متهم صادر و اعالم مى نماید رأى صادره ظرف 20 روز قابل 
اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر اســتان است. م الف: 9241 ربیعى رئیس 
شعبه 115 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (115 جزایى سابق) مجتمع شهید 

بهشتى/3/1312

ابالغ
شماره نامه: 9610110360100268 شماره پرونده: 9609980360100503 
شماره بایگانى شعبه: 960519 نظر به اینکه متهم وحیدپور رحمان از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 960519 ب 22 به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک 
فقره چک به شماره 330398/9053-07 حسب شکایت خانم سمیه دادخواه و 
آقاى ایرج محمدى تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به اصفهان جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 9286 شعبه 22 بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2) /3/1306



آگهىآگهى 07072971 سال چهاردهمیک شنبه  4 تیر ماه   1396

ابالغ راى
شماره پرونده: 262/95- شماره دادنامه: 123-96/3/13 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: مهدى رمضانى فرزند  رمضان به نشــانى سده لنجان روبروى شهردارى 
قدیم منزل على نقدى منزل استیجارى خواندگان: 1- جهانبخش رمضانى 2- شهال رمضانى 3- مهین 
رمضانى هر سه فرزند رمضان. نشانى همگى: ورنامخواست بلوار شهید شاهمرادى ك باباطاهر 4- عافیه 
بویر منجى فرزند محمد مراد به نشــانى: سده لنجان روبروى شــهردارى قدیم منزل على نقدى منزل 
استیجارى خواسته: تحریر ترکه  گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست آقاى مهدى رمضانى فرزند رمضان بطرفیت 1- جهانبخش رمضانى 2- شهال 
رمضانى 3- مهین رمضانى فرزند رمضان 4- عافیه بویر منجى فرزند محمدمراد به خواسته صدور تحریر 
ترکه مرحوم رمضان رمضانى متوفا به تاریخ 1393/8/28 شورا با عنایت به گواهى فوت به شماره 74/93 
صادره از اداره ثبت احوال محل و سایر مدارك ضمیمه پرونده مستنداً به مواد 207,206 قانون امور حسبى 
قرار تحریر ترکه نامبرده را صــادر و اعالم مى نماید و در اجراى ماده 210 همــان قانون مقرر مى دارد 
دبیرخانه شورا وقتى را که کمتر از یکماه و بیش از سه ماه از تاریخ انتشار آگهى نباشد معین کرده و با هزینه 
متقاضى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى نماید که ورثه یا نماینده قانونى آن ها بستانکاران و 
مدیونین به متوفا و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفا دارند در ساعت و روز معین در شورا را براى تحریر 
ترکه حاضر گردند. قرار صادره با رعایت ماده 18 آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه ســوم توسعه 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 350 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/3/1408
ابالغ راى

شماره پرونده: 616/95 مرجع رسیدگى: شــعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: 
ســبحانقلى بابا مفخمى فرزند على جان به نشانى فوالد شــهر فاز یک خیابان شهید باباساالرى فرعى 
33 پالك 15 خوانده: محمد نیک خواه فرزند قربان به نشــانى مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه 
گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى 
را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست آقاى 
ســبحانقلى بابامفخمى فرزند على جان بطرفیت آقاى محمد نیک خواه فرزند قربان بخواســته صدور 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 18,000,000 ریال بابت طلب از خوانده موضوع رســید 
عادى با احتساب مطلق خسارت دادرسى بشرح تقدیمى شورا با توجه به محتویات پرونده و رسید ابرازى 
خواهان و اظهارات شهود تعرفه شده خواهان که حکایت از تائید مراتب رسید دستى را دانسته و به لحاظ 
ابالغ وقت دادرسى به خوانده از طریق نشر آگهى در روزنامه و حضور طرفین در جلسه مورخ 96/1/19 
شورا به جهت اثبات ادعاى خواهان درخواست اظهار شــهود را نموده که خواهان در وقت فوق العاده در 
مورخ 96/2/4 شهود خود را حاضر و نسبت به اظهارات آنان اقدام گردیده است فلذا از آنجائیکه خوانده 
قبال منزل خواهان را تخلیه نموده و وجه الرهن را به حساب دادگســترى واریز کرده اند طلب خود را از 
خواهان دریافت و کال مطابق رســید مبلغ 18,000,000 ریال به خوانده بدهکار مى باشــد. لذا مستندا 
به ماده 515,198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بعه محکومیت خوانده به مبلغ هجده میلیون ریال 
(18,000,000 ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ 1,060,000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان اســت. م الف: 354 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان(مجتمع شماره 

یک)/3/1409
اجراییه

شماره: 38/95- 96/2/3 به موجب راي شماره 571 تاریخ 95/8/7 حوزه 7 شوراي حل اختالف شهرستان 
لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم گورویى فرزند عباس به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 90,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 842744- 95/7/15 عالوه 
بانک صادرات بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان پرداخت 
بدهى بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى و مبلغ یک میلیون و نهصد و هفتاد هزار 
ریال در حق خواهان و نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت به لحاظ غیابى بودن راى صادره اجراى حکم 
توسط دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له سرافراز ملک شهرى با وکالت از بتول 
على نژاد مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/3/1410

اجراییه
شماره: 639/95 ش3ح-96/3/3 به موجب راي شماره 921 تایرخ 95/9/30 حوزه سوم حقوقى شوراي 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه زینب السادات رحیمى فرزند سیدعباس 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/5/18 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له 
قدمعلى طغیانى فرزند کریم به نشانى زرین شهر خیابان شهید قجه ایى پالك 38 و پرداخت مبلغ هفتصد 
و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له و نیز محکوم است به پرداخت نیم عشر اجرائى در 
حق صندوق دولت. راى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 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: 335 شعبه 3 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/3/1411
مزایده

شماره نامه: 9610113737200066 شــماره پرونده: 9409983650200730 شماره بایگانى شعبه: 
960014 اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان چادگان در نظر دارد در جهــت اجراى مقررات 
قانون اجراى احکام مدنى و اســتیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقاى محســن قاســمى نبل آبى 
فرزند یحیى یک دستگاه تراکتور بالروس کمرشــکن مدل تى 150 به شماره شناسه 54534 متعلق به 
آقاى یحیى قاسمى را از طریق مزایده به فروش رساند. لذا از کلیه کسانى که مایل به شرکت در مزایده 
هســتند دعوت مى شــود در تاریخ 96/4/10 لغایت 96/4/23 با همکارى کالنترى 12 رزوه و محکوم 
علیه آقاى محســن قاســمى نبل آبى و محکوم له آقاى مسیب اســمعیلى گنهرانى از دستگاه مذکور 
بازدید و در جلســه مزایده حضورى که در تاریخ 1396/4/24 ســاعت 10 صبح در محل اجراى احکام 
مدنى دادگسترى تشکیل مى شود حاضر شــوند هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده 
خواهد بود و موظف اســت ده درصد قیمت پیشــنهادى را در همان تاریخ به حساب سپرده دادگسترى 
واریز و مابقى را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نماید قیمت پایه این دستگاه بر اساس 
نشریه کارشناسى چهل میلیون تومان مى باشد. م الف: 33   اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 

چادگان/3/1414
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات/هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تایخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شماره 139660302023000341 مورخ 96/3/27 آقاى سعید راه جو به شماره شناسنامه 
1262 کدملى 1286105773 صادره از اصفهان فرزند محمدتقى نسبت به  34 54 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یک باب به مساحت ششدانگ 79 مترمربع از پالك شماره 1736- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که بصورت عادى از ورثه جعفر نجارزاده گان خریدارى نموده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 96/4/4 تاریخ انتشــار نوبت دوم:96/4/19 م الف: 9830 

صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/3/1415
اجراییه

شماره اجرائیه: 96101223737100018 شماره پرونده: 9509983737100789 شماره بایگانى شعبه: 
951450 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610093737101377 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509973737102144 محکوم علیه مهدى مهرابى فرزند حســن به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت تضامنى مبلغ ششصد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 121869 مورخ 
95/8/20 به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت بالسویه مبلغ نوزده میلیون و نهصد و بیست و پنج 
هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک(95/8/20) لغایت زمان 
اجراى کامل حکم بر مبناى نرخ شاخص تورم بهاى کاالها و خدمات اعالمى از طرف بانک مرکزى در 
حق محکوم له قاسم مختارى عادگانى فرزند عباس به نشانى داران روستاى عادگان و نیز پرداخت مبلغ 
30/498/125 ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى 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 مشــتمل 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 اشــخاص 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 اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى 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: 50 ناظمى هرندى رئیس شعبه 

اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان چادگان/3/1418
ابالغ وقت رسیدگى

پیوســت:227/96 خواهان مجیدایمانیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
سیدمجتبى موسوى فرد به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 237/95ش ح3 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/15 ساعت 5 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 4829 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1419
مزایده

در پرونده کالســه 950239ح5 اجرایى و به موجب دادنامه 952551 صادره از شعبه سوم عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى بهزادکیماســى محکوم است به پرداخت 100عدد ســکه تمام بهارآزادى بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 200/000 ریال نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 

منتخب آقاى مهندس علیرضا ذوالفقارى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: سه دانگ ازتمامت ششدانگ 
یک باب منزل مســکونى داراى عرصه 153مترمربــع و 99مترمربع اعیانى که با ســقف تیرچه بلوك و 
داراى انشــعابات آب و برق و گاز که بــارزش 1/020/000/000ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آبــاد درتاریخ 1396/04/18 ســاعت 11 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرســد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظــر بازدید به عمل آورد. 

م الف: 4835 مدیراجراى شعبه سوم احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/1420
حصر وراثت

طاهره فاضل نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1018 به شرح دادخواست به کالسه 194/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله فاضلى نجف آبادى بشناسنامه 
1010 در تاریخ 95/11/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-محسن فاضلى ش ش 543، 2-مسیح فاضلى ش ش 26497، 3-مریم فاضلى نجف آبادى ش 
ش 25590، (فرزندان متوفى) 4-طاهره فاضل نجف آبادى ش ش 1018، (همسر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4548 رئیس شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد(مجتمع شماره یک)/3/1421
ابالغ راى

کالســه پرونده 236/95 شــماره دادنامه: 337-96/03/18 مرجع رسیدگى شــعبه یازدهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد.خواهان: آسیه رمضانى فرزند عبدالرحمن نشانى:نجف آباد خ امام –باهنرمرکزى-کوى 
شــهیدمدنى پ5 کدپ8513613886 خوانده:الهام رضایى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شــماره 616997 جمعا به مبلغ 80/000/000 ریال (هشــتاد میلیون ریال). گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شــورا درخصوص دعواى آســیه رمضانى به طرفیت الهام رضایى به خواسته مطالبه تقدیمى 
از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خواندگان داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه را دارد، لذا چون خواندگان دفاعــى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعــواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال هشــتاد 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/085/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال 
تمبر از باب تســبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 95/02/27 لغایت اجراى حکم که 
توســط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. 

م الف: 4839 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/3/1422
اجراییه

شماره956/95 به موجب راى شماره 1211 تاریخ 96/01/21 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه:مهرداد خدرســرخ فرزند عبدالوهاب به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 83/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
93/3/28 و پرداخت 1/200/000 ریال بعنوان هزینه دادرســى و مبلغ 500/000 ریال هزینه نشر درحق 
خواهان مى باشد و نیم عشر دولتى. محکوم له: على لطفى به نشانى مولوى شمالى-کوچه شهیدپوررحیم 
شــرقى کوى مهرووفا. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4838 شــعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد(مجتمع شماره یک)/3/1423
حصر وراثت

متاء قائدى جمالوئى داراى شناســنامه شــماره 1397 به شــرح دادخواست به کالســه 311/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمــد دگمه جمالوئى 
بشناســنامه 1104 در تاریخ 95/05/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-على اصغر اقبال نیا ش ش 402، 2-صفر اقبال نیا ش ش 2056، 3-جمیله 
اقبال نیا ش ش 197، 4-گل بس دگمه ش ش 20، 5-پروانــه دگمه جمالوئى ش ش 2552، 6-خدیجه 
دگمه جمالوئى ش ش 1435، 7-مه ســیما دگمه جمالوئــى ش ش 1516، (فرزنــدان متوفى) 8-متاء 
قائدى جمالوئى ش ش 1397، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادر
خواهد شــد. م الف: 4852 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد(مجتمع شماره 

یک)/3/1436
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره: 1396/08/380860- 1396/3/30 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ دو باب مغازه پالك 
شماره 19/998 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام اکبر دهقان 
کلیشادى فرزند عباسقلى در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 96/4/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 264 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/4/106
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره: 1396/08/380870- 1396/3/30 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك 
شماره 19/995 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام محمد جعفرى 
فرزند براتعلى در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز یکشنبه مورخ 
96/4/25 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 265 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/4/107
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك شماره 111/29 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا آزادبخت فرزند حســن در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4881 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/128
  تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك شماره 395/2 واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى منتظرى فرد  فرزند عباس  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4880 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/129
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 5/1230 مجزى شده از 5/1145 که با پالك 5/1231 مجزى 
شده ازپالك 5/1146 تواما تشــکیل یکبابخانه راداده واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم صائبى فرزند غالمرضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4879 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/130  
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشجر پالك شماره 898/1 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ورثه مرحوم رضا پورمحمدى  فرزند محمدحسین وغیره در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4878 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/131
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 981 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسماعیل خشاوى و غیره  فرزند ابراهیم در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 4877 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/132
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك شــماره 978 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسماعیل خشاوى و غیره فرزند ابراهیم در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4876 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/133

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 1014/831 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على پیرمرادیان فرزند محمد در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4875 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/134
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک انارستان پالك شماره 167 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسینعلى جوزى (وغیره)  فرزند محمد در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 4874 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/135
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین غیرمحصور پالك شماره 1014/798 واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحسین سلیمانى نجف آبادى  فرزند  حیدرعلى  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 
مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل 
حضوریابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 
تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4873 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/136

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالك شــماره 896/1 واقــع درقطعه 7 نجــف آباد بخش 
11 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى بــه نام آقــاى محمدرضا عادل نیــا فرزند محمــد در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــى ثبت به عمــل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 
15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مــورخ 96/4/26 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید 
حدود روز بعــد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین و مجاوریــن اخطار مى گرددکه 
در روز و ســاعت مقرر در محــل حضوریابند. اعتراضــات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20قانون 
ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفتــه خواهد شــد. م الف: 4872 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/137
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 72/9 واقع درقطعــه 11 نجف آباد بخش 
11 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى بــه نام خانــم نرگس شــجاعى  فرزند غالمرضــا در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــى ثبت به عمــل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 
15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مــورخ 96/4/26 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید 
حدود روز بعــد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین و مجاوریــن اخطار مى گرددکه 
در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابنــد. اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20قانون 
ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفتــه خواهد شــد. م الف: 4871 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/138
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك شماره 356/2 واقع درقطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســیدرضا هاشمى و غیره فرزند سیداحمد در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 4870 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/139
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالك شــماره 11فرعى مجزى شــده ازپالك 843/1  واقع 
درقطعه 10 نجــف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى بــه نام خانم فیــروزه عابدینى 
نجف آبادى  فرزند اســحق در جریان ثبت اســت بــه علت عدم حضــور متقاضى ثبت بــه عمل نیامده 
اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضــاى نامبرده تحدیــد حدود ملک 
مرقــوم در روزدوشــنبه مــورخ 96/4/26 ســاعت 8 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهد 
آمدودر صــورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدیــد حدود روز بعد انجــام مى پذیرد. لــذا بموجب این 
آگهى به کلیــه مالکین و مجاوریــن اخطار مى گرددکــه در روز و ســاعت مقرر در محــل حضوریابند. 
اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدى 
تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4869 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/140

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یــک قطعه ملک محصــور پالك شــماره841  واقــع در قطعه 8 نجف 
آباد بخــش 11 ثبت اصفهــان که طبق پرونــده ثبتى به نــام آقاى اصغر قاســمى نجف آبــادى فرزند 
عباســعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت بــه عمل نیامده اینک بنابه دســتور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/4/26 ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهــد آمدودر صورت مصــادف با تعطیلى 
عملیات تحدیــد حدود روز بعد انجــام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکیــن و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضوریابنــد. اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق 
مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف: 4868 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/141
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملــک پالك شــماره 496/9 واقع درقطعه 7 نجــف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى قلى رضایى ابادچى و شــریک  فرزنــد على در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــى ثبت به عمــل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 
15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مــورخ 96/4/26 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید 
حدود روز بعــد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین و مجاوریــن اخطار مى گرددکه 
در روز و ســاعت مقرر در محــل حضوریابند. اعتراضــات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20قانون 
ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفتــه خواهد شــد. م الف: 4867 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/142        
فقدان سند مالکیت

شماره: 139621702023005468- 96/4/3 نظر به اینکه خانم زهرا محمودى فرزند محمد به شناسنامه 
66704 و کدملى 1281763561 مالک سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 5362/76 اصلى واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان به شماره دفتر الکترونیک 139520302023008823 تحت سند 86470 د/94 چون 
نامبرده درخواست صدور سند نسبت به مالکیت خود را نموده طبق تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت نسبت به مالکیتش طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 10210 صفائى نائینى رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/143
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 5/1231 مجزى شده از5/1146 که با پالك 5/1230 مجزى شده 
از پالك 5/1145 تواما تشکیل یکبابخانه را داده واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم صائبى  فرزند غالمرضا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمدو در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4866 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/144
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 164/29 واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم صدیقه محمودى نجف آبادى فرزند قربانعلى در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 96/4/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 4865 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/145
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیات/ هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023000348 مــورخ 1396/03/27 آقاى مصطفى کریمى به 
شماره شناســنامه 1148 کدملى 1286748526 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به 8 سهم مشاع از 
72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 86/82 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 
فرعى از 5233- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139660302023000349 مورخ 1396/03/27 آقاى محسن کریمى به شماره 
شناسنامه 152 کد ملى 1286711118 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به 16 سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 86/82 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 

5233- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 3- برابر راى شــماره 139660302023000351 مورخ 1396/03/27 خانم ندا فخار به شــماره 
شناسنامه 4184 کدملى 0072971282 صادره از تهران فرزند حیدرعلى نسبت به 3 سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 86/82 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 

5233- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 4- برابر راى شماره 139660302023000352 مورخ 1396/03/27 خانم فاطمه حسین پور اصفهانى 

به شماره شناسنامه 558 کدملى 1285346262 صادره از اصفهان فرزند نصراله نسبت به 3 سهم مشاع از 
72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 86/82  مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 
فرعى از 5233- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 5- برابــر راى شــماره 139660302023000353 مورخ 1396/03/27 آقــاى ولى اله رضوى به 
شــماره شناســنامه 156 کد ملى 5129607619 صادره از دهاقان فرزند حجت اله نســبت به 42 سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 86/82 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 1 فرعى از 5233- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز 
گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/4/20 م الف: 10215 

صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/150
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات/ هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورت که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000397 مورخ 1396/03/29 آقاى مهدى برهانى شیدانى 
13 5  سهم  به شماره شناسنامه 2209 کد ملى 1289630267 صادره از اصفهان فرزند محمد على نسبت به
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به پالك شماره 3261- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 

که بصورت عادى مع الواسطه از ورثه مرحوم بتول ضرابى خریدارى گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023000398 مورخ 1396/03/29 آقاى محمدرضا قضاوى به 
شماره شناسنامه 8407 کد ملى 1283785854 صادره از اصفهان فرزند عبدالعلى نسبت به  13 5سهم مشاع 
از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به پالك شــماره 1 فرعى از 3265- اصلى واقع در بخش 2 ثبت 

اصفهان که بصورت عادى مع الواسطه از ورثه مرحوم بتول ضرابى خریدارى گردیده است. 
ردیف 3- برابر راى شماره 139660302023000400 مورخ 1396/03/29 آقاى سید محسن اعتصامى به 
شماره شناسنامه 1453 کد ملى 1285583299 صادره از اصفهان فرزند میر سید على نسبت به 13 5 سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به پالك شماره 3265- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 

که بصورت عادى مع الواسطه از ورثه مرحوم بتول ضرابى خردارى گردیده است. 
ردیف 4- برابر راى شماره 139660302023000401 مورخ 1396/03/29 آقاى رضا ابراهیم پور به شماره 
شناسنامه 2651 کد ملى 1286705312 صادره از اصفهان فرزند مصطفى نسبت به  13 5سهم مشاع از 72 
سهم ششدانگ یک باب ساختمان به پالك شماره 2 فرعى از 3265- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 

که بصورت عادى مع الواسطه از ورثه مرحوم بتول ضرابى خردارى گردیده است. 
ردیف 5- برابر راى شماره 139660302023000402 مورخ 1396/03/29 آقاى حمید دانش مارنانى به 
شماره شناسنامه 40660 کد ملى 12808322177 صادره از اصفهان فرزند محمد على نسبت به 13 5 سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک بابت ساختمان به پالك شماره 3263- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 

که بصورت عادى مع الواسطه از ورثه مرحوم بتول ضرابى خردارى گردیده است. 
ردیف 6- برابر راى شماره 139660302023000403 مورخ 1396/03/29 آقاى مجید جویره به شماره شناسنامه 
73689 کد ملى 1281836206 صادره از اصفهان فرزند اصغر نسبت به  13 5 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
یک باب ساختمان به پالك شماره 3264- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى مع الواسطه از 

ورثه مرحوم بتول ضرابى خریدارى گردیده است. 
ردیف 7- برابر راى شماره 139660302023000405 مورخ 1396/03/29 خانم بتول غزالى اصفهانى به شماره 
شناسنامه 43628 کدملى 1280861878 صادره از اصفهان فرزند عباسعلى نسبت به13 5  سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به پالك شماره 3262- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى مع 
الواسطه از ورثه مرحوم بتول ضرابى خریدارى گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول96/4/4 تاریخ انتشار نوبت 

دوم 96/4/19 م الف: 10262 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/152

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100354201278 شماره پرونده: 9509980359501227 
شماره بایگانى شــعبه: 960237 خواهان/ شکات مسعود شاه طوسى و محمدرضا 
شاه طوسى شکایتى به طرفیت متهمین علیرضا زرین گنجه فرزند اسداهللا و ناصر 
الیاسى فرزند حسین به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 116 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق) واقع در اصفهان اتوبان شهید خرازى 
حدفاصل آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 
9509980359501227 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/5/15 و ساعت 
10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
نمایید. م الف: 9269 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)/3/1301

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100354201280 شماره پرونده: 9509980359501100 
شماره بایگانى شعبه: 960236 خواهان/شاکى زهرا عروجى فرزند حسن شکایتى 
به طرفیت متهمین رسول زواره فرزند محمد و مهدى سلطان پور فرزند بایرام على 
و بهمن شیروانى فرزند چراغعلى به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسدگى به شعبه 116 
دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق) واقع در اصفهان اتوبان شهید 
خرازى حد فاصل آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به 
کالسه 9509980359501100 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/5/16 
و ساعت 10 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم 
و درخواست خواهان / شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جزایر 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 9271 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)/3/1302

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100354201292 شماره پرونده: 9309980359500825 
شماره بایگانى شعبه: 960243 خواهان: شــاکى علیرضا حسنى سجزه ئى فرزند 
مرتضى شــکایتى به طرفیــت متهم بابک نیکبخــت فرزند على اکبــر به اتهام 
کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق) 
واقع در اصفهان اتوبان شهید خرازى حد فاصل آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضایى 
شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 9309980359500825 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/5/17 و ساعت 10 صبح تعیین شــده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه یک نوبت 
در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 9296 شعبه 116 دادگاه کیفرى 
دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)/3/1303

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460362200004 خواســت:  در  شــماره 
9609980362200071 شماره بایگانى شعبه: 960072 نظر به اینکه آقاى/پیمان 
وطنخواه فرزند به اتهام قدرت نمایى با ســالح سرد و ایراد ضرب و جرح عمدى با 
سالح سرد (جنبه عمومى) و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى (جنبه خصوصى) 
حسب شــکایت آقاى/فرزاد کوهى اصفهانى فرزند محمود از طرف این دادسرا در 
پرونده کالســه 960072 د 3 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان 
جهت پاســخ گویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه نشر آگهى 
به عهده دادگسترى مى باشد م الف: 9242 شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان/3/1304



نفس فرد پرهیــزکار از دســتش درزحمت اســت، ولــى مردم 
درآسایشند. براى قیامت، خود را به زحمت مى افکند ولى مردم 
را به رفاه و آســایش مى رســاند. دورى او از برخــى مردم، از 
روى زهد و پارسایى و نزدیک شــدنش با بعضى دیگر از روى 
مهربانى و نرمى است.دورى او از تکبر و خودپسندى و نزدیکى 

موال على (ع)او از روى حیله و نیرنگ نیست.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاى روز سى ام ماه مبارك رمضان:
ُســوُل،  ــْکِر َوالَْقُبوِل، َعلــى ما تَْرضاُه َویَْرضاُه الرَّ اَللّـــُهمَّ اْجَعْل ِصیامى فیِه بِالشُّ
ُمْحَکَمًه ُفُروُعُه بِاْالُُصوِل،بَِحقِّ َسیِِّدنا ُمَحمَّد َو آلِِه الّطاِهریَن، َوالَْحْمُد ِهللاِ َربِّ 

الْعالَمیـَن.
خدایا! چنان کن روزه ام را در این  روز که مــورد قدردانى و پذیرش بوده و بر 
طبق خشنودى تو و خشنودى رسولت باشد و محکم باشد فروع آن به وسیله اصول 
،به حق آقاى ما محّمد(ص) و آل پاکش و ستایش خاِص پروردگار جهانیان است. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  قهدریجانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  قهدریجان

عید فطر، عید بر آمدن انسانى نو از خاکسترهاى خویشتن 
خویش است. رمضان موقعیتى است که هستى انسان را 

تازه مى کند و آدمى نو با جانى تازه از آن سر بر مى آورد. 
فطر، بر آمدن روز نو، روزى نو و انسانى نو است. بناست 

که رمضان با سحرها و افطارهایش، با شب هاى قدر و 
مناجات هایش از ما آدمى دیگر بسازد. و حاال درعید فطر 

بایددریابیم که از نو متولد شده ایم.
فرا رسیدن عید سعیدفطر، عید بزرگ مؤمنان و مسلمانان 

بر عموم مسلمانان ایران و جهان مبارك باد. 

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

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)برآورد(ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
9,102,743,064456,000,000جارىتخلیه و بارگیرى کاال در انبار96-2-97

عملیات تأمین نیروى انسانى جهت امور 96-2-98
6,876,180,111244,000,000جارىبهره بردارى

13,860,480,049694,000,000جارىقرارداد انجام ا پراتورى سامانه 96-2-99122

حمل و نقل با ماشین آالت سنگین96-2-100
13,131,231,618675,000,000جارى(تأمین نیروى انسانى راننده)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/4/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/4/18

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه مّلى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031       (داخلى 388)

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/4/4

((شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 119 مورخ 1395/09/07 و 24 مورخ 1396/03/16 شوراى محترم اسالمى شهر رزوه و قیمت 
پایه کارشناسى شماره 10269 مورخ 1395/03/31 ، 11311 مورخ 1395/10/12، 10310 مورخ 1395/10/12 و 10431 مورخ 1396/03/27 نسبت به فروش 
تعدادى از پالکهاى تجارى و مسکونى خود واقع در اراضى قنات سفید از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت 
به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به واح د مالى شهردارى مراجعه یا با شماره تماس 57703002- 031 تماس حاصل فرمایند. 

1- پالك تجارى شماره 4 به مســاحت 53/55 مترمربع به ازاى هر مترمربع 2/300/000 ریال؛ پالك تجارى شماره 5 به مساحت 36/30 مترمربع به 
ازاى هر مترمربع 2/200/000 ریال؛ پالك تجارى شماره 6 به مساحت 37 مترمربع به ازاى هر مترمربع 2/300/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 149 به 
مساحت 180 مترمربع به ازاى هر مترمربع 700/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 150 به مساحت 180 مترمربع به ازاى هر مترمربع 800/000 ریال؛ پالك 
مسکونى شماره 151 به مساحت 158/24 مترمربع به ازاى هر مترمربع 1/000/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 154 به مساحت 180 مترمربع به ازاى هر 
مترمربع 900/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 153 به مساحت 171 مترمربع به ازاى هر مترمربع 900/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 152 به مساحت 
254/21 مترمربع به ازاى هر مترمربع 1/000/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 162 به مساحت 180 مترمربع به ازاى هر مترمربع 780/000 ریال؛ پالك 
مسکونى شماره 156 به مساحت 218 مترمربع به ازاى هر مترمربع 1/000/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 160 به مساحت 224/93 مترمربع به ازاى 

هر مترمربع 780/000 ریال؛ پالك مسکونى شماره 163 به مساحت 180 مترمربع به ازاى هر مترمربع 780/000 ریال.
2- دادن سپرده معادل  5٪ کل قیمت کارشناسى به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا ارائه ضمانت نامه بانکى؛ 

3- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز است؛ 
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار است؛ 

5- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد؛ 
6- پیشنهادات واصله رأس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/04/14 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت در محل دفتر شهردار باز و 

قرائت خواهد شد.))

      آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

هدایت نظرى- شهردار رزوه 

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى 4 پالك زمین با کاربرى مسکونى با رعایت 
صرفه و صالح شهردارى، از طریق مزایده بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید.

الف) متقاضیان مى بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفًا ضمانت نامه بانکى یا فیش نقدى 
به میزان 5٪ قیمت کارشناسى واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1396/04/24 در پاکت(الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت(ب) به دبیرخانه محرمانه(حراست) شهردارى تحویل نمایند.

ب) مهلت دریافت اسناد تا تاریخ سه شنبه 1396/04/20 مى باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 96/04/25 
در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.

ج) برندگان اول ودوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب  ضبط خواهد شد.
د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و ... به عهده 
برنده مزایده خواهد بود.

ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
و) شرکت کنندگان میبایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
شماره تماس شهردارى52251030

(آگهى مزایده)

جالل ربیعى – شهردار ورنامخواست

نوبت اولنوبت اول

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرود روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرود 

و ما امروز، ماه مبارك رمضان را در حالى بدرقه مى کنیم که 
لب هاى خشکیده خود را با تسبیح نامت صفا داده ایم 

و با امیدى بیشتر، قدم در راه زندگى نهاده ایم؛ امیدى که با 
پالودگى از گناه، چون بذرى، در دل ریشه مى کند و در هواى 

رسیدن به غایِت ُمراد خویش، رشد مى کند.
رخ نمودن ماه شوال و فرارسیدن عید سعید فطر را به تمامى 

روزه داران تهنیت عرض مى نماییم. 

شهردارى عســگران در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر 
به شــماره 180/ع/96 مورخ 96/03/30 عملیات نگهدارى فضاه اى سبز 
عمومى سطح شــهر و رفت و روب و نگهدارى معابر را با اعتبارى بالغ بر 
1,750,000,000 ریال را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به مدت یکسال 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اســناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 
96/04/24 به دبیرخانه شهردارى عســگران مراجعه و یا با شماره تلفن 

42752061-031 تماس حاصل فرمایند.

«آگهى مزایده عمومى»

حسین علیمحمدى – شهردار عسگران 

نوبت اولنوبت اول
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روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  دستگردروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  دستگرد

بدرود اى ماهى که دعا در آن مستجاب بود.
بدرود اى سحرهاى زیباى دعا و لحظه هاى سبز اجابت.

بدرود اى سجده هاى حضور و دقایق سرشار از نور.
و سالم اى بزرگ ترین عید مسلمانان.

فرا رسیدن عیدسعید فطر، روز چیدن میوه هاى شاداب 
استجابت را به عموم مسلمانان جهان تبریک مى گوییم. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکه

الهى! یک ماه با میزبانِى ویژه ات، امساك از 
گناه را به ما آموختى و نگاه مان را روشن از 

انوار خویش کردى.
الهى! به پاس یک ماه برخوردارى از 

نعمت هاى ویژه ات که مخصوص ماه مبارك 
رمضان است، به بهروزى عید سعید فطر 

که روز سرافرازى در امتحان تو بود، 
توانایى مان بخش، تا بار دیگر از عهده 

امتحان تو برآییم.
فرارسیدن عید سعید فطر را به تمامى 

روزه داران تبریک مى گوییم. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  فالورجانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  فالورجان

یادش به خیر 30 روز عاشقانه زیستن و بندگى کردن، 30 
روز دل سپردن و 30 روز سربه زیرى محض 

و اینک وداع با ماه خوبى ها، بدرود با ماه آدم شدن.
عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از 

زنجیر نفس بر میهمانان حضرت حق مبارك باد. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  میمهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  میمه

دریغا که ماه رمضان، دامن کشان مى رود و 
دل هاى شیفته آنان که روزهایش را روزه 

داشتند و شب هایش را با قرآن و نیایش خوش 
بودند، با خود مى برد. چه سخت مى گذرد 

غروب هاى پس از این تا طلوع رمضانى دیگر.
 استشمام عطر خوشبوي عید سعید فطر از پنجره 

ملکوتی رمضان گواراي وجود پاکتان.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر الى بیدروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر الى بید

حلول ماه شوال و فرارسیدن عید سعید 
فطر را به تمامى مؤمنین و روزه داران که 

از این آزمایش  الهی سربلند
 بیرون آمده اند تبریک وشادباش

 عرض مى نماییم.

شرکت سیمان سپاهان(سهامى عام ) در نظر دارد تعداد یک باب ساختمان خود واقع در اصفهان، خ مالصدرا، کوچه شهید سرابچى، با 
متراژ 500 متر زمین در دو و نیم طبقه را با کاربرى ادارى بفروش برساند لذا متقاضیان مى توانند جهت بازدید و دریافت اوراق مشارکت 
در مزایده و ارائه قیمت حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى به آدرس اصفهان، خ سعادت آباد، خ مالصدرا کوچه شهید سرابچى، 

پالك 20 و 22 مراجعه نمایند.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر در زمان مراجعه با شماره همراه 09130552249 تماس حاصل فرمائید.

بازرگانى شرکت سیمان سپاهان

«پرونده: «پرونده: 60916091-د»-د»

«آگهى مزایده» 
«فروش یک باب ساختمان»
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در حاشیه دیدار مجریان با على عسکرى 
رئیس سازمان صدا و سیما تصویرى جالب 
از سلفى رامبد جوان و دکتر على عسکرى 

منتشر شده است.

سلفى رئیسانه 

بهرام رادان عکس فــوق را از چین براى 
فالوورهایش به اشتراك گذاشت.

از چین 

امید معلم ایــن عکس را بــه یاد پدرش 
منتشر کرد.

مرد فیروزه اى

خوش و بش على کریمى بــا ناصر خان 
ملک مطیعى.

مرد

روز 2 تیرماه که گذشت زادروز پرویز پرستویى بود؛ بازیگرى که یکى از رکوردداران 
سیمرغ بازیگرى است و کارنامه پرو پیمانى در این عرصه دارد.

پرویز پرستویى کشاورز زاده اى اســت اهل همدان و در سال 1334 در 
کبودرآهنگ به دنیا آمده است. او از سه سالگى به همراه خانواده اش به 

تهران آمد و کودکى و نوجوانى اش را در خانه اى کوچک در محله 
دروازه غار ســپرى کرد و  در مدرسه صادقیه اسالمى در کوچه 

گمرك تحصیالت ابتدایى خود را به پایان رساند. 
پرویز بزرگ تر که شد،  با پس انداز اندکش خانه اى در حوالى 
ترمینال جنوب خرید و پس از آن به مرکز رفاه نازى آباد رفت 

و تئاتر آموخت. 
مدارك تحصیلى او دیپلم طبیعى و لیســانس هنرى از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى است.  پرســتویى فعالیت هنرى را از 
سال 1348 با اجراى نمایش در مراکز رفاه، کاخ جوانان و کانون 

پرورش فکرى کــودکان و نوجوانــان آغاز کرد. 
 در ســال 1353 براى بازى در نمایش 

دکه و یکسال بعد براى بازى در 
نمایش تسلیم شدگان جایزه 

کاخ جوانان را گرفت.  
  وى در ســال 1349 به 
گروه بهــرام بیضایى 
پیوســت و در همان 
سال سرانجام اولین 
نقشــش در تئاتــر 
ماجــراى یک محل 

را بازى کرد. 
وى  کارى  وج  ا
در ســال 1352 در 
نمایش هاى «چشم 
برابر چشم»، «شبى 
حلبى آبــاد»،  ر  د
«پتــک» و «خانــه 

روشــن» بود که در آنها 
به بازى پرداخت.  بازى او در 

نمایش پرطرفدار «میالد» در 
نقش دالل زمین خیلى زود اسم 
او را در بین طرفداران تئاتر بر سر 

زبان ها انداخت.  
پرســتویى در همان سال ها 
پس از آشنایى با بهزاد فراهانى 
به گروه «کــوچ » رفت و به 
فعالیتش در عرصــه تئاتر 

ادامه داد .  
پرویز پرستویى از آن دسته 

بازیگرانى است که پیش از بازیگر شدن شغل هاى مختلفى را تجربه کرده است؛ 
او در سال 1360 و زمانى که 26 سال سن داشت به عنوان منشى در دادگسترى 
تهران مشغول به کار شــد اما پس از مدتى بخاطر ناهمخوانى 
این شغل با روحیاتش به اداره تئاتر رفت و تا پایان در آنجا 

مشغول به کار شد. 
پرســتویى در ســال 1362 با فیلم  «دیار عاشقان» به 
سینما آمد و در همان ابتداى فعالیتش موفق به دریافت 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل از جشنواره 

فیلم فجر شد. 
 وى در سال 1366 در فیلم «شــکار» با زنده یاد خسرو 
شکیبایى هم بازى شد. بازى پرســتویى در «آدم برفى» 
و «لیلى با من است»  در نقش هاى متفاوت باعث شهرت 
بیشتر وى شد و براى ایفاى نقش صادق مشکینى دیپلم 

افتخار جشنواره فجر را به دست آورد. 
نقطه اوج بازى پرستویى در فیلم «آژانس 
شیشه اى» در نقش حاج کاظم 
بود. وى براى بازى در این 
نقش سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش 
اول مرد جشنواره 
فیلــم فجــر و 
دیپلــم افتخار 
بهترین بازیگر 
نقش اول مرد 
فیلم  شنواره  ج
وگسالوى را  ی
در سال 2000 

به دست آورد.  
رویز پرستویى  پ
در ســال 1382 
بار دیگر چشم ها 
را به ســوى خود 
خیــره کــرد. بازى 
مانــدگار او در نقش 
رضــا مارمولک در 
فیلــم «مارمولک» 
کمال تبریزى جایزه 
ویژه هیئت داوران 
جشنواره فیلم فجر 
1382 و تندیــس 
بهتریــن بازیگــر 
نقــش اول مــرد 
جشن  شــتمین  ه

خانه سینما 1383 را براى او به ارمغان آورد. 
این بازیگر  از سال 1383 تا 1385 در فیلم هاى موفق 

«دوئل»، «بید مجنون» و «کافه ترانزیت» محصول 
مشترك فرانسه، ترکیه و ایران به ایفاى نقش متفاوت 

پرداخت.  
پرستویى دو بار دیگر در سال 1383 و 1384 سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر را براى بازى 
در فیلم هاى «بید مجنون» به کارگردانى مجید مجیدى و «به 

نام پدر» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا از آن خود کرد. «پاداش 
سکوت» و «کتاب قانون» دو فیلم او در همکارى با مازیار میرى در دو سال 

پشت سر هم بود. 
وى در سال 1387 با فیلم «بیست» ساخته 
عبدالرضا کاهانى به اوج بازگشت و توانست 
جایزه بهتریــن بازیگر نقــش اول مرد 
جشنواره فیلم هاى هنرى باتومى 2009 

را به دست آورد.
پرســتویى در ســال 1392 با بازى 

در فیلم «امروز» ســاخته رضا میر 
کریمى دوباره مورد تحسین قرار 

گرفت و برنــده جایزه بهترین 
بازیگر مرد جشــنواره فیلم 

ســان فرانسیسکو 2014، 
جایزه بهترین بازیگر مرد 

جشنواره بین المللى سینماى 
مؤلف ربــاط 2014 و برنــده جایزه بهترین 

بازیگر مرد از جشنواره فیلم جیپور در سال 2014 شد. 
 این بازیگر در سال 1394 پس از ده سال و براى ششمین بار 

با فیلم «بادیگارد» مقابل دوربین ابراهیم حاتمى کیا رفت و در 
نقش حیدر ذبیحى به ایفاى نقش پرداخت. وى براى بازى در این 

نقش در سى و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر براى چهارمین بار 
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. 

پرستویى در انتخاب مجموعه تلویزیونى گزیده 
کار اســت؛ «امام علــى»، «آواى فاخته» و 
«خاك سرخ» سه مجموعه تلویزیونى دیده 
شده وى از ســال 1369 تا 1379 بوده است. 

«زیر تیغ» در ســال 1385 و «آشپزباشى» در 
سال 1389 ماندگارترین کارهاى او در تلویزیون 

ایران به شمار مى رود. 
این بازیگر که دو فیلم «قاتل اهلى» و «خانه کاغذى» 

را آماده اکران دارد مى گوید: «همیشــه ســعى کردم 
به دنبال موضوعات تأثیرگذار باشــم کــه در ابتدا براى 

خودم جذاب باشــد. چرا که در هر کارى بــه دنبال خودم 
مى گردم.»

پرویز پرستویى...
2روز 2 تیرماه که گذشت زادروز پرویز پرستویى بود؛ بازیگرى که یکى از رکوردداران 

سیمرغ بازیگرى است و کارنامه پرو پیمانى در این عرصه دارد.
4پرویز پرستویى کشاورز زاده اى اســت اهل همدان و در سال 1334 در 

کبودرآهنگ به دنیا آمده است. او از سه سالگى به همراه خانواده اش به 
تهران آمد و کودکى و نوجوانى اش را در خانه اى کوچک در محله 
دروازه غار ســپرى کرد و  در مدرسه صادقیه اسالمى در کوچه 

گمرك تحصیالت ابتدایى خود را به پایان رساند. 
پرویز بزرگ تر که شد،  با پس انداز اندکش خانه اى در حوالى 
ترمینال جنوب خرید و پس از آن به مرکز رفاه نازى آباد رفت 

و تئاتر آموخت. 
مدارك تحصیلى او دیپلم طبیعى و لیســانس هنرى از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى است.  پرســتویى فعالیت هنرى را از 
8سال 1348 با اجراى نمایش در مراکز رفاه، کاخ جوانان و کانون 

پرورش فکرى کــودکان و نوجوانــان آغاز کرد. 
3 در ســال 1353 براى بازى در نمایش 

دکه و یکسال بعد براى بازى در 
نمایش تسلیم شدگان جایزه 

کاخ جوانان را گرفت. 
9 وى در ســال 1349 به 
گروه بهــرام بیضایى 
پیوســت و در همان 
سال سرانجام اولین 
نقشــش در تئاتــر 
ماجــراى یک محل 

را بازى کرد. 
وى  کارى  وج  ا
2در ســال 1352 در 
نمایش هاى «چشم 
برابر چشم»، «شبى 
حلبى آبــاد»،  ر  د
«پتــک» و «خانــه 

روشــن» بود که در آنها 
به بازى پرداخت.  بازى او در 

نمایش پرطرفدار «میالد» در 
نقش دالل زمین خیلى زود اسم 
ر سر او را در بین طرفداران تئاتر بر

زبان ها انداخت.  
اا هاااا پرســتویى در همان سال
ىىانىى پس از آشنایى با بهزاد فراه
به گروه «کــوچ » رفت و بهه
راتر فعالیتش در عرصــه تئ

ادامه داد . 
پرویز پرستویى از آن دسته 

بازیگرانى است که پیش از بازیگر شدن شغل هاى مختلفى را تجر
6 و زمانى که 26 سال سن داشت به عنوان منشى 0او در سال 1360
تهران مشغول به کار شــد اما پس از مدتى بخاط
این شغل با روحیاتش به اداره تئاتر رفت و ت

مشغول به کار شد. 
2پرســتویى در ســال 1362 با فیلم  «دیا
سینما آمد و در همان ابتداى فعالیتش مو
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکم

فیلم فجر شد. 
ز 6 وى در سال 1366 در فیلم «شــکار» با
شکیبایى هم بازى شد. بازى پرســتویى د
و «لیلى با من است»  در نقش هاى متفاوت
بیشتر وى شد و براى ایفاى نقش صادق م

افتخار جشنواره فجر را به دست آورد. 
نقطه اوج بازى پرستویى در

شیشه اى» در نقش
بود. وى براى
نقش س
بهتری
اول
فیل
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نقــش
ش ه

ربه کرده است؛ 
 در دادگسترى 
طر ناهمخوانى 
تا پایان در آنجا 

یار عاشقان» به 
وفق به دریافت 
مل از جشنواره 

 زنده یاد خسرو 
در «آدم برفى» 
ت باعث شهرت 
مشکینى دیپلم 

ر فیلم «آژانس 
ش حاج کاظم 
ى بازى در این 
سیمرغ بلورین 
ین بازیگر نقش 
جشنواره  ل مرد
یلــم فجــر و 
یپلــم افتخار 
هترین بازیگر 
اول مرد  نقش
فیلم  شنواره  ججج
وگسالوى را  ی
2000 ر سال

ه دست آورد. 
رویز پرستویى 
1382 2 ســال

دیگر چشم ها 
 ســوى خود 
ره کــرد. بازى 
دگار او در نقش 
ـا مارمولک در 
م «مارمولک» 
ل تبریزى جایزه
هیئت داوران
فجر واره فیلم

13 و تندیــس 
یــن بازیگــر 
ش اول مــرد 
جشن  شــتمین 

3خانه سینما 1383 را براى او به ارمغان آورد. 
5 تا1385 در فیلم هاى موفقق 3این بازیگر  از سال 1383

«دوئل»، «بید مجنون» و «کافه ترانزیت» محصولل
مشترك فرانسه، ترکیه و ایران به ایفاى نقش متفاوتت

پرداخت.  
4 و 1384 سیمرغ بلورینن 3پرستویى دو بار دیگر در سال 1383

بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر را براى بازىى
در فیلم هاى «بید مجنون» به کارگردانى مجید مجیدى و «بهبه

نام پدر» به کارگردانىابراهیمحاتمى کیا از آنخودکرد. «پاداشش
سکوت» و «کتاب قانون» دو فیلم او در همکارى با مازیار میرى در دو سالل

پشت سر هم بود. 
7وى در سال 1387 با فیلم «بیست» ساختهخته
عبدالرضا کاهانى به اوج بازگشت و توانسست
جایزه بهتریــن بازیگر نقــش اول مرد
9جشنواره فیلم هاى هنرى باتومى 20009

به دست آورد. را
ببا بازازى 2پرســتویى در ســال1392 
میر ارضا در فیلم«امروز» ســاخته 
کریمى دوباره مورد تحسین ق قرار
گرفت و برنــده جایزه بهتریرین
فره فییلم بازیگر مرد جشــنوا
4ســان فرانسیسکو 2014، 
جایزه بهترین بازیگر مرد 

جشنواره بین المللى سینماى 
4مؤلف ربــاط 2014 و برنــده جایزه بهترین 

4بازیگر مرد از جشنواره فیلم جیپور در سال 2014 شد. 
4 این بازیگر در سال1394 پس از ده سال و براى ششمینبار 

فیلم «بادیگارد» مقابل دوربین ابراهیم حاتمى کیا رفت و در  با
نقشحیدر ذبیحى به ایفاى نقش پرداخت. وى براى بازى در این 
نقش در سى و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر براىچهارمین بار

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. 
پرستویى در انتخاب مجموعه تلویزیونى گزیده 

کار اســت؛ «امام علــى»، «آواى فاخته» و 
«خاك سرخ» سه مجموعه تلویزیونى دیده 
1379 بوده است.  9 تا 9شدهوى از ســال 1369

5«زیر تیغ» در ســال 1385 و «آشپزباشى» در 
9سال1389 ماندگارترین کارهاى او در تلویزیون

ایرانبه شمار مى رود.
این بازیگر که دوفیلم «قاتل اهلى» و «خانه کاغذى»»

را آماده اکران دارد مى گوید: «همیشــه ســعى کردمم
به دنبال موضوعات تأثیرگذار باشــم کــه در ابتدا براىى

خودم جذاب باشــد. چرا که در هر کارى بــه دنبال خودمم
مى گردم.»

مراســم اکران خصوصى فیلم «رگ خواب» در ســالن مرکز 

همایش برگزار شد. در ابتداى این مراسم کوروش تهامى بازیگر 

این فیلم تصنیفى از محمد رضا شجریان را براى حضار 

خواند و سپس عوامل فیلم به روى صحنه آمدند.

حمید نعمــت ا... کارگردان فیلــم «رگ خواب» که 

به همراه ســایر عوامل این فیلم از جمله لیال حاتمى، 

کوروش تهامى و... به روى صحنه آمــده بود، درباره این 

فیلم گفت: «در تمام فیلم ها سهم کارگردان به یک اندازه 

نیست و در "رگ خواب"  هم بیشترین سهم را معصومه 

بیات فیلمنامه نویس و لیال حاتمى بازیگر این فیلم 
داشتند.»

نعمت ا... همچنین در مورد بازى لیال حاتمى در 

«رگ خواب» که سال گذشته براى بازى در آن، 

سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت 

کرد گفت: «از نظر من سطح بازى و کالس بازى 

لیال حاتمى در حد بهترین بازیگر هاى جهان است 

 ایشان از نظر من بهترین و کامل ترین هنرپیشه 
و

امروز ایران است.»
پس از پایان صحبت هاى نعمــت ا... که با 

تشــویق حاضران همراه شد، مهمانان 
به تماشاى فیلم «رگ خواب» نشستند.

 جهان است                
                   

                   
تمى   

لیال حا

             
ن بازیگر

بهتری

درست سه هفته بعد از پیش بینى ها درباره اشارات انتخاباتى «ساعت 5عصر» پوسترهاى اولیه این فیلم در حالى رونمایى شد 
که در یکى از آنها تصویرى آشکار از پلیس ضدشورش وجود داشت. اما با این حال تصویر پلیس ضدشورش در پوستر نهایى 

که در برخى پردیس ها و سینماها نصب شد، سانسور شد!
این سانسور فارغ از تشدید گمانه زنى مربوط به ربط این فیلم با انتخابات88 این پرسش را هم شکل داد که آیا پوسترهاى قبلى 

که در فضاى مجازى منتشر شده بودند مجوز انتشار را نداشتند؟
به جز این در اقدامى غریب و در حالى که امکان اینکه یک فیلم اولى، همزمان هم  تهیه کننده و هم کارگردان باشد وجود ندارد، 

بر روى پوستر «ساعت 5عصر» نام مهران مدیرى است به عنوان تهیه کننده آمده است. آیا این تخلف نیست؟
پیش از این و به هنگام صدور پروانه ساخت از حضور سامان مقدم به عنوان تهیه کننده 

«ساعت 5عصر» نام برده شد اما در پوستر خبرى از نام او نیست.

پلیس ضد شورش، سانسور شد 

ســالن مرکز نخصوصى فیلم «رگ خواب» در

 شد. در ابتداى این مراسم کوروش تهامى بازیگر
شجریان را براى حضار از محمد رضا فى

عوامل فیلم به روى صحنه آمدند.
فیلــم «رگ خواب» که  ... کارگردان
این فیلم از جمله لیال حاتمى، ر عوامل

و... به روى صحنه آمــده بود، درباره این
 تمام فیلم ها سهم کارگردان به یک اندازه 

گخواب"  هم بیشترین سهم را معصومه
بازیگر این فیلم  ویسو لیال حاتمى

نین در مورد بازى لیال حاتمى در 
آن، ه سال گذشته براىبازى در
بازیگر نقش اول زن را دریافت
ظر من سطحبازى و کالس بازى 

د بهترین بازیگر هاى جهاناست 
.»ن بهترینو کامل ترینهنرپیشه 

حبت هاى نعمــت ا... که با 
مهمانان شد، ان همراه
«رگ خواب» نشستند.

     ننااانننناستااست           ا
مى        

لیال حات

                         
ى                       

اتمىاتم
لیال ح

اتمى
لیال ح

اتمى
لیال ح

           
گزی رین باز

ت
              

ر                  گر       
ین بازیگ

ن بازیگرزیتر
 هتری

گزی                     رین باز
ت

ین بازیگزیزیگر
هتر

م ی ى که امکان ای
هران مدیرى است به عنوان تهیه کننده آمده است. آیا این تخلف نیست؟

ساخت از حضور سامان مقدم به عنوان تهیه کننده 
سترخبرى از نام او نیست.

ش 

رضا رشیدپور اعالم کرد که با برنامه «حاال خورشید» از 
دهم تیر به تلویزیون بازمى گردد.

رضا رشــیدپور در این باره با اعالن یادداشتى نوشت: 
«باالخــره دوران نقاهــت به ســر رســید و با لطف 
خداى بزرگ احوال بهتــرى دارم و آماده کامل براى 
خدمتگزارى مجدد به شــما مخاطبان نجیب و صبور.

گروه برنامه ساز "حاالخورشید" پس از یک وقفه کوتاه 
که مربوط به اوج روزهاى بیمارى من بود، کماکان به 

فعالیت خودش ادامه داده کــه حاصل آن انواع 
طرح ها و ایده هــاى جذاب و بکر در ادامه 

برنامه است. از ساعت 8 صبح روز شنبه 
دهم تیرماه "حاال خورشید" شبکه سوم 
سیما مجدداً طلوع مى کند تا درخشش و 
محبت را از شما یاران و مخاطبان وفادار 

بیاموزد.
از تمام تماس ها،

مــه هــا،  ا ن

کامنت ها و... بى نهایت سپاسگزارم. حجم شگفت انگیز 
تماس هایتان مرتب از روابط عمومى سازمان و شبکه 
منعکس مى شــد و دلگرممان مى کــرد. حاال با تمام 
توان برگشته ایم به این امید که حمایتمان کنید و تمام 
دوستان و مخاطبان این برنامه را در همین صفحه و یا 

صفحه اصلى "حاال خورشید" منشن فرمایید.
حقیقتًا الزم اســت از اخالق مدارى ریاســت محترم 
رســانه ملى، برخورد صمیمى و تخصصــى معاونت 
محترم سیما، تالش هایى صادقانه دکتر پورمحمدى 
مدیر محترم شبکه 3 ســیما در تسهیل مسیر 
ســرمایه گذارى بخش خصوصــى و آقاى 
مهندس کریمان مردم فهیم و دانشمندى 
که قاطعانه بر حوزه مدیریت خود تســلط و 
دقت دارد سپاسگزارى کنم و صادقانه بگویم 
که اگر لطف و پیگیرى ناصر عزیزم و حمایت 
حاج اصغر بزرگوار نبود ایــن برنامه دیگر هرگز 
پخش نمى شــد. از همه این عالیجنابان 

ممنونم و منتدارشان خواهم بود.
فرصــت زیــادى نداریــم. باید 
هرکدوممون یه رسانه باشیم و 
خبر شروع برنامه رو گسترش 
بدیــم و مخاطبان وفادار رو 
به صفحه خودم یا صفحه 
اصلــى "حاال 
 " شــید ر خو
 . نیــم و د گر بر
رو  دســتتون 
مى فشارم براى این همکارى 

نزدیک .»

شبنم مقدمى، یکى از بازیگران اصلى فیلم «اکسیدان»، 
به ممیزى شدید این فیلم اعتراض کرد. 

این بازیگر با انتشار بیانیه اى نسبت به این اتفاق واکنش 
نشان داد. شبنم مقدمى نوشت:

«کنار مردم و براى اولین بار،"اکســیدان"را دیدم...و 
گرچه، اولش، از اینکه تیِغ تیِز ممیزى (همون سانسور 
خودمون!) بیش از همه رگ و ریشــه نقــِش متفاوتِ  
مــن رو زده، کمى جا خوردم و دلگیر شــدم اما بعدش 
که محِو بازى درجه یِک جواد جان و امیر خان شــدم 
و ابراِز احساســات و خنده هاى از تِه دِل مردم رو دیدم 
و شنیدم...و از خنده و کیف، اشــک از چشماى خودم 
راه افتاد...فکر کردم شاید سهِم "شهره جون"، از قصه 

"اکسیدان"، همینقدر بوده که نمِک این داستاِن شیرین 
و جذاب باشه و همین قدرش، بس بوده.

این روزا، خندیدن و خندوندن چندان آســون نیست، 
مى دونین که چى مى گم...فیلم کمدى ساختن، سخته...

فیلم کمدِى شــریف ساختن، خیلى ســخته...کمدِى 
شریفى که حرفى براى گفتن داشته باشه، خیلى خیلى 
ســخته...و خوش به حاِل حامد محمدى که این همه 
رو بلده...و عالوه بر همه اینــا، خوش اخالق ترین هم 

هست.
استقبال شــما، در همین مدت کوتاهى که فیلم اکران 
شده، باعث دلگرمى و دلخوشــى همه ماست. لطفًا به 

حمایت هاتون ادامه بدین.»

 تیرماه 
» از دهم

خورشید
جمشید جهانزاده بازیگر طلوع«حاال 

سینما و تلویزیون گفت:در 
حال حاضر مشغول بازى در 

سریال «برنا» 
هستم.

وى در خصوص حضور 
همیشگى اش در آثار عباس 

رنجبر گفت: ارتباط خوبى 
که باید معموالً بین بازیگر 

و کارگردان باشد بین ما در 
طول سالیان به وجود آمده، 

من اینجا راحت هستم انگار 
در خانه ام هستم. جهانزاده در 
باره نقشى که در سریال «برنا» 

دارد نیز گفت:البته من متن را 
کامل نخوانده ام اما با توجه به 
آنچه به دستم رسیده و مطالعه 

کردم، در ادامه هم سریال 
روند خوبى را طى خواهد کرد. 
مى توانم بگویم این نقش را 

براى اولین بار تجربه مى کنم. 
نقشم شیرین و بامزه است و 

جاى کار دارد و دستم راباز نگه 
مى دارد. 

من
 اینجا 

راحت هستم  

اعتراض شبنم مقدمى به سانسور  
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راهکارهایى 
ش فقدان 

براى کاه
ش غذایى

ویتامین ها و ارز

بعد از 
دى که 

فرآین

ب بهتر 
 باعث جذ

 کردن ،
خشک

بت مى شود
رطو

بــه طورکلــى، 
خشــک کردن میــوه ها و 

بــه  هــا  خوراکــى 

نگهــدارى آنهــا کمــک 

مى کند و به این شکل آنها را

 مــى تــوان مــدت زمان

طوالنى ترى نگه داشت و به 

مرور مصرف کرد. همچنین 

این فرآیند به حفــظ آنها و 

جلوگیرى از فساد به دست 

باکترى ها کمــک مى کند و 

میزان مواد غذایى موجود 
از 

در خوراکــى نمــى کاهد؛ 

اگرچه روش هــاى مختلف 

خشک کردن باعث مى شود 

که بخشــى از ایــن مواد از 

بیــن برونــد. هنگامى که

 میوه یا خوراکى را خشــک 

ى کنیــد، بایــد آن را به 
م

خوبــى نگهــدارى کنید تا 

از فســاد و کاهــش کیفیت 

آنهــا ممانعت بــه عمل آید 

و تا زمان مصــرف نیز حفظ 
شود.

ن
ش

ى
بر

ش غذایى
ویتامین ها و ارز

رآیندى
ف
خشک

بعد از 
دى که 

ین

ب بهتر 
 باعث جذ

 کردن ،
شک

بت مى شود
رطو

بــه طورکلــى، 
خشــک کردن میــوه ها و

بــه  هــا  خوراکــى 

نگهــدارى آنهــا کمــک 

کند و به این شکل آنها را مى

 مــى تــوان مــدت زمان

طوالنى ترى نگه داشت و به 

مرور مصرف کرد. همچنین 

این فرآیند به حفــظ آنها و 

جلوگیرى از فساد به دست 

باکترى ها کمــک مى کند و 

میزان مواد غذایى موجود 
از 

در خوراکــى نمــى کاهد؛ 

اگرچه روش هــاى مختلف 

خشک کردن باعث مى شود 

که بخشــى از ایــن مواد از 

بیــن برونــد. هنگامى که

 میوه یا خوراکى را خشــک 

ى کنیــد، بایــد آن را به 
م

خوبــى نگهــدارى کنید تا 

از فســاد و کاهــش کیفیت 

آنهــا ممانعت بــه عمل آید 

و تا زمان مصــرف نیز حفظ 
شود.

                خشکبار

    ارزش غذایى

خود را از دست 

مــى دهند؟
بعضى از ویتامین ها ماننــد ویتامین C و Aدر تماس با هــوا یا حرارت کاهش 

 B مى یابند؛ در حالى که ســایر ویتامین ها مانند مواد معدنى و ویتامین هاى گروه
و ویتامین C در هنگام پخت مى تواند از ماده خوراکى خارج شــوند. ویتامین A به نور 

حساس است؛ پس اگر ماده خوراکى یا میوه را در برابر آفتاب خشک کنیم یا اگر خشکبار را در 
جاى تاریک نگهدارى نکنیم، این ویتامین را از دست خواهیم داد.

استفاده از سولفیت، از دست رفتن ویتامین A و C را کاهش مى دهد و در مقابل، موادى همچون 
تیامین و ریبوفالوین بیشترى از دست خواهد رفت.

 فرآیند بالنچ کردن(نیم پز کردن) میزان از دســت دادن تیامین و ویتامین A و C را نســبت به خشک 
کردن به حداقل مى رســاند، زیرا که بالنچ کردن باعث مى شود آنزیم هایى غیرفعال شوند که فقدان این

 ویتامین ها را افزایش مى دادند.
بالنچ کردن با بخار نسبت به بالنچ کردن با آب سبب مى شود ارزش هاى غذایى بیشترى حفظ شود. 

آغشته کردن خوراکى ها و میوه ها یا حتى سبزیجات به آب آناناس، پرتقال، یا لیمو پیش از خشک 
کردن مى تواند به آنها در حفظ سطح باالترى از ویتامین C طى فرآیند خشک کردن کمک کند. 

مزیت دیگر این کار این است که از قهوه اى شدن خوراکى یا میوه جلوگیرى مى کند ولى 
این اثر کمتر از زمانى است که خوراکى را سولفاته مى کنیم.

فرآیند فریز- خشک کردن نسبت به خشک کردن در دستگاه هاى خشک کن، مواد غذایى 
بیشــترى را حفظ مى کند و نیز مزیت دیگرى دارد و آن اینکه در آینده راحت تر رطوبت را جذب 
مى کند و بهتر و راحت تر تازه مى شود. مثًال در پژوهشى که در مجله بین المللى علوم مولکولى در سال 
2011 منتشر شده است، مشخص شد که هیچ تغییر برجسته اى در میزان ویتامین c  در اکثر میوه هاى آزمایش 

شده و هیچ تغییرى در سطح بتاکاروتن خوراکى ها و میوه هایى که به شیوه فریز- خشک کردن در مقایسه با 
نوع تازه آنها به وجود نیامد. فقط تغییراتى در آنتى اکسیدان هاى مفید به نام پلیفنول ها رخ داد. همین فقدان 
اندك در مواد غذایى احتماًال در دماهاى پایین تر رخ مى دهد؛ زیرا این مواد غذایى به حرارت حســاس 

هستند.

پس از آنکه خوراکى ها را خشک کردیم، نیاز است که شرایطى را پیش از قرار دادن آنها در جاى 
ثابت فراهم کنیم. به این معنا که آنها را سرد کنیم، در ظرفى نفوذناپذیر براى ده تا 14 روز قرار دهیم 
و حداقل روزى یک بار آنها را تکان دهیم. اگر به هم چســبیدند به این معناست که هنوز کامًال خشک

 نشده اند و باید مجدداً خشک شوند. اگر دچار فساد شدند باید پاستوریزه شان کنیم؛ به این صورت که آنها را در فر 
160 درجه فارنهایت به مدت 30 دقیقه فارنهایت قرار دهیم یا در فریزر در درجه صفر فارنهایت در بسته اى پالستیکى 

براى حداقل 48ساعت نگهدارى کنیم. الزم است در نظر داشته باشیم که خوراکى ها و میوه هاى خشک باید همیشه 
در ظروف با درب هاى محکم بدون تبادل هوا، در جایى خنک، خشک و به دور از نور نگهدارى شوند. خوراکى هایى 
که در دماهاى باالتر یعنى 80 درجه فارنهایت نگهدارى شوند، تنها چند ماه باقى خواهند ماند؛ اما خوراکى هایى 
که در دماى کمتر از 60 درجه فارنهایت باشند، به طور کمینه براى یکسال باقى خواهند ماند. باید بدانیم که 

با ظاهر شدن اولین نشانه هاى فساد بایستى آنها را دور بریزیم.

فواید نگهدارى گیاهان خانگى براى سالمت
شاید بســیارى از ما تصورکنیم گیاهان طبیعى صرفًا 
نقشى تزیینى در خانه یا محل کار ما دارند. اما استفاده 
از این گیاهان در محل زندگى، عالوه بر اینکه جلوه 
زیبایى به آن مى دهند مى تواننــد ما را از فوایدى که 
براى سالمت جسم و روحمان دارند نیز برخوردار کنند. 
موارد زیر از جمله فوایدى هستند که گیاهان خانگى 

براى سالمت ما دارند.
■   تصفیه هوا

تصفیه هوا از شناخته شده ترین کارکردهاى گیاهان 
چــه در محیط خانه و چــه در محیط بیرون اســت. 
کارشناســان معتقدند هواى داخل منــازل مى تواند 
حتى در شرایطى که شــاخص آلودگى هوا باالست، 
بسیار آلوده تر از هواى بیرون باشد. گیاهان در محیط 
خانه مانند درختان و گیاهان در محیط بیرون، با تبدیل 
دى اکسید کربن به اکسیژن تازه، به تصفیه هوا کمک 

مى کنند.
ســازمان فضایى ناســا نیز به منظور کنترل کیفیت 
هوا در ایستگاه فضایى بین المللى، گیاهانى را به این 
پایگاه فضایى افزوده است. گیاهان مناسب مى توانند 
مواد مضر موجود در هواى خانه مانند بنزن (موجود در 
الك، جال دهنده، مواد پاك کننده، مایع صابون، پاك 
کن و دود سیگار ) و فرمالدئید (موجود در وسایل چوبى، 
مبلمان ها، فرش، دود سیگار، رومیزى هاى پالستیکى 

و گازهاى طبیعى) را خنثى کنند.

■   کمک به ایمنى بدن
گیاهان خانگى مى توانند از ما در مقابل بیمارى هاى 
خاصى محافظت کننــد. گیاهان، طــى روندى که 
ترادمش نامیده مى شــود به افزایش رطوبت هواى 
خانه به ویژه در ماه هاى خشک سال کمک مى کنند. 
براساس مطالعه اى که در دانشــگاه کشاورزى نروژ 
انجام شد وجود گیاهان سالم در فضاى خانه احتمال 
ابتال به ســرماخوردگى، گلودرد و سرفه هاى خشک 
را کاهــش مى دهد. ظاهراً افزایــش رطوبت محیط 
خانه عاملى است که از گســترش ویروس آنفلوآنزا 

جلوگیرى مى کند.
■   کمک به روحیه بهتر

روان شناسان زیست محیطى مى گویند وجود گیاهان 
ســبز در خانه و محل کار نه تنها باعث مى شود افراد 
کار مؤثرترى انجام دهند، بلکه به شــادتر بودن آنها 
در محیط کار نیز کمک مى کند. بهبود حالت روحى، 
کاهش روحیات منفى، کاهش حواس پرتى، افزایش 
خالقیت و افزایش بازده فعالیت ازدیگر مزایاى استفاده 

از گیاهان در محیط کار است.
■   تقویت ضریب هوشى

گیاهــان خانگى مى تواننــد مــا را باهوش تر کنند. 
پژوهشــگران مى گویند شــاخ و برگ هاى طبیعى، 
ظرفیت ما براى توجــه جهت دار مــدت زمانى که 
مى توانیم روى یک کار متمرکز شویم  را که معموًال 

بسیار پایین است، تقویت مى کنند. مطالعه اى که در 
این زمینه انجام شد نشان داد در اتاق هایى که گیاهان 
خانگى وجودداشتند، افراد عملکرد ادراکى بهترى از 

خود نشان دادند.
■   کمک به بهبود بیمارى

دلیل بردن گل براى بیماران، فقط زیبا ساختن اتاق 
آنها نیســت. برخى مطالعات نشان مى دهد گیاهان، 
طب مکمــل غیر تهاجمــى، ارزان و مؤثــرى براى 
بیمارانى هســتند که تحت جراحــى قرارگرفته اند. 
براســاس این مطالعه که نتایج آن در وبگاه کتابخانه 
ملى پزشکى آمریکا منتشرشــد، بیمارانى که در اتاق 
آنها گیاهان طبیعى وجود دارد، فشارخون بعد از عمل 
پایین تر، درد کمتر و ســطح اضطراب پایین ترى را 

تجربه مى کنند.

پژوهشــى جدید نشــان مى دهد 
فرزندان اول خانواده ها از شــانس 
بیشــترى براى موفقیت برخوردار 
هســتند.این پژوهش حاکى است 
فرزندان اول نســبت به فرزندان 
کوچک تر از خــود  موفق تر بوده 
و مشــاغل مهمتــرى به دســت

مى آورند.
پژوهش که در آلمان انجام شــده 
است، حاکى است فرزندان اول، 24 
درصد در مقایسه با فرزندان بعدى 

فرصت موفقیت دارد.
بر اســاس این پژوهش، برادران  
بزرگ تر از نظر روحى با ثبات تر و 

مسئولیت پذیرتر هستند.
ایــن پژوهش، همچنیــن، حاکى 
اســت فرزنــدان کوچــک تــر 
بیشــتردنبال مشــاغل خاصــى 
هستند که منبع اصلى درآمد براى 

آینده شان باشد.
این پژوهش حاکى اســت تالش 
پدر و مادر بیشــتر متوجه فرزندان 
اول اســت و توجه و نظارتشــان 
نسبتًا براى فرزندان دیگر کمرنگ

مى شود.

آیا شــما هم جزو کارمندانى هســتید که هشت ساعت 
پشت میز خود مى نشینند؟ اگر در شــرایط اینچنین کار 
مى کنید، خطر مشکالت ســالمتى و از جمله چاقى در 

کمین شماست.
به همیــن منظور دانشــمندان بــه کارمنــدان توصیه
مى کنند، روزانه یک ساعت به صورت ایستاده کار کنند. 
نشستن هاى طوالنى مدت پشــت میز تهدیدى جدى 
براى سالمت کارمندان است؛ چاقى و به دنبال آن ابتال به 
بیمارى هاى قلبى از جمله مهمترین اثرات منفى این سبک 

زندگى است. به همین دلیل کارمندان باید 
حداقل روزانه یک ساعت ایستاده کار 

کنند، به عنوان مثال جلســات 
خود را ایســتاده برگزار کنند 
و یا براى خــوردن چاى از 
پشــت میز خود بلند شوند.

هرچــه فعالیت افــراد در 
محیط کارشان بیشتر باشد، 
خطر سرطان و بیمارى قلبى 
کاهش و توان ذهنى افزایش 
مى یابــد. بر اســاس آمار 

موجود، بیش از یک چهارم زنان و یک سوم 
مردان تنها 30 دقیقه در طول یک هفته فعالیت بدنى دارند.
متأسفانه نداشتن فعالیت هاى جسمى، پدیده اى جهانى 
است و آسیب هاى آن گسترده. در واقع عدم فعالیت و پشت 
میز نشینى هاى طوالنى مدت به همان اندازه خطرناك 
است که استفاده از تنباکو خطر آفرین است و حتى مى تواند 
منجر به کاهش طول عمر شود. مى توان گفت این مسئله 
ناشى از ناآگاهى در مورد تأثیر معجزه آساى فعالیت هاى 
بدنى بر حفظ سالمت است.ایستادن در زمان کار ضربان 

قلب را تنظیم مى کند، سیســتم گــردش خون را منظم
 مى کند، مانع از درد کمر و گردن مى شود و به طور کلى 

شرایط جسمانى را بهبود مى بخشد.
بنابراین بهتر اســت کارمندان نیم ساعت صبح ها و نیم 
ساعت بعد از ظهرها ایستاده کار کنند و در این میان سعى 
کنند زمان هاى اســتراحت خود را ایستاده سپرى کنند و 

بدین ترتیب زندگى سالم ترى داشته باشند.
محققان با اشاره به اینکه نشســتن طوالنى مدت براى 
سالمتى از سیگار کشیدن مضرتر اســت اعالم کردند: 
به ازاى هر یک ســاعت نشستن دو ساعت 
از طول عمر انســان کم 

مى شود.
ایــن مطالعه که توســط 
محققان کالج قلب و عروق 
قلب آمریکا انجام شد، نشان 
مى دهد که نشستن طوالنى 
مدت خطر ابتــال به بیمارى 
قلبى، چاقى، دیابت، سرطان و 
حتى مرگ زودهنگام را افزایش 
مى دهد و براى ســالمتى از سیگار 

کشیدن خطرناك تر است.
سیگار کشــیدن مطمئناً یک عامل بزرگ خطرساز براى 
بیمارى هاى قلبى و عروقى است و نشستن مى تواند در 

بسیارى از موارد، اثرات مشابه و حتى بدتر داشته باشد.
این مطالعه همچنین نشــان داد که هر یک ساعتى که 
انسان روى صندلى مى نشــیند، دو ساعت از طول عمر 
وى مى کاهد. به گفته کارشناسان به ازاى هر یک ساعتى 
که انســان به صورت ایســتاده کار مى کند، 42 کالرى

 مى سوزاند.

300میلیون نفر در جهان به دیابت نوع 2 مبتال هستند. به 
گفته محققان شناسایى «سولفورافان» در کنترل دیابت 

تحول عظیمى را ایجاد مى کند.
کلم بروکلى مى تواند کلید کنترل و درمان دیابت باشــد 
چرا که مصرف ناشــتاى آن قندخون را به شدت متعادل 

سازى مى کند.
تحقیقات اخیر نشان داده است کلم بروکلى با دیابت نوع

 2 سر ســختانه مبارزه مى کند. تغییر در سبک زندگى و 
کنترل اضافه وزن دو راه مؤثر در براى کنترل این بیمارى 

قرن حاضر، شناخته شده است.
سولفورافان موجود در کلم بروکلى که ضد سرطان شناخته 
شده است از ابتال به دیابت نوع 2 نیز جلوگیرى مى کند. کلم 
بروکلى مى تواند به عنوان یک غذاى کاربردى براى افراد 
مبتال به پیش دیابت نیز مفید باشــد، بدین معنا که سطح 
قندخون این دسته از بیماران باالتر از حد معمول بوده اما 

هنوز به دیابت نوع 2 مبتال نشده اند.

این مطالعه نشــان داد، کلم بروکلى یکى از بهترین راه ها 
براى درمان و کنتــرل دیابت نوع 2 در تمامــى افراد به 
خصوص بیماران چاق است. سولفورافان در تمامى کلم ها 

یافت مى شود اما کلم بروکلى منبع غنى آن است.
مطالعه 12 هفته اى که روى 97 فرد چاق انجام شد، نشان 
داد مصرف ناشــتاى کلم بروکلى سطح گلوگز خون را به 

شدت کاهش مى دهد.
300میلیون نفر در جهان به دیابت نوع 2 مبتال هستند. به 
گفته محققان شناسایى سولفورافان در کنترل دیابت تحول 

عظیمى را ایجاد مى کند.
جلوگیرى از خطــر ابتال به بیمارى هاى عــروق کرونر، 
انواع سرطان ها، باالبردن سیستم ایمنى بدن، ضدالتهاب 
و سرشــار از آنتى اکســیدان از خواص دیگر این سبزى

 فوق العاده است.
حمالت قلبى، سکته مغزى، نابینایى، نارسایى کلیه ها و 
قطع عضو از ویرانى هاى بیمارى دیابت محسوب مى شود.
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کلم بروکلى، سالحى مخفى در برابر دیابت 
ر از زاین اثر کمترر از زاین اثر کمترر از زمانى است که خوراکى را سولفاته مى کنیم. م ر کمتر از زر ننینن
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یک ساعت نشستن، یک ساعت نشستن، 22 ساعت ساعت
از عمر انسان کم مى کند
از عمر انسان کم مى کند

نشستن هاى 
طوالنى مدت پشت میز 

تهدیدى جدى براى سالمت 
کارمندان است؛ چاقى و به 

دنبال آن ابتال به بیمارى هاى 
قلبى از جمله مهمترین اثرات 

منفى این سبک 
زندگى است

ز

خوراکى هاى خشک را 
حفظ کنیمبراى زمان مصرف 
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نصف جهان این روزها عمده رســانه هــا حتى آنهایى که 
دوست ندارند  تیم هاى اصفهانى و فوتبال این استان جان 
تازه اى بگیرد در گزارش ها و تحلیل هاى خود سپاهان را 
تیم خطرناك این فصل مى دانند که مى تواند دوباره یک 

مدعى تمام عیار شود.
قهرمانى دور از انتظار و جنجالى در هفته پایانى لیگ برتر 
چهاردهم، آخرین روز خودنمایى سپاهان در فوتبال ایران بود. 
پسران فرکى به لطف توقف خانگى عجیب تراکتورسازى در 
جدال با نفت تهران، دوباره بر بام فوتبال ایران ایستادند و 
هوادارانشان را به یک جشن غیرمنتظره دعوت کردند. تصور 
مى شد این تیم براى قدرتنمایى در آسیا آماده خواهد شد اما 
حواشى، پشت سپاهان را به خاك مالیدند. اختالف نظر محرم 
نویدکیا با سرمربى تیم و قهر هوادارها با حسین فرکى، شرایط 
را پیچیده کرد و طالیى ها هر چقدر دست و پا زدند، نتوانستند 
بر این شرایط ناامیدکننده غلبه کنند. نقشه اول براى فرار از 
یک فصل اسفبار، امضاى قرارداد با سرمربى تیم قهرمان 
لیگ برتر بود. سپاهان عبدا... ویسى را به خدمت گرفت تا 
به کمک چند خرید جوان، یک نســل تازه بسازد و غرور از 
دست رفته را احیا کند اما تیم گواردیوالى ایرانى، بیشتر از 
همیشــه هوادارانش را آزار داد. سپاهان در هیچ مقطعى از 
فصل مدعى عنوان قهرمانى نبود و در جام حذفى نیز قافیه را 
به نفت تهران واگذار کرد تا دومین فصل بدون جام متوالى 
را پشت سر بگذارد. کورســوى نور در یک فصل تاریک، با 
انتخاب کرانچار از راه رسید. این دومین نقشه براى نجات 

اصفهانى ها بود. آنها با سرمربى کروات، جان تازه اى گرفتند 
و نتایج خوبى به دست آوردند. سپاهان حتى به سهمیه آسیا 
نیز نزدیک شد اما در نهایت موفق نشد مسیر لیگ قهرمانان 
آسیا را کشف کند. کرانچار و نقش جهان، مهمترین دالیل 
امیدوارى هواداران سپاهان به فصل جدید هستند. زالتکو 
دست به هر کارى خواهد زد تا سپاهان را به اوج برگرداند. 
مرد کروات براى تکرار موفقیت هاى گذشته در اصفهان، 
بیشتر از هر چیزى روى نقش جهان حساب باز خواهد کرد. 
او تأکید کرده است که دوست دارد در هر مسابقه خانگى، 
40 هزار نفر را در استادیوم باشگاه ببیند. استقبال از آخرین 
دیدارهاى فصل گذشته سپاهان در نقش جهان، قابل توجه 
بود و به نظر مى رسد این اســتقبال در لیگ هفدهم حتى 
باشکوه تر نیز باشــد. هوادارانى که سال ها در انتظار افتتاح 
نقش جهان بودند، هوادارانى که ســال ها رنج طى کردن 
مسافت طوالنى و خطرناك تا ورزشگاه کوچک فوالدشهر را 
به جان خریدند، حاال مى توانند در نقش جهان بزرگ، ضربان 
را به قلب سپاهان برگردانند. نقش جهان، آخرین قطعه براى 
کامل شدن سپاهان است. تیمى که سال ها از خانه دور افتاده 

بود و حاال دوباره طعم میزبانى واقعى را خواهد چشید.
البتــه در ادامه خواهیم نوشــت که با حضــور امیر قلعه 
نویى در ذوب آهــن این تیم هــم بیش از هــر زمانى

 مدعى قهرمانى خواهد بود و به همراه ســپاهان
 مى تواند فوتبال اصفهان را دوباره به اوج 

قدرت ب رساند.
تیم فوتسال گیتی پسند در هفتمین سال تأســیس خود به دنبال تکرار قهرمانی فصل قبل در لیگ 

برتر فوتسال است.
به گزارش فارس، باشگاه گیتى پسند اصفهان همزمان با اولین دیدار خود در لیگ برتر فوتسال که 

سه شنبه 6 تیر ماه برگزار خواهد شد، هفت ساله مى شود.
گیتى پسند که از ابتداى ورود خود به ورزش در رشته فوتسال سرمایه گذارى کرد، موفق شد طى این 

هفت سال به عناوین مختلفى دست پیدا کند و پرافتخار ترین تیم فوتسال ایران لقب گیرد.
سه عنوان قهرمانى، سه مقام دومى و یک سومى در لیگ برتر فوتسال از دستاورد هاى گیتى پسند 

است؛ همچنین قرمز پوشان اصفهانى در آسیا نیز به یک عنوان قهرمانى رسیده اند.
تیم فوتسال گیتى پسند در این فصل از لیگ برتر فوتسال کار دشوارى براى دفاع از عنوان قهرمانى 
خود دارد؛ آنها جنگ سختى نیز در جام باشگاه هاى فوتسال آسیا دارند و امید است بتوانند بعد از یکسال 

دورى، این جام را دوباره به ایران برگردانند و به جام باشگاه هاى جهان راه پیدا کنند.
باشگاه گیتى پسند در دو رشــته پر طرفدار دیگر یعنى فوتبال و والیبال نیز سرمایه گذارى کرد اما با 
سیاست هاى غلط به بن بست خورد؛ تیم فوتبال این باشگاه چند سالى در لیگ یک حضور داشت اما 

هیچ وقت نتوانست به لیگ برتر صعود کند و سپس به لیگ 2 سقوط کرد. 
تیم والیبال این باشگاه نیز با وجود هزینه هاى بسیار زیاد نتوانست عنوانى را به دست آورد و پنجم شد و 
بعد از یکسال کار در والیبال، منحل شد تا همچنان توجه مدیران این باشگاه به فوتسال معطوف باشد.

ســقوط از لیگ برتر، زمانى براى رقم خوردن تغییراتى 
بزرگ در ملوان بــود. در انزلى همه مى دانســتند که 
باشــگاه براى زنده شدن و نفس کشــیدن باید پوست
 بیاندازد و با مجموعه اى از بازیکنان مسنش خداحافظى 

کند. 
کنارگذاشــتن پژمان نــورى و مازیار زارع، شــهامتى 
مى خواست که در باشگاه وجود داشت. پروژه بازسازى 
ملوان با مهره هاى جوان با سرعت خوبى دنبال مى شد 

اما مشکل، هنوز روى نیمکت تیم وجود داشت.
 ســفیدها سیاســت خوبى را براى بازگشــت به لیگ 
برتر پیــش گرفتنــد اما ناخــداى خوبــى را انتخاب 
نکردند. آرزوهــاى بزرگ قوهــا، با مایلى تباه شــد 

و شــانس لیگ برترى شــدن این تیم از دست رفت.
یکسال قبل، به نظر مى رسید ســقوط فرصت ایده آلى 
بوده تا ملــوان دوباره از نو ســاخته شــود و از رخوت 
چندســاله اش فاصله بگیرد. این اتفاق به شــرطى رخ 
مى داد که تیم محبــوب انزلى بعد از یکســال دورى 
به ســطح اول فوتبال ایران برگــردد. ناکامى در لیگ 
یک اما ضربــه بزرگ ترى براى ملوان بــود. مهیب تر 
و مرگبارتر از ســقوط. حــاال تک تــک بازیکنان تیم 
بــه دنبــال جدایــى بودنــد و ســفیدها، مهمترین 
بازیکنانشــان را از دســت دادنــد تا نســلى که براى 
لیگ برتر ساخته شــده بود، قبل از لیگ برترى شدن، 
نابود شــود. ایمان صادقــى و احمد آهى باشــگاه را 

به مقصد ســپیدرود ترك کردند. آبشــک بــه بادران 
رفت و یوســف زاده راهى مــس کرمان شــد. ملوان 
رضا اعتمادى جوان و بااســتعداد را نیز از دســت داد و 
شاهین ثاقبى نیز به عنوان بهترین بازیکن تیم، راهى 
سپاهان شد. در مقابل، انزلیچى ها چند بازیکن جوان و

 9 بازیکن بزرگسال گرفتند. 
بازگرداندن پژمان نورى، تیر خــالص به پیکر تغییر و 
جوانگرایى بود. هر چه ملوان در طول یکســال برایش 

جنگیده بود، نابود شد. 
آن ها ممکن اســت در پایان همین فصــل لیگ برترى 
شوند اما پروژه بازسازى باشگاه، براى مدت نامعلومى 

تعطیل شده است.

در شرایطى که مسئوالن سپاهان از بازگشت 
احتمالى علــى کریمى هافبک ســابق خود 
صحبت مى کنند، بعید به نظر مى رســد این 

اتفاق رخ دهد.
در پنجره تابســتانى نقل و انتقاالت، یکى از 
بازیکنانى که در مورد بازگشت او به سپاهان 
صحبت مى شود، على کریمى است که فصل 
گذشته را در دو تیم دینامو زاگرب و لوکوموتیو 

زاگرب پشت سر گذاشت.
این بازیکن در نیم فصل لیگ شانزدهم نیز که 
شرایط خوبى را در تیم دینامو زاگرب سپرى
نمى کرد، مورد توجه عبدا... ویسى و باشگاه 
ســپاهان قرار داشت که ســرانجام کریمى 
ترجیح داد به جاى بازگشت به فوتبال ایران 
به تیــم لوکوموتیو زاگرب نقــل مکان کند؛ 
تصمیمى که باعث شد بیشتر راهى میدان شود 
و اعتماد سرمربى تیم ملى نیز به او بیشتر شد؛ 
تا جایى که کریمى در کنار سعید عزت اللهى 
دو بازیکن پســت هافبک تدافعــى را مقابل 
ازبکســتان در دیدار برگشت تشکیل دادند و 

احسان حاج صفى روى نیمکت نشست.
 با ایــن وصــف و در شــرایطى کــه حاج 
صفــى در حال ترك ایران اســت تــا بتواند 
بیشــتر از گذشــته جایگاه خود را در ترکیب 
ثابــت تیــم ملــى تصمیــن کند، بــه نظر 
نمى رســد على کریمى که شــرایط ســنى 
خوبــى نیــز دارد، با بازگشــت بــه فوتبال 
ایــران حضــورش در ترکیــب تیــم ملى 

را دچــار ابهــام کنــد؛ چــرا که کى 
روش بارهــا نشــان داده حضــور در

تیم هــاى اروپایى مى توانــد  باعث 
دعوت بازیکنان به تیم ملى باشد.

پروژه بازسازى قوى سفید در کما

پندار توفیقى، مسئول نقل و انتقاالت باشگاه استقالل در مصاحبه اى مدعى شده که پژمان منتظرى 
براى اینکه حسن نیتش را ثابت کند با استقالل قراردادى دو ساله امضا کرده است. البته که منتظرى 

یکى از استقاللى هاى محبوب و متعصب به شمار مى رود اما اینکه بازیکنى در 33 سالگى با باشگاه 
محبوبش قرارداد دو ساله ببندد مى تواند به جز حسن نیت معانى دیگرى هم داشته باشد.
 مثًال نزدیک شدن به ســن بازنشســتگى! دقیقًا همان اتفاقى که براى بازیکنانى 

مثل خســرو حیدرى و مهدى رحمتى افتاد. این دو بازیکن هم در ســال هاى 
گذشته به ســختى راضى به تمدید قرارداد حتى یکساله با استقالل مى شدند 

اما فصل گذشــته رحمتى با اســتقالل ســه ساله بســت و حیدرى هم 
دو  ســاله تمدید کرد. البته ایــن اتفاق مختص بازیکنان اســتقالل 

نیســت و دربــاره بازیکنى مثل ســیدجالل حســینى هم صدق 
مى کنــد. ماجراهاى تمدید قــرارداد این بازیکن هم در ســال هاى 

گذشته با پرسپولیس براى خودش تبدیل به سریالى دیدنى شده بود اما 
او هم البد براى نشان دادن حســن نیت خود و در 36 سالگى، پیش از 

پایان فصل قراردادش را با پرسپولیس براى دو فصل دیگر تمدید کرد!

حضور احســان حاج صفى در تمریــن  روز جمعه 
سپاهان، ابتدا زمزمه هایى درباره ادامه همکارى او 
با باشگاه به وجود آورد اما این شایعه ها به حقیقت 
نزدیک نبودند و این آخریــن حضور حاج صفى در 
جمع بازیکنان ســپاهان بود. او با لباس زرد رنگ 
در تمرین باشگاه دیده شــد و بعد از خوش و بش با 
هم تیمى هاى فصل گذشــته، از کادر فنى سپاهان 
خداحافظى کرد تا براى ادامه فوتبالش به اروپا برود. 
حاج صفى پیش از این یک بار سپاهان را به مقصد 
اروپا ترك کرد و در لیگ دسته دوم فوتبال آلمان به 
موفقیت نرسید اما حاال پیشنهاد پانیونیوس یونان، 
این بازیکن را دوباره به ریســک واداشــته است. 
در ســال منتهى به جام جهانى، احسان قصد دارد 
به هر قیمتى که شــده به ترکیــب اصلى تیم ملى 
برگردد و بازى در اروپا، ایــن فرصت را براى او به 
وجود خواهد آورد. حاج صفــى در لیگ برتر ایران 
نیز، از باشــگاه هاى مختلفى پیشــنهاد داشت اما 
درست مثل همیشه، حاضر نشــد براى باشگاهى 
به جز سپاهان بازى کند. ســتاره فوتبال اصفهان، 
در آخرین مالقات با کرانچار، وعده داد که یک روز 
دوباره به این باشگاه برمى گردد. او دیر یا زود، دوباره 
پیراهن طالیى ها را خواهد پوشــید و این بار شاید، 

 دیگر خبرى از جدایى نباشد.

آمد که برود 

گیتی پسند به دنبال
 دفاع از عنوان قهرمانی است

شش

 بال هاى پرواز سپاهان
کرانچار و 

نقش جهان، 
مهمترین دالیل 

امیدوارى 
هواداران سپاهان 

به فصل جدید 
هستند. زالتکو 

دست به هر 
کارى خواهد زد تا 
سپاهان را به اوج 

برگرداند

دروازه بان ملى پوش ذوب آهن بعد 
از مذاکرات متوالى ســرانجام بر 
سر مســائل مالى با این باشگاه 

توافق کرد. 
محمدرشــید مظاهــرى دروازه 
بان ملى پوش ذوب آهن با وجود اینکه 
یکسال دیگر با این باشگاه قرارداد داشت 
طبق بندى باید براى ســال سوم از نظر 
مالى بــه توافق جدیدى با ســران ذوب آهن 
مى رسید که بعد از چند مرحله مذاکرات میان دو 
طرف افزایش اختالفات باعث شد تا شایعاتى پیرامون 

جدایى این بازیکن به گوش برسد.
در شرایطى که این شــایعات به سوژه اول محافل 
خبرى تبدیل شده بود از اصفهان خبر رسید مظاهرى 
در آخرین نشس ــت خود با مدیران ذوب آهن بر سر 
مسائل مالى قرارداد نیز به توافق رسید تا مرد شماره 
یک ذوبى ها در لیگ هفدهم قلمداد شــود. گفته

 مى شود در توافق جدید مظاهرى براى آخرین فصل 
حضورش در ذوب آهن رقمى در حدود یک میلیارد 

تومان دریافتى خواهد داشت.

رشید، باالخره 
توافق کرد

پاى زالتکو و نقش جهان 
در کار است

فعًال 
بعید است!

م ر

هان از بازگشت 
ک ســابق خود

مى رســد این 

الت، یکى از 
و به سپاهان 
ست که فصل 
و لوکوموتیو 

دهم نیز که 
سپرى رب

 و باشگاه 
م کریمى 
ال ایران 
کان کند؛ 
دانشود 
شد؛  شتر
ت اللهى 
 مقابل
دادند و

حاج
تواند
کیب
نظر
ـنى
بال
لى

حضور احســ
سپاهان، ابتدا

با باشگاه به وج
و نزدیک نبودند
س جمع بازیکنان
تمرین باشگاه در
هم تیمى هاى فص
خداحافظى کرد تا
حاج صفى پیشاز
اروپا ترك کرد و د
موفقیت نرسید اما
این بازیکن را دوبار
در ســال منتهى به
ببه هر قیمتى که شــ
برگردد و بازى در ارو
وجود خواهد آورد. حا
نیز، از باشــگاه هاى

ح درست مثل همیشه،
به جز سپاهان بازىکن
در آخرین مالقات با کر
دوباره به این باشگاه برم
پیراهن طالیى ها را خواه
 دیگر خبرى از جدایى نبا

آم

رررررددردردردرودروازه بان ملى پوش
مذاکرات متوالى زازازاز
سر مســائل مالى

توافق کرد.
محمدرشــید مظاه
بان ملى پوش ذوب آهن با
یکسال دیگر با این باشگاه قر
طبقبندى باید براى ســال

مالى بــه توافق جدیدى با ســران
مى رسید که بعد از چند مرحله مذاکرات
ا طرف افزایش اختالفاتباعثشدتاشا

رشید، باالخ
توافق کر

ت!

ن پ ر ب و بو و ى هر ى
 مى تواند فوتبال اصفهان را دوباره به اوج 

قدرت ب رساند.

حبه اى مدعى شده که پژمان منتظرى
ساله امضا کرده است. البته که منتظرى

3 اینکه بازیکنى در 33 سالگى با باشگاه 
ى دیگرى هم داشته باشد.
اقى که براى بازیکنانى

هم در ســال هاى 
ستقالل مى شدند 

 و حیدرى هم 
ســتقالل 

م صدق 
ـال هاى 

شده بود اما 
ى، پیش از
دید کرد!

کریمى- سپاهانکریمى- سپاهان

نیت؟!
حسن 

کدام 
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مهدى رجب زاده مى گوید که حضور امیرقلعه نویى در تیم 
ذوب آهن باعث ایجاد روحیه پیروزى در این تیم خواهد شد.

مهدى رجب زاده که در حال ورود به دهه چهارم زندگى خود 
است، همچنان با عشق و عالقه خاصى به فوتبال حرفه اى 

ادامه مى دهد.
کاپیتان ذوب آهن در گفتگویى در مورد حضور امیر قلعه 
نویى روى نیمکت ذوب آهن اظهارداشــت: «شــخصًا 
زمانى که امیر خان به عنوان مربى تیم انتخاب شدند خیلى 
خوشحال شدم چون هرجا مى روند تفکراتشان این است 
که به دنبال قهرمانى باشند و این مى تواند به تیم، شخصیت 
برنده بودن را بدهد. به هر حال تیم تحت تأثیر مربى قرار دارد 
و امیرخان هم پر افتخارترین مربى ایران است و ثابت کرده 
همیشه جزو مدعیان قهرمانى است. این ویژگى پیروزى 
خواهى امیرخان کمک مى کند تــا تیم به دنبال پیروزى 
باشد. در بحث هاى غیر فنى هم مربى است که اصول و 
نظم و انضباط خاصى دارد. من خیلى از این اتفاق خوشحالم. 
کمک هاى آقاى قلعه نویى هم خارجى هستند و تمرینات 
خوبى برگزار مى کنند. تیم خوبى هستیم و امیدوارم یک تیم 
آماده و گردن کلفت را روانه مسابقات کنیم که از اول شروع 
خوبى داشته باشیم و این هم با توجه به توان فنى امیرخان، 

کمک مدیریت و زحمت بچه ها امکانپذیر است.»
کاپیتان ذوب آهن درباره اینکه ذوب آهن براى قهرمانى به 
لیگ هفدهم وارد مى شود، ادامه داد: «اینکه از حاال براى 
قهرمانى صحبت کنیم زیاد مهم نیست؛ مهم این است که 
تمام تالشمان را براى قهرمانى به کار بگیریم. ما باید تالش 

کنیم و اگر خوب باشیم در مسیر درست قرار مى گیریم.»
مهدى رجب زاده که روز 31 خرداد ماه 1357 به دنیا آمده 
چند روز پیش تولد خود را پشت ســر گذاشت؛ رجب زاده 
در پاسخ به ســئوالى درباره اینکه آیا فکر مى کرده تا این 
ســن به فوتبال ادامه دهد، عنوان کرد: «سال اولى که به 
ذوب آهن آمده بودم جوان و سر حال بودم؛ تازه ازدواج کرده 
بودم و دخترم هم تازه به دنیا آمده بود. آن موقع در تمرین با 
خودم مى گفتم چطور مى شود وقتى سن یک بازیکن 
حرفه اى باال مى رود. االن نگاه مى کنم و مى بینم که 
9 سال از آن زمان گذشته است؛ مثل برق و باد گذشت. 20 

سال است که در لیگ بازى مى کنم و خدا را شکر مى کنم 
که توانستم این مسیر را طى کنم.»

بازیکن کهنــه کار ذوب آهن در ادامه با اشــاره به اینکه 
بازیکنان جــوان باید قــدر فرصت هاى خــود را بدانند، 
خاطرنشــان کــرد: «به جوانــان توصیه مــى کنم قدر 
فرصت هایى که در اختیــار دارند بداننــد. فرصت بازى 
حرفه اى را هر کسى به دست نمى آورد و خیلى ها آرزو دارند 
وارد آن شوند. باید بهترین استفاده را از فرصت خود بکنند 
چرا که این ورزش تمام مى شود و به هر حال هر ورزشکارى 
باید روزى به کار خود پایان دهد و من هم حاال در آستانه 
جدایى از فوتبال قرار دارم؛ کما اینکه خیلى از بازیکنان سال 
گذشته از فوتبال خداحافظى کردند. این فرصتى در اختیار 
جوانان است که بتوانند با استفاده از آن در شرایط بد اقتصادى 
هم شرایط خودشان را بهبود بخشند و هم به خانواده شان 

کمک کنند.»
رجب زاده در مورد اینکه علیرغم سن و سال باال همچنان 
به فوتبال ادامه مى دهد و همینطور عملکرد خوب در سال 
گذشته، گفت: «خوشبختانه فصل گذشته شرایط خوبى 
داشتم و از نظر خودم عملکردم خوب بود. همینجا از زحمات 
آقاى گل محمدى و حسینى طى این مدت تشکر مى کنم. 
پارسال فصل خوبى پشت سر گذاشتیم. با جى پى اس هایى 
هم که داشتیم آمار دوندگى خوبى ثبت کردم. امسال هم با 
تیم تمرین مى کنم. شرایط خوبى دارم و اگر مشکل خاصى 
در تمدید قرارداد ایجاد نشود امسال هم ادامه مى دهم. فصل 
به فصل پیش مى روم و تا جایى به فوتبال ادامه مى دهم که 

شرایط خوبى داشته باشم.»
کاپیتان ذوب آهن در ادامه به ســختى جدایى از فوتبال 
پرداخت و در این باره توضیح داد: «از همین حاال من عزا 
گرفته ام که چطور از فوتبال خداحافظى کنم؛ فوتبال چیزى 
بوده که من همیشه با عشق دنبالش بوده ام و شاید این دلیل 

ماندگارى ام تا این سن و سال در فوتبال بوده است.»
رجب زاده همچنین در مورد تمدید قرارداد و اینکه جلسات 
او و چند بازیکن در رسیدن به توافق بدون نتیجه به پایان 
رسیده اظهار داشت: «چند تا از بچه ها قراردادهایشان تمدید 
نشده است. من به همراه این بچه ها صحبت هایى داشتیم 

و مدیران باشــگاه هم صحبت هاى خودشــان را مطرح
 کرده اند؛ اختالف نظرهایى وجود دارد که هنوز به توافق 
نرسیدیم ولى مشکل خاصى وجود ندارد و طى این هفته 

مشکل حل خواهد شد.»
رجب زاده در پایان به قدردانى از افرادى پرداخت که در این 
مســیر همراهش بوده  اند و اظهار داشت: « از پدر و مادرم 
تشکر مى کنم و همسرم که همیشه و در هر زمینه اى کمک 
مى کند که به فوتبالم ادامه دهم و دچار مشکالت نشوم. 
از دخترگل و پسر نازنینم هم تشکر مى کنم که همیشه با 
استقبالى که از من مى کنند، انگیزه ام را دوچندان مى کنند. 
از خدا مى خواهم شرایطى داشته باشم که بتوانم زحمات 

همه آنها را جبران کنم.»

شده عشق به پول!  همه چى 

نصف جهــان با قانون جدیدى که مورد تصویب قرار گرفته است این امیدوارى در بین کارشناسان و 
رســانه ها به وجود آمده که در آینده، بازیکنان خارجى به شکل فله اى کمتر وارد فوتبال کشورمان 
شوند. موضوعى که یکى دو روزى است رسانه ها از آن استقبال کرد ه و به طور ویژه به آن پرداخته اند.
بحث حضور بازیکنان خارجى بى کیفیت در فوتبال ایران مدت هاســت مورد انتقاد واقع شده است. 
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هم سعى کرده اند با اعمال قوانینى مانع حضور بازیکنان بى کیفیت 
خارجى در ایران شوند اما نقض این قوانین جلوى اثرگذارى شان را گرفته است. ولى به تازگى قوانین 

جدیدى در این رابطه وضع شده است که مى تواند از بروز این اتفاقات جلوگیرى کند. 
فریبرز محمودزاده، رئیس کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ در این باره توضیح داده است: «در 
قوانین جدید بازیکنانى از قاره هاى آسیا، اقیانوسیه و آفریقا مى توانند وارد فوتبال ایران شوند که در 
دو فصل گذشته در رده هاى امید و بزرگســاالن ملى پوش بوده اند. پیش از این قانون در نظر گرفته 
شده براى بازیکنان سه قاره براى سه فصل بود که براى این فصل آن را به دو فصل کاهش دادیم. 
آن دسته از بازیکانى که از قاره هاى اروپا، آمریکاى جنوبى جذب باشگاه هاى لیگ برترى مى شوند 
نیز باید در دو فصل گذشته در لیگ هاى A و B قاره هاى اشاره شده که منظور همان لیگ برتر و لیگ 
یک است، حداقل ده بازى انجام داده باشند. قانون یادشــده هم قبًال به این شکل بود که بازیکنان 
این قاره ها چنانچه کارت بازى در لیگ A و B کشورشان براى شان صادر شده بود مى توانستند جذب 
باشگاه هاى داخلى شوند. به طور مثال در برزیل باشگاه هاى سرى A و B با توجه به اینکه بازیکنان 
زیادى مى توانستند در لیست خود داشته باشند براى خیلى از بازیکنان کارت بازى صادر مى کردند و 
این نفرات مشکلى براى ورود به فوتبال ایران نداشتند اما با قانون جدید بازیکنان برزیلى باید در سرى 

A و B کشورشان یا قاره آمریکاى جنوبى و اروپا حداقل ده بازى انجام داده باشند.»
نصــف جهــان  شــرایط و فعالیت هاى پــارس جنوبى
 به گونه اى است که مى توانیم از آنها با شروع مسابقات 

به عنوان سورپرایز ویژه لیگ یاد کنیم.
تیم پارس جنوبى جم به دور از هیاهوى نقل و انتقاالت، 
تمرینات خود را دنبال مى کند و بــه دنبال موفقیت در 
لیگ برتر هفدهم است.پارس جنوبى جم که سال گذشته 
مقتدرانه راهى لیگ برتر شد براى حضورى آبرومند در 
این دسته تالش مى کند. تیم جنوبى فوتبال ایران که با 
هزینه اى معقول سعى دارد تیم خوبى را روانه مسابقات 
لیگ برتر کند در نقل وانتقاالت بى سر و صدا کار خود 
را جلو مى برد. پارس جنوبى تاکنــون بازیکنان خوبى 
نظیر محســن فروزان، محمد طیبى، فرشاد ساالروند 

و... که همگى جزو بهترین بازیکنان تیم خود در فصل 
گذشته بودند را به خدمت گرفته و سعى دارد با این نفرات 

عملکردى مطلوب داشته باشد.
مهدى تارتار، سرمربى پارس جنوبى نیز با جدیت تمام 
و برنامه ریزى مناسب براى حضور در لیگ برتر تالش 
مى کند. تارتار پس از اینکه قراردادش را با پارس جنوبى 
جم تمدید کرد، زحمات زیادى براى جمع کردن تیمى 
خوب کشــید و با اینکه نقل و انتقــاالت هنوز به پایان 
نرسیده است، تلفیقى از بازیکنان باتجربه و جوانان بومى 
را دور هم جمع کرد تا با قدرت لیگ هفدهم را شــروع 

کند.
پارس جنوبى از حــدود ده  روز قبل تمرینات خود را هم 

آغاز کرده و یکى از تیم هایى اســت که زودتر از 
سایرین کارش را شــروع کرد. در ادامه راه نیز قرار 

است چند بازیکن خوب دیگر راهى پارس جنوبى شوند 
تا این تیم بتواند عملکردى خوب در لیگ برتر داشــته

 باشد.
تارتار بعد از صعود به لیگ برتر حرف از آســیایى شدن 
پارس جنوبى جم با برنامه اى چند ساله زد و حاال نهایت 
تالشش را به کار گرفته تا این وعده تحقق یابد. مدیران 
باشگاه نیز با حمایت کامل از کادرفنى و بازیکنان نشان 
دادند براى رسیدن به موفقیت انگیزه زیادى دارند. شاید 
پارس جنوبى با رویه اى که در پیش گرفته، ســورپرایز 

مسابقات لیگ برتر هفدهم باشد.

على پروین در مراسم رونمایى از لوگوى پرسپولیس در مصاحبه اى کوتاه صحبت هایى را با خبرنگاران 
انجام داده که در ادامه مى خوانید:

■تیم ملى و جام جهانى: 
تیم ایران گل نمى خورد و دو بازى مانده تا پایان مرحله مقدماتى به جام جهانى صعود مى کند که نشان از 
عملکرد موفق آن است. همه ما فقط منتظر این هستیم تا تیم ملى به جام جهانى صعود کند و بعد از آن 
هیچ کارى نداشته باشیم؛ االن باید تمام توان و فکرمان را بگذاریم تا از مرحله گروهى جام جهانى صعود 
کنیم و اگر این اتفاق افتاد شاهکار کردیم نه اینکه بین چهار تیم، چهارم شویم و برگردیم. آقاى کى روش 
مربى بزرگى است و خوب کار مى کند؛ االن هم که تیم را جوان کرده است؛ ان شاءا... اگر همین روند را 

جهانى هم صعود کنیم و تازه ادامه دهد و تدارك خوبى ببیند مى توانیم از مرحله گروهى جام 
تیم ما از آسیا فراتر رفته است.

■پرسپولیس و شرایط پیرامونى: 
و االن به قبًال همه به عشــق پیراهن بــازى مى کردند 
شده است؛ عشق پول بازى مى کنند؛ االن همه چیز پول 
بازیکن تیم تیمى به لیگ قهرمانان آسیا صعود مى کند ولى 
قرعه خود را رها مى کند و مى رود. به نظرم دیدار با  االهلى 
مى کنم بتواند به خوبى در آسیا براى پرســپولیس است و فکر 

مرحله تیم خوبى مرحله بعد صعود کند؛ الهالل در این 
...  بود که حریف پرســپولیس  نشد؛ ان شاءا

تیم موفق شود.

توپ پر تارتار

لژیونرهاى فوتبال ایران در سال هاى گذشته رو به 
افزایش بوده و عملکرد خوب بازیکنان ایرانى باعث 
افزایش قیمت آنها نیز شده است. سردار آزمون 
با 22 سال سن به گران ترین بازیکن فوتبال 
ایران تبدیل شــده و در حالى که این بازیکن 
در ســال 2013 و در رده جوانان با 150 هزار 
یورو به روبین کازان روسیه پیوسته بود، اکنون 
با افزایش قیمت فوق العاده اى مواجه شــده است. 
ارزان ترین لژیونر فوتبال ایران هــم امیر عابدزاده، 
دروازه بان 24 ساله فوتبال کشورمان است که با صد 

هزار یورو در ماریتیمو پرتغال فعالیت مى کند.
ســه بازیکن گرانقیمت فوتبال ایران هم در روسیه 
و هلند مشغول فعالیت هســتند. آزمون با 11 میلیون 

یورو در روستوف روسیه اســت، علیرضا جهانبخش با 
5/5میلیون یورو در AZ آلکمــار هلند فعالیت مى کند و 
رضا قوچان نژاد هم در هیرنوین هلند قیمت سه میلیون 

یورویى دارد.
لژیونرها به ترتیب قیمت در سایت «ترانسفر مارکت»:
1-سردار آزمون (روستوف روسیه)؛ 11 میلیون یورو.

2-علیرضا جهانبخش (AZ آلکمار هلند)؛ 5/5 میلیون 
یورو.

3-رضا قوچان نژاد (هیرنوین هلند)؛ سه میلیون یورو.
4-میالد محمدى (ترك گروژنى روســیه)؛ دو میلیون 

یورو.
5-کریم انصارى فرد (المپیاکوس یونان)؛ 1/5 میلیون 

یورو.

6-سعید عزت اللهى (روستوف روســیه)؛ 1/2 میلیون 
یورو.

7-اشکان دژآگه (ولفسبورگ آلمان)؛ یک میلیون یورو. 
8-مرتضى پورعلى گنجى (السد قطر)؛ 750 هزار یورو.
9-مسعود شجاعى (پانیونیوس یونان)؛ 700 هزار یورو.
10-کاوه رضایى (شارلوواى بلژیک)؛ 500 هزار یورو.
11-مهرداد پوالدى (بانکوك تایلند)؛ 500 هزار یورو.

12-پژمان منتظرى (االهلى قطر)؛ 450 هزار یورو.
13-على کریمى (لوکوموتیو کرواسى)؛ 350 هزار یورو.

14-علیرضا حقیقى (اسکیلســتونا ســوئد)؛ 300 هزار 
یورو.

15-مجتبى جبارى (االهلى قطر)؛ 250 هزار یورو.
16-امیر عابدزاده (ماریتیمو پرتغال)؛ صد هزار یورو.

در پى افزایش شایعات پیرامون فعالیت جدى باشگاه 
آلمانى در بازار آسیایى، مدیرفنى این باشگاه هرگونه 

امضاى قرارداد با بازیکنان آسیایى را تکذیب کرد. 
بعد از ســفر برخى از مدیران باشــگاه وردربرمن و 
الکساندر نورى، مربى ایرانى االصل به تهران براى 
تماشاى بازى تیم ملى برابر ازبکستان شایعاتى نقل 
محافل خبرى شــد مبنى بر اینکه ممکن است در 
فصل آینده بوندس لیگا، برمن از بازیکنان آسیایى و در 
رأس آنها ملى پوشان ایرانى در ترکیب خود بهره ببرد.

در واکنش به این اخبار و شایعات «فرانک بائومان»، 
مدیرفنى باشگاه وردربرمن با تکذیب هرگونه اقدام 
براى جذب بازیکن آســیایى به سایت «فوسبال» 
آلمان گفت: «تا به ایــن لحظه هیچ برنامه اى براى 
ورود به بازار آسیا نداشتیم و تمام تمرکز خود را روى 
ترمیم نقاط ضعف تیم با گزینه هاى نزدیک به باشگاه 
قرار دادیم که در حال حاضر تنها مى توانم بگویم به 
عقد قرارداد با یکى از دروازه بان هاى مد نظر نزدیک 

شدیم.» 
با تکذیب رسمى مدیرسازمان فوتبال باشگاه آلمانى 
باید پرونــده حضور احتمالى ملى پوشــان ایران در 
جمع شاگردان الکساندر نورى را مختومه دانست به 
خصوص که شــایعاتى به گوش مى رسید مبنى بر 
اینکه هیچ بعید نیست مهدى طارمى تا چند روز آینده 
سر از این باشــگاه آلمانى در آورد و شاگرد ا لکساندر 

نورى شود.

بازیکن آسیایى 
مد نظر وردربرمن 

نیست

خارجى هاى فله اى
 دیگر نمى آیند

رجب زاده: عزا گرفته ام چطور از 
فوتبال خداحافظى کنمفوتبال خداحافظى کنم

سال اولى که 
به ذوب آهن آمده بودم 
جوان و سر حال بودم؛ 
تازه ازدواج کرده بودم 

و دخترم هم تازه به دنیا 
آمده بود. آن موقع در 

تمرین با خودم مى گفتم 
چطور مى شود وقتى سن 
یک بازیکن حرفه اى باال 

مى رود

قیمت لژیونرهاى ایرانى

اگرچه هنوز زمان زیادي تــا پایان فصل نقل و 
انتقاالت مانده است  اما تکلیف بیشتر تیم هاي 
لیگ برتري در خط دروازه مشخص شده است و 
در کمال تعجب چند دروازه بان صاحبنام و بزرگ 
این روزها بدون تیم هستند و انتخاب هاي زیادي 
براي ماندن در لیگ برتر ندارند.    میالد فراهانی 
دروازه بان تیم نفت است که قراردادش با این تیم به 
پایان رسیده و وضعیت بحرانی این باشگاه هنوز اجازه 
تمدید قرارداد را به او نداده است. حامد لک از سایپا جدا 
شده و البته گفته می شود فوالد خواهان جذب اوست. 
سوشا مکانی هم پیوستنش به فوالد منتفی شده و 
ممکن است نتواند تیم دیگري در لیگ برتر پیدا کند. 
البته او سابقه بازي در نفت را دارد واین تیم می تواند 

گزینه خوبی براي او باشــد. وحید طالب لو 
از فوالد جدا شــده 

و گفته می شــود 
شاید او هم به نفت 
تهــران بپیوندد. 

طهماسبی  مهرداد 
هم مصدوم اســت 
و باید بــراي پیدا 
کــردن تیمــی 
جدید تــا بهبود 
مصدومیت صبر 

کند.

همه منتظر نفت!

» ســن به فوتبال ادامه دهد، عنوان کرد:
ذوب آهن آمده بودم جوان و سر حال بودم
آن بودم ودخترم هم تازه به دنیا آمده بود.
خودم مى گفتم چطور مى شود وقتى
حرفه اى باال مى رود. االن نگاه مى ک
9 سال از آن زمان گذشته است؛ مثل برق

میدوارى در بین کارشناسان و 
ى کمتر وارد فوتبال کشورمان 
به طور ویژه به آنپرداخته اند.
ت مورد انتقاد واقع شده است. 
نع حضور بازیکنان بى کیفیت 
ته است. ولى به تازگى قوانین 

لوگیرى کند. 
ن باره توضیح داده است: «در 
وارد فوتبال ایران شوند که در 
ش از این قانون در نظر گرفته 
 را به دو فصل کاهش دادیم. 
گاه هاى لیگ برترى مى شوند 
منظورهمان لیگ برتر و لیگ

 به این شکل بود که بازیکنان 
در شده بود مى توانستند جذب 
B با توجه به اینکه بازیکنان  Bو

ک ا ا کا

لژیونرهاىفوتبالایران در سا
افزایش بوده و عملکرد خوب باز
افزایش قیمت آنها نیز شده
2با 22 سال سن به گران تر
ایرانتبدیل شــده و در ح
3در ســال 2013 و در رده
یورو به روبین کازان روسیه
با افزایش قیمت فوق العاده اىم
ارزان ترین لژیونر فوتبال ایرانه
4دروازه بان 24 ساله فوتبال کشور
هزار یورو در ماریتیمو پرتغال فعالی
ا ســه بازیکن گرانقیمت فوتبال
آ و هلند مشغول فعالیت هســتند.

ه اى
ند

سوشا مکانی هم پیوستنش به فوالد منتفی شده و 
ممکن است نتواند یمتیمدیگري در لیگ برتر پیدا کند. 
البته اوسابقه بازي در نفت را دارد واین تیم می تواند 

گزینه خوبی براي او باشــد. وحید طالب لو 
از فوالد جدا شــده 

و گفته می شــود 
شاید او هم به نفت 
تهــران بپیوندد. 
طهماسبی مهرداد 

هم مصدوم اســت 
و باید بــراي پیدا 
کــردن تیمــی 
جدید تــا بهبود 
مصدومیت صبر

کند.

حکایت حکایت 2020 سال عاشقى سال عاشقى

ر از 
یز قرار 
وبى شوند
تر داشــته

یایىشدن
ال نهایت 
 مدیران 
نشان 
ید 

 عابدزاده (ماریتیمو پرتغال)؛ صد هزار یور

م

ر ینرو ر ن ر ن جو ر یم م ن ى ر وب و ى ربىبزر
جهانى هم صعود کنیم و تازه ادامه دهد و تدارك خوبى ببیند مى توانیم از مرحله گروهى جام 

تیم ما از آسیا فراتر رفته است.

■پرسپولیس و شرایط پیرامونى: 
و االن به قبًال همه به عشــق پیراهن بــازى مى کردند 
شده است؛ عشق پول بازى مى کنند؛ االن همه چیز پول 
بازیکن تیم تیمى به لیگ قهرمانان آسیا صعود مى کند ولى 
قرعه خود را رها مى کند و مى رود. به نظرم دیدار با  االهلى 
مى کنم بتواند به خوبى در آسیا براى پرســپولیس است و فکر 

مرحله تیم خوبى مرحله بعد صعود کند؛ الهالل در این 
...  بود که حریف پرســپولیس  نشد؛ ان شاءا

تیم موفق شود.

مدیرفنى باشگاه وردربرمن با تکذیب هرگونه اقدام 
براى جذب بازیکن آســیایى به سایت «فوسبال» 
آلمان گفت: «تا به ایــن لحظه هیچ برنامه اى براى 
ورود به بازار آسیا نداشتیم و تمام تمرکز خود را روى 
ترمیم نقاط ضعف تیم با گزینه هاى نزدیک به باشگاه 
قرار دادیم که در حال حاضر تنها مى توانم بگویم به 
عقد قرارداد با یکى از دروازه بان هاى مد نظر نزدیک 

شدیم.» 
با تکذیب رسمى مدیرسازمان فوتبال باشگاه آلمانى 
باید پرونــده حضور احتمالى ملى پوشــان ایران در 
جمع شاگردان الکساندر نورى را مختومه دانست به 
خصوص که شــایعاتى به گوش مى رسید مبنى بر 
اینکه هیچ بعید نیست مهدى طارمى تا چند روز آینده 
سر از این باشــگاه آلمانى در آورد و شاگرد ا لکساندر 

نورىشود.

اگرچه هنوز زمان زیادي تــا پایان فصل نقل و 
انتقاالت مانده است  اما تکلیف بیشتر تیم هاي 
لیگ برتري در خط دروازه مشخص شده است و 
در کمال تعجب چند دروازه بان صاحبنام و بزرگ 
این روزها بدون تیم هستند و انتخاب هاي زیادي 
براي ماندن در لیگ برتر ندارند.    میالد فراهانی 
دروازه بان تیم نفت است که قراردادش با این تیم به 
پایان رسیده و وضعیت بحرانی این باشگاه هنوز اجازه 
تمدید قرارداد را به او نداده است. حامد لک از سایپا جدا 

ا ذ ا ا ال ف گ ال

همه منتظر نفت!

شده و البته گفته می شود فوالد خواهان جذب اوست. 
ش ف ال ف کا شا
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چهل تکه

 سارق حرفه اى 19 ســاله در حالى که قصد انتقال اموال دزدى را 
داشت در تهرانپارس دستگیر شد.

رئیس کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس بااعالم این خبر گفت: در 
تحقیقات انجام شده مأموران مشخص شد که سارق 19 ساله اماکن 
خصوصى قصد انتقال اموال مسروقه از مخفیگاه خود به مالخرى 
در همان حوالى را دارد که سریعاً تیمى از مأموران انتظامى به محل 
فروش اعزام و عوامل کالنترى مشاهده کردند که مظنون با مقدارى 

اموال دست دوم در محل، حاضر شده و قصد فروش آنها را دارد. 
ســرهنگ محمد قربان منصورى افزود: پلیــس در یک عملیات 
غافلگیرانه متهم را دســتگیر کرد که در بازجویى اولیه خود اقرار 
کرد اموال دست دوم همه مسروقه بوده و به همراه همدست خود 
این اموال را ربوده است. وى همچنین به 50 فقره سرقت از اماکن 

خصوصى معترف شد.  

فرمانده انتظامى شهرستان شهریار از دستگیرى آدم ربایان در کمتر از 
24 ساعت خبر داد.

سرهنگ فریدون مکرمى اصل گفت: در پى گزارش  آدم ربایى در استان 
البرز، بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامى 

شهریار قرار گرفت.
این مقام انتظامى افزود: مأموران کالنتــرى 13 امیریه پس از انجام 
اقدامات تخصصى و پلیسى و پس از انجام قرار با آدم ربایان، سرانجام 

موفق به دستگیرى آنها شدند.
وى ادامه داد: آدم ربایان دستگیر شده در بازجویى هاى فنى به جرم آدم 
ربایى خود اعتراف کرده و انگیزه خود از این کار را اخذ پول اعالم کردند.

فرمانده انتظامى شهرســتان شــهریار در خاتمه خاطرنشان کرد: با 
دستگیرى سه آدم ربا، فرد ربوده شده آزاد و متهمان تحویل دستگاه 

قضائى شدند. 

مرد جوان و دایى اش با خودروى تریلر حامل مواد مخدر در مشهد دستگیر 
شدند.

رئیس پلیس مشهد با اعالم این خبرگفت: مأموران مرکز عملیات ویژه 
پلیس مشــهد در اقدامى اطالعاتى به ســرنخ هایى از حمل محموله 
مواد مخدر به وسیله یک دســتگاه خودروى تریلرکه از بندرعباس عازم 

مشهد بود دست یافتند.
سرهنگ محمد بوستانى افزود: مأموران مرکز عملیات ویژه پلیس مشهد 

پس از تکمیل تحقیقات در ورودى شهر مشهد به کمین نشستند.
وى گفت: پلیس ســاعت 3بامداد خودروى تریلر حامل مواد مخدر را در 
اقدامى غافلگیرانه متوقــف و در بازرســى از خودرو22کیلو و 300 گرم

 مواد مخدر از نوع تریاك کشف کرد.
سرهنگ بوستانى اظهار داشت: در این عملیات دو نفر که خواهر زاده و دایى 

هستند به عنوان متهم دستگیر شدند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

دزد 19 ساله 
دستگیر شد

دستگیرى 3 آدم ربا
 در شهریار

بازداشت دایى و خواهرزاده 
در تریلى حاوى مواد مخدر 030201

جوانى که متهم است با طرح نقشه هاى فریبنده در شبکه هاى 
اجتماعى و با سماجت بى اندازه، دخترى را با یک بهانه واهى 
ربوده و در حاشیه شــهر مورد آزار قرار داده است درحالى با 
صدور دستور قاطع رئیس شــعبه اول دادگاه کیفرى یک 
خراسان رضوى روانه زندان شد که رد پاى دختر دیگرى نیز 
در این ماجرا به میان آمده و بر زوایاى پنهان پرونده «زالوى 

شبکه هاى اجتماعى» افزوده است.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گفت: همزمان با انتشار 
اخبارى از پرونده معروف به «خرچنگ هاى ســیاه»، دختر 
جوانى که طعمه یک فرد «شیطان صفت» شده بود براى 
شناســایى متهمان به اداره جنایى  پلیس آگاهى خراسان 
رضوى مراجعه کرد و پرده از اعمال شیطانى جوان ناشناسى 
برداشت که او را به بیابان هاى اطراف جاده مشهد-چناران 

کشانده و با تهدید به مرگ مورد آزار قرار داده بود.
سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه افزود: این دختر که احتمال 
مى داد جوان پژو ســوار ناشــناس یکى از متهمان پرونده 
خرچنگ هاى سیاه باشد با استفاده از شگردهاى پلیسى با آنان 
رو در رو شد ولى در نهایت عنوان کرد که افراد دستگیر شده 
(خرچنگ هاى سیاه) را نمى شناسد و کسى که به او تعرض 

کرده قیافه دیگرى داشت. 
این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: با وجود این و با توجه به 
اهمیت و حساسیت ماجرا، گروه دیگرى از کارآگاهان زبده 
اداره جنایى به بررســى این موضوع پرداختند و تحقیقات 
گسترده اى را در این باره آغاز کردند چرا که احتمال مى رفت 
دختران و یا زنان دیگرى نیز طعمه این فرد شیطان صفت 

شوند. 
سرهنگ رزمخواه به بخشى از اظهارات دختر 24 ساله اشاره 
کرد و گفت: شاکى پرونده به آشنایى خود با جوان مذکور در 
شبکه هاى اجتماعى اشاره کرد و گفت: «آن جوان ناشناس 
با طرح نقشــه اى فریبنده در یکى از شبکه هاى اجتماعى، 
شــماره تلفن مرا به دســت آورد و درحالى که خودش را 
ساکن تهران و "دى جى" معرفى مى کرد قصد داشت مرا 
به مجلس پارتى اى بکشــاند که مدعى بــود یکى از افراد 
سرشــناس برگزار کرده و او "دى جى" این میهمانى است 
ولى من از رفتن به پارتى مورد ادعاى او خوددارى کردم تا 
اینکه دوباره بامن تماس گرفت و گفت:"حاال که از تهران 
تا مشــهد آمده ام، مى خواهم هدیه اى به تو بدهم!" من باز 
هم نخواستم به محل قرار بروم ولى او همچون یک "زالو" 
سماجت مى کرد تا اینکه باالخره کنجکاو شدم و اوایل شب 

به محل قرار با او در یکى از خیابان هاى شلوغ شهر رفتم. آن 
جوان ناشناس با یک دستگاه پژو 206 مقابلم توقف کرد و از 
من خواست سوار شوم. من هم تنها بخاطر یک کنجکاوى 
ساده سوار خودروى او شدم اما وقتى دیدم در حال خروج از 
شهر به طرف جاده چناران است از اوخواستم که مرا پیاده کند 
ولى او گفت قصد دارد بخشى از لوازم صوتى را که مربوط به 
کارش است از فروشگاهى در همین نزدیکى بردارد و باهم 
بازگردیم. در این لحظه بود که به حرکات و نگاه هاى هوس 
آلود او مشکوك شدم و با فریاد از اوخواستم تا خودرو را متوقف 
کند اما ناگهان آن جوان ناشناس دستش را روى کمرش برد 
و گفت:"من اسلحه دارم! اگر فریاد بزنى تو را مى کشم! چند 
نفر هم با خودرو از پشت سر ما را تعقیب مى کنند و در صورتى 
که به خواسته هایم تن ندهى تو را به آنها واگذار مى کنم!" 
دیگر وحشــت سراســر وجودم را فرا گرفته بود و از شدت 
ترس مى لرزیــدم تا اینکه مرا به بیابان هــاى اطراف جاده 

مشهد – چناران برد و ...»
رئیس پلیس آگاهى خراســان رضوى اضافه کرد: با توجه 
به اظهارات شاکى، گروه ویژه کارآگاهان بامشخصاتى که 
دختر جوان در اختیار آنان گذاشته بود، وارد عمل شدند و به 

ردیابى هاى پلیسى پرداختند. 
سرهنگ رزمخواه گفت : در حالى که بررسى هاى کارآگاهان 
روى مشخصات خودروى پژوى قرمز رنگ متمرکز شده بود و 
عملیات با رصدهاى اطالعاتى ادامه داشت، مأاموران پاسگاه 
انتظامى سلطان آباد از کشف خودروى پژوى قرمز رنگى در 

بیابان هاى اطراف جاده مشهد – چناران خبر دادند.
این مقام انتظامى خاطرنشان کرد: طبق گزارش نیروهاى 
انتظامى، چند شــب قبل مأموران پاسگاه انتظامى سلطان 
آباد هنگام گشتزنى و انجام وظیفه در حوزه استحفاظى، به 
خودرویى مظنون شدند که به طرز مشکوکى در بیابان هاى 
اطراف پارك شــده بود.وقتى نیروهاى انتظامى از مســیر 
جاده به طرف خودرو حرکت کردند ناگهان پســر جوانى به 
همراه یک دختر، خودرو را رهــا کردند و از محل گریختند 
به همین خاطر مأموران انتظامى پژوى 206 قرمز رنگ را 
براى بررسى موضوع به مقّر انتظامى انتقال دادند تا اینکه 
سى ویکم خرداد جوانى به کالنترى مراجعه کرد و سرقت 
خودرویش را به پلیس گزارش داد. او مدعى شــد خودروى 
پژو قرمز رنگ متعلق به اوست که توسط  نیروهاى انتظامى 

کشف شده است. 

رئیس پلیس آگاهى خراســان رضوى ادامه داد: با توجه به 
حساسیت ماجرا و مشــخصاتى که دختر جوان از خودروى 
«زالوى شــبکه هاى اجتماعى» به پلیس ارائــه داده بود 
مشخص شد که خودروى پژو همان خودرویى است که دختر 
جوان طعمه راننده آن شــده بود بنابراین موضوع به رئیس 
شعبه اول دادگاه کیفرى یک خراسان رضوى گزارش شد و 
با صدور دستورات ویژه اى از سوى مقام قضائى، تحقیقات با 

دستگیرى راننده مذکور ادامه یافت. 
سرهنگ کارآگاه رزمخواه تأکید کرد: در مرحله دیگرى از 
عملیات هاى پلیسى، شاکى پرونده به پلیس آگاهى دعوت شد 
و بالفاصله جوان مذکور را میان چند نفر دیگر مورد شناسایى 
قرار داد و گفت: «این همان "زالوى شبکه هاى اجتماعى" 

است که زندگى ام را به تباهى کشاند.»
این مقام انتظامى تصریح کرد: «متهم این پرونده درحالى 
با صدور دستور قاطعى از ســوى قاضى دهقان روانه زندان 
شــد که بررســى هاى کارآگاهان براى شناسایى دخترى 
که مأموران انتظامى او را کنار خودرو مشــاهده کرده بودند 
وهمچنین جرائم احتمالى دیگر ایــن متهم در اداره جنایى 

پلیس آگاهى خراسان رضوى ادامه دارد. 

پیدا شدن جسد دفن شــده دختر نوجوانى در کوه هاى 
سوهانک، سناریوى یک معماى مرگ مرموز در میهمانى 

شبانه را پیش روى مأموران قرار داد.
جســد این دختر چندى قبل و در پى تماس تلفنى مرد 
ناشناسى با پلیس 110 در منطقه سوهانک پیدا شد. این 
مرد به مأموران گفت: در حال  کوهپیمایى بودم که ناگهان 
متوجه شدم چیزى مانند دست انسان از خاك بیرون زده 
است. نزدیک تر که رفتم مطمئن شدم جسد یک زن زیر 

خاك است و به همین دلیل با پلیس تماس گرفتم.
به دنبال حضور تیم جنایى  در منطقه کوهستانى و پس از 
بیرون کشیدن جسد، هیچ مدرك شناسایى از دختر جوان 
به دست نیامد. از آنجا که آثار ضرب و جرح و خفگى دیده  
نشد، جسد به پزشکى قانونى انتقال یافت.از سوى دیگر 

کارآگاهان جنایى به سراغ پرونده هاى افراد گمشده اى 
رفتند که مشــخصات آنها با مشــخصات جسد کشف 
شده شباهت داشت. تا اینکه با پرونده ناپدید شدن دختر 
نوجوانى به نام «المیرا» روبه رو شدند. به همین خاطر از 
خانواده دختر نوجوان خواسته شد به پزشکى قانونى بروند 

که آنها نیز جسد دخترشان را شناسایى کردند.
در ادامه کارآگاهان جنایى دریافتند که المیرا شب حادثه به 
همراه دوستش «شهرزاد» به یک میهمانى در خانه پسر 
جوانى رفته بودند. اما از همان شب ناپدید شده و دوستش 

از سرنوشت المیرا ابراز بى اطالعى کرده بود.
بدین ترتیب «روزبه» - صاحبخانه - بازداشــت شد و 
دربازجویى گفت: «مدتى قبل با شهرزاد  دوست شدم و 
چندى پیش میهمانى کوچکى گرفتم و المیرا را هم دعوت 

کردم.  اما هنوز ساعتى از میهمانى نگذشته بود که متوجه 
شدیم حال المیرا به دلیل مصرف متادون بد شد. همان 
موقع شهرزاد را از خانه بیرون کردم و با اورژانس تماس 
گرفتم. اما قبل از رسیدن امدادگران المیرا مرد و من که 
خیلى ترسیده بودم و احتمال مى دادم مرگ او به گردن 
من بیافتد، تلفنم را خاموش کردم و اورژانس هم موفق 
نشد آدرس ما را پیدا کند. چند ساعتى با جسد تنها بودم 
تا اینکه تصمیم گرفتم آن را از خانه خارج کنم تا راز این 
ماجرا برمال نشود. جسد المیرا را داخل ماشینم گذاشته و 
در تاریکى به سمت سوهانک رفتم و جسد را دفن کردم. 
اما عذاب وجدان لحظه اى مرا رها نکرد و همین مسئله 
باعث شد تا فرداى آن روز با پلیس تماس بگیرم و به دروغ 
بگویم که دیده ام دستى از خاك بیرون زده و جسدى در 

زیر خاك است.»
با اظهارات روزبه، شــهرزاد نیز بازداشت شد و اظهارات 
پسر جوان را تأیید کرد. بدین ترتیب تحقیقات تا اعالم 

علت اصلى مرگ و رفع ابهام ها ادامه دارد. 

مرد جوانى که به جرم کشتن همسر برادرش به قصاص 
محکوم شــده بود به دلیل ناتوانى اولیاى دم در پرداخت 
تفاضل دیه بخشیده شد واز اعدام نجات یافت. ماجراى 
این جنایت از آبان ســال 86 و زمانى آغاز شــد که زنى 
با مراجعه بــه اداره آگاهى کرج از ناپدیدشــدن مرموز 
دختر جوانش خبرداد وگفت: «دامادش نیز از سرنوشت 
همسرش خبرى ندارد.» بدین ترتیب کارآگاهان جنایى  
جســتجو براى یافتن زن جوان را آغاز کردند تا اینکه با 
کشف سرنخ هایى، برادرشــوهر این زن مورد ظن قرار 
گرفت و پس از دستگیرى با اعتراف به کشتن او گفت: 
«از چند ماه پیش به زن برادرم و رفتار پنهانى اش ظنین 
شــده بودم. این موضوع را با برادرم در میان گذاشتم و 
او که خودش متوجه این ماجرا شــده بــود قبول کرد با 
همسرش صحبت کنم. باالخره روز حادثه من و برادرم با 
طرح نقشه اى همسرش را از خانه بیرون کشیدیم و با او 
حرف زدیم اما او منکر ارتباط پنهانى اش شد و همه چیز 
را انکار کرد به همین دلیل من عصبانى شــدم و کتکش 
زدم که روى زمین افتاد و مرد. همان موقع من و برادرم 
سوار موتور شدیم و جسد را بین خودمان قرار دادیم. در 
حالى که برادرم راننده موتورسیکلت بود روانه بیابان هاى 
نظرآباد شدیم و جسد را همانجا رها کردیم. بعد از آن به 
پمپ بنزین رفتیم و مقــدارى بنزین خریدیم و به همان 
محل بازگشتیم و جسد را آتش زدیم و به سرعت از آنجا 

دور شدیم.»
با اعتراف هاى« فرهــاد»، راز این جنایت هولناك فاش 
شد و کارآگاهان جنایى بقایاى جسد سوخته «فریبا» را 
در بیابان پیدا کردند.پزشکان قانونى پس از معاینه جسد 
سوخته اعالم کردند با آنکه تعیین علت دقیق مرگ مقدور 
نبود اما تجمع خون در قفسه ســینه زن حاکى از آن بود 

که وى زنده زنده و نیمه جان در آتش سوخته و به احتمال 
زیاد دو برادر به احتمال اینکه زن بیچاره فوت شده او را به 
بیابان برده و جسدش را آتش زده اند و آتش باعث شده، 
زن جوان کشته شود. پس از تکمیل تحقیقات جنایى، در 
دادگاه کیفرى براى برادرشوهر مقتول به اتهام قتل عمد 
حکم قصاص و براى شوهرقربانى نیزحکم محکومیت ده 
سال زندان وپرداخت دیه صادر شد، اما اولیاى دم بخاطر 
ناتوانى در پرداخت تفاضل دیه براى اعدام، قاتل رابه ناچار 

بخشیدند واز حق قصاص گذشتند.
فرهادبه دنبال رهایى از قصاص در حالى که از ده ســال 
پیش در زندان است به شــعبه نهم دادگاه کیفرى یک 
اســتان تهران انتقال یافت و دادگاه به ریاســت قاضى 
محمدى کشــکولى وبا حضور قاضى عباسى، مستشار 
تشــکیل جلســه داد و مرد جوان از جنبه عمومى جرم 
محاکمه شد. در پایان محاکمه و با توجه به اینکه فرهاد 
از ده ســال قبل در زندان به سر برده است، قضات حکم 

به آزادى اش دادند.

چندى پیش مردى با حضور در شــعبه چهارم بازپرســى 
دادسراى ناحیه 34 تهران از پسرى جوان به اتهام سرقت از 

مغازه اش شکایت کرد.
شاکى به قاضى رستمى گفت: «بعد از رفتن آخرین مشترى 
مغازه ام درحال جمع آورى وسایلم بودم تا با بستن مغازه به 
خانه بازگردم. پســرى جوان درحالى که قمه اى به دست 
داشت وارد مغازه ام شد. او همه جا را به هم ریخت و با تهدید 
از من خواست هر چه پول دارم، تحویلش دهم در غیر این 

صورت بالیى سرم مى آورد.»
وى افزود: «پیش از آنکه با داد و فریاد همسایه ها را خبر کنم، 
او پول هاى داخل مغازه را همــراه کارت بانکى ام و رمز آن 
سرقت کرد و متوارى شد. همان شب با پلیس تماس گرفتم و 
به آنها اطالع دادم. روز بعد که رفتم حسابم را در بانک مسدود 
کنم، متوجه شدم سارق هشــت میلیون تومان موجودى 

حسابم را برداشت کرده است.»
همزمان با این شکایت، تحقیقات مأموران اداره پنجم پلیس 
آگاهى تهران براى دستگیرى این سارق ادامه داشت تا اینکه 
صاحبان مغازه و سوپرمارکت هاى دیگرى در تهران با حضور 

در پلیس آگاهى شکایت هایى مشابه مطرح کردند.
جستجوها ادامه داشت تا اینکه روز هاى پایانى هفته گذشته 
مردى مغازه دار با پلیس تماس گرفت و از سرقت مسلحانه 
ناموفق از مغازه اش خبر داد. مأموران زمانى که براى بررسى 
ماجرا به مغازه این مرد رفتند، متوجه شــدند پسرى جوان 
درحالى که سالح کلتى به دست داشــته، وارد مغازه شده و 

صاحب آن را به مرگ تهدید کرده اســت. صاحب مغازه در 
همین موقع با سارق درگیر شــده و وى را در اجراى نقشه 
سرقت ناکام گذاشته اســت. او وقتى متوجه شد کلت دزد 
قالبى است، با میله آهنى ضربه اى به سر سارق مى زند که 

او فرار مى کند.
در ادامه جستجوهاى پلیسى هویت سارق که متهم سابقه دار 
بود به دســت آمد و او چند روز پیش همراه پســرخاله اش 

بازداشت شد.
متهم اعتراف کرد که از یکسال پیش دزدى ها را انجام داده 
است و پسرخاله اش در سرقت ها همراهش نبوده و شاکیان 

دروغ مى گویند که همدست دارد.
با اعتراف این متهم و انکار پسرخاله اش به همدستى با او در 
سرقت ها، تحقیقات پلیسى براى رازگشایى از این سرقت ها 

ادامه دارد.

 3 پسر جوان سوار بر خودروى پراید مشــکى در اسالمشهر و در پوشش 
مسافربرنما طعمه هایشان را هدف زورگیرى قرار مى دادند.

رئیس پلیس اسالمشــهر گفت: چندى قبل مردى در تمــاس با پلیس از 
داستان گرفتار شدن در دام زورگیران مسافربر نما پرده برداشت.

سرهنگ ابراهیم حسن آبادى افزود: بدین ترتیب تیمى ازمأموران به سراغ 
طعمه زورگیران رفتند و مشــخص شــد که دزدان پراید سوار در پوشش 
مسافربرنما طعمه شان را سوار بر خودرو کرده و پس از تغییر مسیر و با تهدید 

چاقو اقدام به سرقت پول و گوشى موبایل مرد جوان کرده اند.
وى ادامه داد: مأموران با راهنمایى مالباخته مشخصات سارقان را شناسایى 
کردند و با اعالم به واحدهاى گشتى، تالش مأموران براى دستگیرى آنان 

آغاز شد. 

رئیس پلیس اسالمشــهر گفت: مأموران به گشــتزنى هاى محسوس و 
نامحسوس در محدوده اسالمشهر پرداختند تا اینکه به خودروى پرایدى 
سیاه رنگى مشکوك شــدند و پس از توقف اقدام به بررسى و چهره زنى از 
سرنشینان کرده و با توجه به مطابقت تقریبى مشخصات ظاهرى سارقان با 

متهمان، آنها را دستگیر کردند. 
وى با اشــاره به اینکه پس از دســتگیرى، مالباخته نیز بــه پلیس آگاهى 
احضار شدو سارقان را شناســایى کرد، افزود:در بازجویى هاى انجام شده 
متهمان به 19 فقره زورگیرى اعتراف و ادعا کردند به بهانه مسافربرى، از

 طعمه هایمان سرقت مى کردیم.
سرهنگ حسن آبادى با اشاره به اینکه با حکم مقام قضائى تصاویر سارقان 
براى شناسایى سایر شاکیان احتمالى در جراید کثیراالنتشار منتشر مى شود، 

از شهروندان خواست که در صورت شناسایى سارقان براى تشکیل پرونده 
به پلیس آگاهى شهرستان اسالمشهر مراجعه کنند. 

رئیس پلیس اسالمشهر از دستگیرى سارقان محتویات 
خودرو با 15 سرقت خبر داد.

سرهنگ ابراهیم حسن آبادى در تشریح این خبر گفت: در 
پى دریافت خبرى مبنى بر سرقت قطعات خودرو، پیگیرى 
موضوع در دســتور کار پلیس قرار گرفــت و با انجام کار 
پلیسى، دو سارق قطعات خودرو شناسایى و در  اسالمشهر 

دستگیر شدند. 
وى تصریح کرد: با هماهنگى مقــام قضائى، متهمان در 
اختیار پلیس آگاهى قرار گرفتند و با بررسى شیوه و شگرد 
متهمان و مقایسه آن با سوابق ســرقت هاى انجام شده 
قبلى و احضار شکات، متهمان به 15 فقره سرقت قطعات 

و لوازم داخل خودرو اعتراف کردند. 
رئیس پلیس شهرستان اسالمشهر در مورد شگرد سارقان 
گفت:شیوه کار ســارقان به اینصورت بوده که با استفاده 

از یک دستگاه خودروى مســروقه در نیمه هاى شب با 
شکستن شیشه خودروها و بازکردن درب خودرو اقدام به 

سرقت وسایل داخل خودرو مى کردند. 
این مقام انتظامى خاطرنشان کرد: با شناسایى مالباختگان 
و دعوت از آنها،تحقیقات تکمیلى انجام و پرونده به همراه 
شــکات و متهمان جهت ســیر مراحل قانونى به مرجع 

قضائى ارجاع شد. 

نقشه« دى جى زالو» براى دختر جوان در مشهد 

اعتراف مرموز پسر جوان به دفن کردن المیرا

این 3 پسر جوان را مى شناسید؟ 

زن نیمه جان زنده زنده در آتش سوخت

مغازه دارتهرانى، سارق مسلح را کتک زد  

پایان شبگردى سارقان در اسالمشهر

ت
 اس
نى

زئی
س ت

عک
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شرکت HP  از ســه لپ تاپ جدید رونمایی کرد که از 
ســري محصوالت انوي (Envy) این برندمحسوب 
 ،13 Envy می شــوند. این ســه لپ تاپ به ترتیب
Envy 17 و Envy x360 نــام دارند و ظاهراً براي 
رقابت مستقیم با سرفیس لپ تا پ مایکروسافت طراحی 

شده اند . 

لپ تاپ انوي 13 اچ پی
لپ تاپ انــوي 13 با ضخامت بدنــه 14 میلیمتري به 
مراتب شبیه به ســرفیس لپ تاپ مایکروسافت است. 

قرار است این محصول تا دو ماه آینده روانه بازار شود. 
انوي 13 از نمایشــگري 13,3 اینچی بهره می برد و از 
نظر وضوح تصویر شامل آپشن هاي مختلفی از جمله  

4K می شود. 
حاشیه هاي نمایشگر این دستگاه به شدت باریک شده 
 Bang & Olufsen و دستگاه به سیستم صوتی

مجهز است.
اسکنر انگشــت این لپ تاپ هم در سمت چپ ترك پد 
قرار دارد.HP  اعالم کرده که لپ تاپ انوي 13 را از نظر 
پردازنده گرافیکی و مرکزي شامل نسخه هاي مختلفی 

می کند اما در هیچیک از نســخه هاي آن از پردازنده    
Core m  استفاده نمی شود.

نسخه پایه اي این محصول از پردازنده Core i5 سري 
کبی لیک اینتل بهره منــد خواهد بود و رم 8 گیگابایتی 
دارد. حافظــه SSD با ظرفیــت 128 گیگابایت هم 
در نســخه پایه اي لپ تاپ انوي 13 به کاررفته است. 
اچ پی همچنین به همراه این لپ تاپ قلم اســتایلوس 
اختصاصی با نام قلم N-trig را ارائه می کند. نسخه 
پایه اي انوي 13 قرار اســت با قیمت هــزار دالر روانه 

بازار شود.

لپ تاپ انوي 17 اچ پی
لپ تاپ بعدي که اچ پی آن را معرفی کرده است، انوي 17 
نام دارد. ضخامت بدنه این لپ تاپ چیزي در حدود 23 
میلیمتر است. ابعاد بزرگ تر این محصول سبب شده که 
بتوان در آن از دو هارددیسک یا حافظه SSD استفاده 
کرد. طبق اطالعاتی که شــرکت اچ پی منتشر کرده 
است، نســخه هاي برتر لپ تاپ انوي 17 به پردازنده 
 940MX NVIDIA GeForce گرافیکــی
مجهز می شوند و نمایشگر 17 اینچی دستگاه هم آپشن   

4K را ارائه می کند.

متأسفانه در حال حاضر اطالعات دقیق تري در مورد این 
لپ تاپ و نســخه هاي مختلف آن ارائه نشده است، اما 
احتماًال آپشن هاي پردازنده، رم و فضاي ذخیره سازي آن 
مشابه با آپشن هاي لپ تاپ انوي 13 اچ پی خواهند بود. 
همچنین باید بگوییم که نسخه پایه اي لپ تاپ انوي 17 
اچ پی قرار است با قیمت هزار وصد دالر روانه بازار شود.

لپ تاپ انوي ایکس 360 اچ پی
انوي ایکس 360 یک لپ تاپ 15,6 اینچی اســت که 
از پردازنده هاي ســري هفتم کبی لیک اینتل بهره مند 

می شود. اچ پی اشاره داشــته که لپ تاپ انوي ایکس 
360 از نظر تنوع و آپشــن هاي ســخت افزاري یک 
محصول بسیار انعطاف پذیر اســت و امکان استفاده از 
کارت گرافیک هــاي AMD یا NVIDIA در آن 

وجود دارد.
انوي ایکس 360 همچنیــن از نظر وضوح تصویر هم 
شامل نسخه هاي مختلفی می شــود که کاربران بنا به 
سلیقه و نیاز خود قادر به انتخاب آنها هستند. اچ پی اشاره 
کرده که نسخه پایه اي این لپ تاپ با قیمت 700 دالر 

روانه بازار می شود. 

لپ تاپ هاي جدید HP رقیب سرفیس لپ تاپ مایکروسافت می شوند!

 از حاال دیگر الزم نیست عکس هاى خود را 
از اینستاگرام پاك کنید؛ با پنهان کردن آنها

 مى توانیــد  عکس هــاى مدنظــر را در 
آرشیوتان ذخیره کنید.

با افزوده شدن امکانات تازه به اینستاگرام، 
کاربــران کنترل بیشــترى بــر محتواى 
تولیدى خود در این ســرویس به اشتراك 

گذارى عکس خواهند داشت.
گاهــى اوقــات کاربــران عکس هایى 
کــرده  ارســال  اینســتاگرام  در  را 
ً بــه ایــن نتیجــه مى رســند و بعــدا

که ارســال عکس یاد شــده به هر علت 
درست نبوده اســت یا با دیگر عکس هاى 

ارسالى هر فرد سازگارى ندارد.
تا بــه حــال تنهــا راه حل این مشــکل 
در اینســتاگرام پــاك کــردن عکس یا 
عکس هاى یاد شده بوده است، اما با پاك 
کردن عکس هاى یاد شــده دیگر امکان 
دسترسى به آنها وجود ندارد و این در حالى 
است که گاهى کاربر به این نتیجه مى رسد 
که حذف عکس یا عکس هایى درســت 

نبوده است.
اینســتاگرام از ایــن پــس بــه کاربران 
امکان مى دهد تا عکس هــاى اینچنینى 
را در مجموعــه اى خصوصــى نگهدارى 
کنند تا فقــط خودشــان بتواننــد آنها را 
مشــاهده کننــد. قابلیــت یاد شــده که 
آرشــیو نام دارد از ماه گذشته در دسترس 
عــده اى از کاربران منتخب قــرار گرفت

 و اکنون در دســترس کاربــران iOS و 
اندروید قرار گرفته است.

براى آرشــیو کردن و خصوصــى نمودن 
عکس هــا و ویدئوهایى که قبًال منتشــر 
شده اند، کاربر باید در باالى نمایشگر گزینه 
آرشــیو را انتخاب کند و سپس عکس ها 
و ویدئوهــاى خود را براى آرشــیو کردن 

برگزیند. 
براى مشاهده عکس ها و ویدئوهاى آرشیو 
شــده هم باید روى نماد فلــش دایره اى 
شــکل جدید در باالى صفحــه پروفایل 

ضربه زد.
 همچنین مى توان عکس هاى آرشیو شده 
 show on profile را با انتخاب گزینه
مجــدداً در معــرض نمایــش عمومــى

 گذاشت.  

شرکت مایکروســافت به طور رســمى از یک کیبورد و ماوس اختصاصى با نام هاى Modern keyboard و 
Modern Mouse رونمایى کرد. کیبورد مدرن مایکروسافت یک قابلیت جالب دارد و آن هم مربوط به بهره مندى 

از اسکنر انگشت اختصاصى مى شود. 
 Ctrl و Alt اسکنر انگشت این کیبورد به صورت یک دکمه مشابه با ســایر دکمه هاى صفحه کلید مابین دو دکمه

ارائه شده است.
جنس این کیبورد از آلومینیوم است و مایکروسافت مدعى شده که این صفحه کلید تقریباً غیر قابل خراب شدن است! 
کیبورد مذکور هم مى تواند اتصال باســیم و هم اتصال بلوتوث (بى سیم) را پشتیبانى کند. این کیبورد با سیستم عامل 
ویندوز دسکتاپ، ویندوزفون، مک او اس، اندروید و آى او اس سازگارى دارد. البته اگر تمایل دارید از طریق بلوتوث ارتباط 
مابین دستگاه و مدرن کیبورد را برقرار کنید، باید دستگاه مد نظر حتماً از بلوتوث 4 یا باالتر پشتیبانى کنند. انرژى مورد 

نیاز کیبورد در این شرایط توسط سه باترى AAA تأمین مى شود.
مایکروسافت اشاره داشته که ســه باترى AAA مى توانند تا دو ماه انرژى مورد نیاز کیبورد جدیدش را تأمین کنند. 
وزن این کیبورد هم در حدود 420 گرم است. محصول بعدى هم که در کنار مدرن کیبورد رونمایى شده، مدرن ماوس 
نام دارد که یک ماوس بلوتوث محسوب مى شود. مایکروسافت این ماوس را با قیمت 49/99 دالر عرضه کرده و مدرن 

کیبورد را هم با قیمت 129/99  دالر روانه بازار مى کند. 
دکتر آیدین باباخانی استاد مهندسی برق دانشگاه رایس 
و دکتر مهدي رضوي  پژوهشگر مؤسسه قلب تگزاس و 
استادیار کالج پزشکی بایلور یک ضربان ساز بدون باتري 

بی سیم ساخته اند.
 این دستگاه را می توان به طور مستقیم در قلب بیمار کار 
گذاشــت. به طور معمول ضربان ساز به طور مستقیم در 
قلب کار گذاشته نمی شود. بلکه دستگاه در مکانی قرار 

می گیرد که جراحان بتوانند به طور دوره اي باتري آن را با 
جراحی هاي جزئی جایگزین کنند.

اما ضربان سازي که دانشمندان ایرانی ساخته اند، از یک 
سکه کوچک تر است و می تواند انرژي یک باتري خارجی 
را به طور بی سیم برداشت کند. به این ترتیب نیازي نیست 
جراحان این باتري را جابه جا کنند و در نتیجه دســتگاه 

عملکرد بهتري خواهد داشت.

این ضربان ساز که نمونه اولیه آن در سمپوزیوم بین المللی 
ریزموج در آمریکا عرضه شده به ریزتراشه اي 4 میلیمتري 
شــامل خازن و ســوئیچ، یک آنتن گیرنده براي تبدیل 
جریان متنــاوب و واحد مدیریت برق مجهز اســت که 
می تواند فرکانس ســیگنال ضربانی  تولید شده توسط 
ضربان ســاز را با افزایش یا کاهش انرژي تابیده به آنتن 

گیرنده تنظیم کند.

مهندسان مؤسسه فناورى ماساچوست آمریکا (MIT) تحت یک شرکت استارتاپى موفق 
شدند تا با اختراع یک باترى قدرتمند که با آب دریا کار مى کند، انقالبى در زمینه باترى ها 
ایجاد کنند.این باترى ارزان تر، امن تر و ده برابر قوى تر از دیگر باترى ها از جمله باترى هاى 
لیتیوم- یون (Lithium-ion) اســت.نیاز به افزایش مدت کاوش وســایل کاوش 
آب هاى عمیق، این شرکت استارتاپى ام آى تى با نام ”Open Water Power“ را به 

فکر تولید یک باترى با طول عمر و مدت فعالیت باال انداخت.
اکنون این باترى مى تواند زمان کاوش وســایل جســتجوى بدون سرنشــین اعماق 
اقیانوس ها را به میزان قابل توجهى افزایش دهد، چرا که بدون اتالف انرژى از همان آب 

اقیانوس براى تأمین انرژى خود استفاده مى کند.
وسایل کاوش بدون سرنشین آب هاى عمیق در حال حاضر از باترى هاى لیتیوم-یونى 
استفاده مى کنند که طول عمر و زمان مفید فعالیت کمى دارند و نیاز به شارژ سریع و تعداد 
باال دارند و به دلیل اینکه به سادگى دچار حریق مى شوند، امن نیستند. عالوه بر این ها گران 

نیز هستند چرا که باید در روکشى از فلزى گرانبها در فشار قرار بگیرند.
باترى ابداعى جدید از آلیاژى از آلومینیوم، الکترولیت قلیایى و یک کاتد آلیاژى با ترکیبى 

از عناصر مختلف ساخته شده است.
وسایل کاوش بدون سرنشین اقیانوس ها اکنون با تعبیه این باترى ها مى توانند به عمق 

بیشترى براى شناسایى و بررسى بروند و مدت زمان بیشترى نیز به این کار بپردازند.
همچنین از آنها مى توان در جستجوى اقیانوس پس از سقوط هواپیماها و نیز اکتشافات 

نفتى کمک گرفت.
با تعبیه این باترى ها روى این وسایل دیگر نیازى به این نیست که توسط کشتى باالى 
نقطه موردنظر برده شده و رها شود، بلکه مى توان از همان ســاحل این وسایل را روانه 

اعماق اقیانوس کرد.

 قابلیت جدید 
اینستاگرام در

 پنهان کردن عکس ها

Alarm Plus Millenium یک ساعت و آالرم هوشمند است که استودیوى Millenium Apps آن را به صورت اختصاصى براى سیستم عامل اندروید 
منتشر کرده است که خود به چهار برنامه تقسیم مى شود: یک ساعت زنگ دار کامل و منحصر به فرد با ماشین حساب، کورنومتر حرفه اى و پنج تایمر براى 
نیازهاى روزانه، یک لیست از کارهاى روزانه، یک لیست از مخاطبین که اجازه مى دهد تا با آنها تماس بگیرید و همچنین روز تولدشان را فراموش نکنید، نرم 
افزار پخش موسیقى آرامش بخش براى خوابى راحت و آرام Alarm Plus Millenium شامل آالرم، کورنومتر و تایمر است و امکان نمایش آالرم بعدى 
را دارد همچنین فاقد هرگونه تبلیغ مزاحم است! با استفاده از این برنامه مى توانید کارهاى روزمره خود را وارد و آنها را مدیریت کنید؛ هشدار دادن براى انجام 
کارى با صداى خودتان به همراه متن دلخواه، دیکته کردن انجام یک کار، انتخاب تاریخ و زمان دقیق براى هر کار و وظیفه، مشخص کردن زمان انجام یک کار 
به صورت متناوب و دوره اى، تعریف و فعال کردن یک پروفایل وظیفه به صورت پیش فرض و مشاهده وظایف برنامه ریزى شده در یک ترتیب زمانى از جمله 
ویژگى هاى این ابزار کاربردى است. بخش دیگر نرم افزار مربوط به تولدهاست که افزودن و یا وارد کردن مخاطبین (نام، شماره تلفن، ایمیل)، اضافه کردن 
یک تصویر براى هر تماس، اضافه کردن تاریخ تولد هر مخاطب براى یادآورى روز تولد او، تماس با هر کدام از مخاطب ها با استفاده از تماس صوتى، پیامک 

یا ارسال ایمیل، ارسال خودکار و یا دستى پیام تبریک روز تولد به دوستان از جمله قابلیت هاى این ابزار است! 

آالرم هوشمند 
و چند کاره 
اندروید

AlarmAlarm  PlusPlus  MilleniumMillenium
اختراع یک باترى قدرتمند که با آب دریا کار مى کند

Torque Burnout بازي جدید و فوق العاده زیباي ماشین سواري از نوع برن اوت با گرافیک کنسولی 
از استودیوي League of Monkeys براي اندروید است. اگر اهل ماشین سواري باشید بدون شک 
با برن اوت آشنا خواهید بود؛ یک فعالیت مورد توجه و کاري که با کنترل صحیح گاز، کالج و ترمز دود را از 
الســتیک هاي اتومبیل بلند می کند! اگر از بین تمام جذابیت هاي رانندگی، دریفت کردن و تماشاي دود 
داغ بلند شده از الستیک بخش محبوب شماســت، Torque Burnout را از دست ندهید. این بازي 
رانندگی مبتنی بر حرکات نمایشی تقریباً سه ماه پیش براي پلتفرم iOS منتشر شده بود و هم اکنون نوبت به 
اندرویدي ها رسیده تا تبحرشان را در دریفت کشیدن و تیکاف کردن در رقابت هاي امتیازي بازي به نمایش 
بگذارند! در Torque Burnout خبري از مسابقه در جاده هاي صاف و طوالنی نیست و چیزي به اسم خط 
 Torque Burnout پایان در آن نمی بینید. زمان و امتیاز، مالك رتبه بندي در مسابقات حرکات نمایشی

هستند و برنده رقابت در آن کسی است که در زمان محدود، دریفت هاي زیباتر و طوالنی تري انجام دهد!

بازي دار و دسته ماشین بازها اندروید 

ساخت
 ضربان ساز 
بی سیم 
و بی باتري توسط 
2 دانشمند ایرانی

نگاهى به کیبورد و ماوس جدید مایکروسافت!

0وزن این کیبورد هم در حدود 420 گرم است. محصول بعدى هم که در کنار مدرن کیبورد رونمایى شده، مدرن ماوس
با قیمت49/99 دالر عرضهکرده و مدرن 9نامدارد که یک ماوسبلوتوث محسوب مى شود. مایکروسافت اینماوس را

9کیبورد را هم با قیمت 129/99  دالر روانه بازار مى کند. 
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روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  طرقرودروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  طرقرود

یک ماه پرواز در باغ ملکوت، یک ماه شستشوى روح، یک ماه در 
محضر دوست بودن، شرایط پرواز را مهیا کرده است. امروز، 
روز عیدى است که صالحان، چشم به راهش بودند؛ روز عید 

فطر؛ روز رهایى از همه رذایل و پلیدى ها.
این عید فرخنده را به همگى شما عاشقان و دلدادگان صیام 

تبریک و تهنیت عرض مى نماییم. 

شهردارى گلشن به استناد ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها برابر مجوز 
صورت جلسه شماره 49-96 مورخ 96/03/25 شوراى اسالمى شهر گلشن 
در نظر دارد 250 مترمربع زمین واقع در پارك شــهداى گمنام را جهت 
احداث پارك بادى از طریق مزایده عمومى اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان 
اعم از حقیقى و حقوقى دعوت به عمل مى آید به منظور کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت برگ مزایده در ســاعات ادارى به واحد مالى شهردارى 
گلشن مراجعه نمایند و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1396/04/11 به 

دبیرخانه شهردارى تحویل دهند. 

 آگهى مزایده عمومى اجاره زمین

داود طغرائى – شهردار گلشن 

 بدینوسیله دعوت مى شود از سهامداران شــرکت حمل و نقل کاالى رهنان در روز پنج شنبه مورخ 
96/4/15 رأس ساعت 10 شب در محل شرک ت ثبت (7803) حضور بهم رسانند.

1- انتخاب هیئت مدیره
2-انتخاب بازرسین

3- سایر موارد که در حوزه اختیارات مجمع مى باشد

آگهى دعوت مجمع عمومى سالیانه شرکت حمل و نقل کاالى رهنان

رسول آقامحمدى – مدیرعامل

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نایینروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نایین

عید فطر، عید زیبایى هاى معنوى است... 
عید فطر، عید فضیلت و رستگارى است...

عید فطر، عید بشارت و سعادت است...
فرا رسیدن این عید سعید و فرخنده، 

بر تمامى فطرت هاى بیدار مبارك باد.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  زوارهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  زواره

عید فطر ضیافتى براى پایان میهمانى خداست 
عید فطر پاداش افطارهاى خالصانه و بجاست
عید فطر قبولى انفاق هاى به قصد قربت است
عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است.

فرارسیدن عید سعید فطر، روز پاداش گرفتن و رؤیت
 رحمت الهى بعد از ماه مبارك رمضان را به عموم مسلمانان 

تبریک و تهنیت عرض مى نماییم. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر سینروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر سین

پروردگارا! زنگارهاى سیاه دل را در جام طالیى رمضان شستشو 
دادیم و با روحى تطهیر شده از هر ناپاکى، به سویت مى شتابیم.
خدایا! در ناب ترین ثانیه هاى راز و نیاز با تو، میهمان سفره هاى 
رنگینت بودیم و در تپش نبض تند زمان، چه زود بدرقه کردیم 

روزهاى روزه داریمان را و حاال با روحى سرشار از معنویت و
 دل هاى لبریز از مهر تو، با رمضان وداع مى کنیم. 

فرا رسیدن عید سعید فطر، روز سربلندى از آزمون اخالص بر 
همه بندگان شایسته خداوند مبارك باد. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر خورروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر خور

یک ماه دهان و زبان و چشم و فکر را از هر چه نخواستى 
تو، بر کنار داشتیم. دشوار بود، اما به خواست تو بود. 
چشمى به پاداش نداشتیم و حاال تو از سِر بزرگوارى 

بى کرانت، ما را به دریاى کرامتت راه داده اى. 
با آرزوى قبولى طاعات و عبادات عموم روزه داران 

کشورمان،  فرا رسیدن عید سعید فطر را تبریک عرض 
مى کنیم. 

در مراســمى با حضور شــهردار شاهین شــهر، رئیس شــوراى اسالمى 
شهرستان شــاهین شــهر و میمه و برخى از معاونان و مدیران شهردارى، 
جوایز قرعه کشى جشنواره عوارض و نوسازى شــهردارى تقدیم برندگان 

شد.
حسین امیرى شهردار شــاهین شهر در مراســم اهداى جوایز قرعه کشى 
جشنواره عوارض و نوسازى شهردارى ضمن آرزوى قبولى طاعات و عبادات 
در ماه مبارك رمضان گفت: در دو سال گذشته پیشنهادى مبنى بر جلب بیشتر 
مشارکت هاى مردمى در قالب جشنواره عوارض نوسازى در سطح شهر به 
شوراى اسالمى شاهین شهر ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال و تصویب 

شوراى اسالمى شهر قرار گرفت.
وى در ادامه افزود: خوشبختانه این جشنواره مورد استقبال خوب شهروندان 
فهیم شاهین شهر قرار گرفت و توانســتیم عوارض را در موعد مقرر دریافت 

نماییم.
امیرى خاطر نشان کرد: شهردارى شاهین شــهر منابع درآمدى خود براى 

احداث و تکمیل پروژه هاى شهرى را از محل دریافت عوارض از شهروندان 
عزیز تأمین مى نماید از این رو شــهروندان مى توانند بــا پرداخت به موقع 
عوارض خود ضمن مشارکت، شهردارى را در توســعه و آبادانى شهر یارى 

رسانند.
وى با تشکر و قدردانى از مسئولیت پذیرى و تعهد شهروندان شاهین شهرى 
در مشارکت برنامه هاى فرهنگى، عمرانى و رفاهى سطح شهر اظهار داشت: 
سهم پرداختى عوارض اندك شهروندان مى تواند سیماى بسیار مطلوبى به 

پیشرفت، رونق و آبادانى شهر ببخشد.
شهردار شاهین شهر خاطر نشــان کرد: براى رفاه حال شهروندان همواره 
سعى نموده ایم سهم آنان در پرداخت عوارض ناچیز باشد و فراتر از 20 درصد 

افزایش پیدا نکند.
اسماعیل فرهادى رئیس شوراى اسالمى شهرســتان شاهین شهر و میمه 
نیز در این مراســم گفت: بنده به نمایندگى از دیگر اعضاى شوراى اسالمى 
شاهین شهر از مردم فهیم و مسئولیت پذیر شهر که به موقع نسبت به پرداخت 
عوارض خود اقدام نموده و گامى براى توســعه و زیبایى شــهر برداشته اند 

قدردانى و تشکر مى نمایم.
وى در ادامه افزود: هدف از  برگزارى جشنواره عوارض و نوسازى شهردارى 
شاهین شهر تشــکر از خدمات شهروندان در سطح شــهر است که همواره 
شوراى اسالمى شهر و شهردارى را در پیشبرد برنامه هاى فرهنگى، عمرانى 

و رفاهى خود کمک مى نمایند.
فرهادى افزود : فعالیت هاى صورت گرفته در شهردارى شاهین شهر زبانزد 
خاص و عام است و در سال گذشــته بیش از صد پروژه فرهنگى، عمرانى، 

خدماتى و ورزشى بزرگ و کوچک در سطح شاهین شهر صورت گرفت. 
گفتنى اســت جایزه ویــژه (خودروى تیبا) جشــنواره عوارض و نوســازى
 شهردارى شاهین شهر به برنده خوش شــانس، آقاى اسماعیل رامش اهدا

 شد.
الزم به ذکر است تا پایان سال 1395 حدود 43 هزار فیش عوارض نوسازى به 
شهردارى شاهین شهر واریز شد و شهردارى به قید قرعه به 56 نفر جوایزى 
شامل خودروى تیبا، کمک هزینه ســفر به مشهد مقدس، دوچرخه،  تبلت و  

تلویزیون اهدا کرد.

اهداى جوایز جشنواره 
عوارض نوسازى شهردارى شاهین شهر

نام و نام خانوادگىردیفنام و نام خانوادگىردیف

عبدا... صالحیان30اسماعیل رامش1

علیرضا محمدى جونقانى31جواد روانبخش2

غالمحسین رحمت32محمودرضا محمدى3

فاطمه زند مقدم33شهناز امرالهى4

احمدرضا شاه نظرى34افسون افالکى5

ناصر قشقایى35مسعود طهماسبى نیا6

سهام رضایى پارسا36پرستو احمدپور سامانى7

سخاوت محبى فرد37صادق خندقى8

مجید بنائیان38غالمرضا گودرزى زاده9

میثم جاموسى39مجتبى حسینى10

توران آگهى40مهین احمدپور مبارکه11

عبدالرضا عمورى41فهیمه مقصودى12

حسین سنگتراش42حسین پهلوان13

ساره موسوى نیا43یونس رحمتى14

خدیجه صالحى44رسول نریمانى15

حسین نجاریان جزى45رحمت ا... کمالى16

زرین تاج گلشاه46ابوالفضل رمضانى17

عزبس رحمانیان47اسحاق محمدى18

عفت کریمى48مهین وفایى19

اصغر حاجى پور49فرهاد محبى نورالدین وند20

طوبى اکبرى گندمانى50ایرج ایواز21

مهدى شاه پور ارانى51محمدهادى مرادى22

عبدالرضا لرزاده52ملوك نائل23

مرضیه سردارى کبیر24

عبدالرضا جمشیدى25

على قائدى امینى هارونى26

 رسول احمدى27

حسین حاجى پهلوانى28

غالمرضا خوش نظر29

اسامى برندگان جشنواره عوارض
نوسازى شهردارى شاهین شهر

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شاهین شهر

 زینب زمانی


