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درخشش کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان اصفهان 

در جشنواره رضوى

رسانه ها اضطراب بالوجه 
ایجاد نکنند

افزایش جرائم 
در ایران

 ناشى از چیست؟

گرانى 5 تا 15 میلیون 
تومانى خودرو

بالى وحشتناکى که همسایه 
بر سر زن تنها آورد 

11

آیا استفاده از ظروف نچسب
 بى خطر است؟

 ازدواج 100 زوج ناشنوا در اصفهان

رصد ارتعاشات حرکت مترو در چهارباغرصد ارتعاشات حرکت مترو در چهارباغ
با آخرین مرحله تست جانمایى سنسورهاى سامانه پایش قطارشهرى محقق شدبا آخرین مرحله تست جانمایى سنسورهاى سامانه پایش قطارشهرى محقق شد

4

طى مراسمى با حضور استاندار و مسئوالن استان برگزار شد

جهان نما

درخواست براى 
توقف استخدام 
حق التدریسى ها

3

دبیرکل شورایعالى آموزش و پرورش تأکید 
کرد: این شورا از ریاست مجلس و 
نمایندگان درخواست دارد تا طرح 

استخدام تعدادى از نیروهاى 
حق التدریس را متوقف کنند.

مهدى نوید ادهم در 
خصوص «تصمیمات 
اتخاذ شده در جلسه ...

رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس 
شوراى اسالمى گفت: آمریکا باید ادب 

سیاسى را در عرصه توافق هاى بین 
المللى یاد بگیرد و به آن احترام بگذارد.

عالءالدین بروجردى 
در پاسخ به سئوالى در 
خصوص تحریم هاى 

جدید آمریکا و  ...

2

آمریکا باید 
ادب سیاسى
 را یاد بگیرد

155

وقتى که در مورد او براى کسب  شناخت و 
اطالعات بیشتر در فضاى مجازى سرچ 
مى کنیم عمدتاً متن زیر برایمان مى آید:

حدود 15 سال پیش قطعه اى بندرى در فضایى 
کامالً شاد، در سراسر ایران دست به دست 
گشت و باعث شد به عنوان محبوب ترین و 

فراگیرترین قطعه موسیقى سال شناخته شود. 
«تو مثل گلى» عنوان این اثر بود که با صداى 
خواننده اى به نام «سعید» پخش شده بود.

ایران دوباره توسط تروریست ها تهدید شد

اسپارد؛ اولین اپلیکیشن خدمات نظافتى
 در ایران

گفتگوى فوتبالى نصف جهان با 
سعید پور سعید خواننده پاپ:

«تو مثل گلى»
 تقدیم به هواداران

 گل اصفهانى

13
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رئیس کمیســیون امنیت ملى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: آمریکا باید ادب سیاسى را در عرصه توافق هاى 

بین المللى یاد بگیرد و به آن احترام بگذارد.
عالءالدین بروجردى در پاســخ به سئوالى در خصوص 
تحریم هاى جدید آمریکا و اقدامات مجلس شــوراى 
اســالمى که در این راســتا در مجلس اتخــاذ خواهد 
کرد با تأکید بــر اینکه آمریکا باید ادب سیاســى را یاد 
بگیرد، خاطرنشــان کــرد: معنایى ندارد کــه با تغییر 
دولت در آمریکا، یــک توافق بین المللــى که پس از 
ماه ها مذاکرات فشرده و ســخت با حضور شش کشور 
که پنج کشــور آن عضو ثابت و اصلى شــوراى امنیت 

سازمان ملل است و تمام اعضا از جمله خود آمریکا نیز 
آن را امضا کرده اند، زیرســئوال بــرود و مفاد آن نقض 

گردد.
بروجردى با اشاره به اینکه پشتوانه چنین توافق مهم و 
بین المللى، قطعنامه شوراى امنیت سازمان ملل است، 
تصریح کرد: تصور ما این اســت با توجه به اینکه بقیه 
اعضاى دائم شوراى امنیت، آلمان و حتى اتحادیه اروپا 
مخالف این خط مشى جدید دولت آقاى ترامپ هستند، 
آمریکایى ها عمًال با ایــن اقدام، خــود را در انزوا قرار 
مى دهند که ان شاءا... پاسخ محکمى را در جهت دفاع از 

حق ملت ایران به آنها خواهیم داد.

رئیس مجلس خبرگان رهبرى گفت: مــا نباید در این 
شرایط نهادى مانند سپاه را که بازوى رهبر انقالب است 

به اسم تفنگدار محکوم کنیم.
به گزارش تســنیم، آیت ا... احمد جنتى صبح روز پنج 
شــنبه هفته پیش در آغاز دومین جلسه مشترك هیئت 
رئیســه مجلس خبرگان رهبرى گفت: ما امروز شاهد 
مضاعف شدن تحریم ها هستیم، دشمن مى خواهد به 
طور غیرمستقیم و با تخریب ســپاه پاسداران به جنگ 
رهبرى برود، سپاه بازوى رهبر انقالب است و همیشه در 
مقابل دشمنان سینه سپر کرده و امنیت کشور را تأمین 
کرده است و هر جا وارد شده بهترین خدمات را عرضه 

کرده است، بنابراین نباید سپاه را به اسم تفنگدار محکوم 
کنیم و همان سیاست آمریکا را در داخل به اجرا بگذاریم. 
دشــمن هم مى خواهد ما بگوییم این نظام در طول 38 

سال جز اعدام چیز دیگرى نداشته است. 
آیت ا... جنتى با بیــان اینکه مجلس خبــرگان باید بر 
روى مطالبى که رهبر انقالب نســبت به آن حساسیت 
دارد توجه بیشــترى داشــته باشــد، اظهار داشــت: 
در همیــن موضوع آتش بــه اختیار کــه رهبر انقالب 
گفتند بدان معناست که اگر مســئوالن کار نمى کنند 
جوانان مؤمن بیایند در وســط میدان و کار را بر عهده

 بگیرند.

آمریکا باید ادب سیاسى
 را یاد بگیرد

برخى، سیاست آمریکا 
در قبال سپاه را اجرا مى کنند

8000 کانال روى میز وزیر
  ایرنا | محمود واعظى، وزیر ارتباطات و فناورى 
اطالعات در واکنش به سخنان معاون قضائى دادستان 
کل کشور درباره سالم سازى فضاى مجازى و فیلتر برخى 
کانال هاى مجرمانه تلگرامى گفــت: پس از دو هفته 
پیگیرى باالخره فهرست هشت هزار کانال ادعایى را به 

وزارت ارتباطات داده اند که بررسى مى کنیم.

به عراق کمک نکنید!
«جــان    باشگاه خبرنگاران جوان | 
بولتون»، نماینده اســبق آمریکا در ســازمان ملل و از 
چهره هاى ضد ایرانى و مدافع منافقین در صفحه توییتر 
خود نوشت: «کمک به دولت فعلى عراق معادل کمک 
کردن به ایران است. نمى توانیم اجازه دهیم ایران کمان 
کنترل منطقه را به دست بگیرد.» وى در پست توییترى 
دیگرى مدعى شد: «اطالع داریم که ایران و کره شمالى 
در موضوع هست ه اى و موشک هاى بالستیک همکارى 

دارند.» 

ایران آماده پرتاب 
ماهواره  بر سیمرغ است

  باشگاه خبرنگاران جوان | 2 مقام ارشد 
نظامى آمریکایى که خواســتند نامشان فاش نشود، در 
گفتگو با شبکه تلویزیونى «فاکس نیوز» مدعى شدند 
سازمان هاى اطالعاتى آمریکا به دقت پایگاه فضایى امام 
خمینى (ره) در سمنان را زیر نظر دارند و برآورد اطالعاتى 
آنها نشان مى دهد که ایران براى دومین بار طى یکسال 
گذشته در شــرف پرتاب یک فروند موشک ماهواره بر 
سیمرغ به فضاســت. فاکس نیوز به نقل از یکى از این 
دو مقام ارشد اطالعاتى آمریکا، مدعى شد ایران قطعات 
موردنیاز براى مراحل اول و دوم را بر سکوى پرتاب نصب 
کرده است و پرتاب این ماهواره بر هر لحظه ممکن است 

صورت بگیرد.

اصولگرایى بدون روحانیت؟!
کنعانى مقدم دبیرکل حزب سبز     خبر آنالین |
ایران اسالمى اظهار داشت: برخى ایده عبور از اصولگرایى 
را مطرح مى کنند و نظرشــان تعریف اصولگرایى بدون 
روحانیت یا بدون جامعتین یا بدون حضور مجموعه هایى 
اســت که قبل و بعد از پیروزى انقالب اسالمى هسته 
مرکزى تفکر اصولگرایى را شکل دادند. این همان تفکر 
انحرافى بود که در گذشته نیز متأسفانه بعضى آن را مطرح 
کردند و مى خواستند روحانیت را از صحنه سیاسى کشور 

خارج کنند. این کار غلطى است و نباید اتفاق بیافتد.

برجام را امروز پاره نکن
رئیس کمیته روابط خارجى سنا     انتخاب |
گفت که خواســت وزیران و مشاوران رئیس جمهورى 
این کشور این است که ایران برهم زننده برجام باشد تا 
کشورهاى اروپایى با واشنگتن علیه ایران متحد شوند. 
«باب کورکر» گفت: «چیزى که من به رئیس جمهور 
مى گویم... این است که شما فقط یک بار مى توانید توافق 
را پاره کنید. وقتى شما این کار را اکنون انجام دهید که 
هنوز اتفاق بدى نیافتاده است [همه علیه شما خواهند 
بود]... خب صبر کنید تا زمانى که همه متحدانتان با شما 
همسو شده باشــند.اما اگر امروز این کار را انجام دهید، 
خودتان براى خودتان بحران درســت کرده اید. شما از 
توافق خارج شده و تحریم هایى اعمال مى کنید. آن وقت 

متحدان اروپایى خود را از دست داده اید.»

21 رأى براى شهردار
  تابناك | بحث انتخاب شــهردار از داغ ترین

 بحث هایى اســت که سرنوشت چهارســاله تهران را 
مشخص مى کند. شهرى که 12 سال است یک گونه 
مدیریت را به خود دیده و حال در انتظار تحول اســت. 
محمد علیخانى منتخب شوراى شهر پنجم در تهران 
در این باره  گفت: بــراى انتخاب شــهردار تهران،  از 
میان کاندیداى شــهردارى، هفت نفــر اکثریت آراء را 
آورده اند که روى دو نفر اتفاق نظر بیشترى داشتیم اما 
هنوز برنامه ها را ندیدیم.  علیخانــى افزود: همه اعضا 
مصمم هستند که شهردار با 21 رأى انتخاب شود و همه 

یک نظر داشته باشیم.

توئیتر

عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
بابیان اینکه همه فرزندانــش طلبه و درس خوانده حوزه 
علمیه هســتند و هیچ کدام کارمند دولت نیستند گفت: 
حسن کریمى قدوسى فرزند من  نیست بلکه برادرزاده ام 

است و مسائل وى هیچ ارتباطى با اینجانب ندارد.
جواد کریمى قدوسى نماینده مشهد و کالت در مجلس 
در گفتگو با بولتن نیوز با اشاره به انتشار مطلبى در رسانه ها 
و به خصوص سایت هاى ضدانقالب مبنى بر اینکه حسن 
کریمى قدوســى فرزند وى بدون تخصص و با داشتن 
مدرك فوق دیپلم چند ســالى به عنوان مدیرعامل بنیاد 
ملى بازى هاى رایانه اى منصوب شــده است، گفت: من 

فرزندى به اسم حسن ندارم و آنچه رسانه ها دراین باره به 
اینجانب نسبت داده اند، دروغ محض است.

وى افــزود: اینجانب فرزندان خــود را بارانت خوارى و 
پارتى بازى درجایى منصوب نکــردم و با رانت خوارى و 

ویژه خوارى هم به شدت مخالفم.
چهره شاخص اصولگرایان مجلس افزود: همه فرزندان 
اینجانب طلبــه و درس خوانده حوزه علمیه هســتند و 
هیچ کدام کارمند دولت نیستند. کریمى قدوسى تصریح 
کرد: بااینکه فرزندانم تحصیالت عالــى دارند اما براى 
هیچ کدام از آنها، جهت اشــتغال به کار اقدامى نکردم و 
اتفاقاً یکى از فرزندانم که دکتراى فلسفه دارد، بیکار است.

وى با اشــاره به ریشه اینگونه شــایعات و پخش آن در 
رســانه ها، گفت: معاندین و ضدانقالب هــا چیزى در 
مورد اینجانب پیدا نکردند و متوســل به دروغ شده اند. 
نماینده مشهد در مجلس افزود: حسن کریمى برادرزاده 
اینجانب اســت که موضوعات وى هیچ ارتباطى با من 

ندارد.
کریمى قدوسى گفت: رسانه ها به جاى صرف انرژى خود 
براى شایعه پراکنى، به فساد، رانت و سیستم هاى معیوب، 
آقازاده هاى مفسد و ضرورت رســیدگى به پرونده هاى 
آنها بپردازند و از هرگونه رانت خــوارى و ویژه خوارى 

جلوگیرى کنند.

در اقدامى کم  ســابقه، مردم بخش آبپخش شهرســتان 
دشتســتان به وزیر صنعت، معدن و تجــارت اجازه آغاز 

عملیات اجرایى یک پروژه در این بخش را ندادند.
به گزارش فارس، هزاران نفر از اقشــار مختلف مردم در 
بخش آبپخش شهرستان دشتســتان در استان بوشهر با 
تجمع گسترده خود در محل ســاخت پروژه پتروشیمى 
دشتستان، اجازه ندادند وزیر صنعت، معدن و تجارت کلنگ 

احداث این پروژه را به زمین بزند.
بر اساس این گزارش، در حالى که در هواى 47 درجه اى بعد 
از ظهر چهارشنبه هفته گذشته، نعمت زاده به همراه هیئتى 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه نمایندگان استان 

بوشهر در مجلس شوراى اسالمى و مقامات استانى و محلى 
بوشهر راهى بخش آبپخش شهرستان دشتستان شده بودند 
تا کلنگ پتروشیمى دشتستان را به زمین بزنند، قریب دو 
هزار نفر از مردم این بخش با تجمع در محل پیش بینى شده 
براى ساخت پتروشیمى دشتستان، اجازه ندادند عملیات 

اجرایى این پروژه آغاز شود. 
مردم با اعالم اینکه این پروژه فاقد مجوزهاى زیســت 
محیطى است و مشخص نیســت آب مورد نیاز آن باید از 
کجا تأمین و پساب صنعتى آن به کجا سرازیر شود، خواهان 
جابه جایى محل این پروژه شدند. معترضین با حمل دست 
نوشته هایى اعتراض خود را به جانمایى جدید این پروژه به 

گوش وزیر صنعت، معدن و تجارت رساندند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از مشاهده اعتراضات 
گســترده مردمى بدون اینکه کلنگ احداث این پروژه را 
بر زمین بزند با اعالم اینکه در عمر کارى اش براى اولین 
بار شاهد چنین رفتار اعتراض آمیزى براى شروع عملیات 
اجرایى یک پروژه بزرگ صنعتى است، اعالم کرد: تا هفته 
آینده(هفته جارى) امام جمعه و مسئوالن ذیربط در منطقه 
آب پخش دشتستان با نشست با مسئ والن استان بوشهر 

نسبت به مکان ساخت این پروژه باهم به تفاهم برسند. 
نعمت زاده بعد از آن بدون معطلى شهرستان دشتستان در 

استان بوشهر را ترك کرد.

در حالى که رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره دیدار 
اخیر فرماندهان سپاه با روحانى گفت که آن جلسه در یک 
جو صمیمى و برادرانه برگزار شد، حاال خبرگزارى فارس 
به نقل از سعدا... زارعى فعال سیاسى اصولگرا مدعى شده 
است فرماندهان سپاه در جلسه مزبور به روندهاى مخرب 
و نه فقط کژتابى هایى که در مواضع وجود دارد، شــدیداً 
اعتراض کرده اند و گفته اند که بــدون اصالح روند آرام 

نخواهند گرفت.
زارعى در مطلبى که خبرگزارى فارس آن را منتشر کرده، 
نوشته است: جلسه چند فرمانده ارشــد سپاه با روحانى 
آنقدر «ویژه» بود که به خبر اول رسانه هاى داخلى و ده ها 
رسانه خارجى تبدیل شود. راز این مطلب در خود دیدار چند 
فرمانده ارشد با رئیس جمهور نبود چراکه این، هم در ایران 
متداول است و هم در سایر کشــورها. راز مطلب در این 
هم نبود که این دیدار پس از چند سخنرانى رئیس جمهور 
و مطالب بعضى از نزدیکان او علیه سپاه برگزار شد؛ چه 
اینکه پیش از این هــم در دوره هایى از جمله دوره آقاى 

روحانى شاهد چنین مواضعى بوده ایم.
وى افــزود: فرماندهــان ســپاه از رئیس جمهور، وقت 

گرفته اند تا از یک سو ابعاد خطرناك و پیامدهاى بسیار 
مخرب روند قطبى سازى اقتدار کشور که در دولت و به 
خصوص در مواضع شخص آقاى روحانى وجود دارد را به 
رئیس جمهور گوشزد کنند و از سوى دیگر اتمام حجت 
نمایند. فرماندهان سپاه در این جلسه خیلى قاطع و البته 
صمیمانه و توأم با حفظ احترام بــه روندهاى مخرب و 
نه فقط کژتابى هایى که در مواضع وجود دارد، شــدیداً  
اعتراض کرده اند و گفته اند که بــدون اصالح روند آرام 

نخواهند گرفت.

پایگاه اینترنتى «دیلى بیســت» در مطلبــى با عنوان 
«داعش اسلحه و ماشــین پروپاگانداى خود را به سمت 
ایران برگردانده است»، نوشت گروه تروریستى داعش 
با طرح ریزى حمالت تروریســتى، براى جذب عناصر 
تروریستى و (پیام هاى) تبلیغاتى پر زرق و برق و ترسناك، 

براى جنگ با ایران تالش مى کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در ادامه این گزارش 
با اشاره به ویدئوى جدید داعش علیه جمهورى اسالمى 
ایران آمده اســت: در نگاه اول، این کلیپ هم شــبیه 
ویدئوهاى دیگر این گروه تروریســتى است. این ویدئو 
یک پسر را نشان مى دهد که هنوز به سن نوجوانى هم 
نرسیده است و لباس نظامى بر تن دارد. این پسر داعشى 
که چاقو هم در دســت دارد، گلوى یک «جاسوس» را 

مى بُرد.
دیلى بیست مى نویســد چیزى که این کلیپ را از دیگر 
ویدئوهاى داعش متمایز مى کند این است که این پسر 

داعشى -موسوم به «القتاده پارسى»- به زبان فارسى 
سخن مى گوید و آشکارا ایرانیان ساکن این کشور -به 

ویژه شیعیان- را تهدید مى کند. 
القتاده در این ویدئو، همه کســانى که به هر نحوى در 
جنگ علیه داعش مشارکت دارند، را آشکارا تهدید مى کند 
و هشدار مى دهد: «ما سرزمین و خانه هاى شما را ویران 
خواهیم کرد؛ ما امنیت شما را مختل خواهیم کرد و خون 

شما را خواهیم ریخت.»
دیلى بیست در ادامه، انتشــار این ویدئو از سوى داعش 
را اقدامى از ســر «درماندگى» مى خوانــد و مى افزاید 
ایران و نیروهاى تحت حمایت این کشور در جنگ علیه 
گروه تروریستى داعش در عراق و  سوریه نقش مهمى 

داشته اند. 
در ادامه گزارش آمده اســت تبلیغات داعش همواره به 
چندین زبان بوده اســت؛ از مجله هاى پر زرق و برق به 
زبان انگلیسى و فرانســوى گرفته تا ویدئوهایى به زبان 

عبرى و آهنگ هایى به زبان چینى. این گروه تروریستى 
تالش دارد پیام خود را به تمامى نقاط جهان برساند. اما 
به تازگى، فارسى به یکى از زبان هاِى غالبًا مورد استفاده 
در ویدئوهاى داعش تبدیل شده است. به نظر مى رسد 
داعش تالش مى کند با افزایش جذب عناصر تروریستى، 

اهداف بیشترى را در ایران مورد هدف قرار دهد.
در این ویدئو با پخش تصاویرى از عبادت آزادانه یهودیان 
در تهران و اصفهان، ادعا شده است آزادى ادیان در ایران 
-ادیان زرتشتى، یهودى و...- نشانه اى از «غیراسالمى 

بودن» جمهورى اسالمى ایران است.
داعش در این ویدئو همچنین علماى اهل تسنن ایران 
-از جمله امام جمعه زاهدان که نقشى مهم در مبارزه با 
گروه هاى تروریســتى افراطى همانند القاعده و داعش 
داشته اســت- را نیز مورد حمله قرار داده است. در این 
ویدئو برخى از عناصر تروریســتى داعش به زبان هاى 

بلوچى و عربى نیز صحبت مى کنند.

رئیس مجلس شوراى اســالمى گفت: باید متن مصوبه 
آمریکایى ها آنقدرى که واقعى بوده نشان داده شود.

به گزارش ایســنا، على الریجانى که به استان خراسان 
رضوى سفر کرده است در جمع خبرنگاران درباره مصوبه 
مجلس آمریــکا در خصوص تحریم هــا گفت: مصوبه 
آمریکایى ها در برگیرنده مجموعه اى از مطالب است که 
شاید قسمت اعظم تحریم هایى است که در گذشته  وجود 
داشــته و در حال حاضر نیز وجود دارد منتها در گذشته 
براســاس فرمان رئیس جمهور آمریکا بوده اما در حال 
حاضر قانونى شده است. رئیس مجلس شوراى اسالمى 
ادامه داد: مى توان گفت این موضوع چیز جدیدى نبوده و 
یک بخش هایى به تحریم ها اضافه شده و شیطنت هایى 
صورت گرفته است که با توافق هسته اى سازگار نیست. 
وى اظهارکرد: کمى پیاز داغ تحریم ها را زیاد کرده اند؛  
قبال سپاه قدس تحریم بود و حاال ســپاه پاسداران هم 

اضافه شد.
رئیــس نهاد قانونگــذارى افــزود: باید متــن مصوبه 
آمریکایى ها  آنقدرى که واقعى اســت نشان داده شود؛ 
بنابراین رســانه ها و رادیو و تلویزیون اضطراب بالوجه 
ایجاد نکنند؛ به دلیل اینکه حادثه خیلى سهمگینى نیست، 
تخلف شده اما باید توجه داشــت تأثیر شایان ذکرى در 
کشــور نمى گذارد. رئیس نهاد قانونگذارى ادامه داد: به 
رســانه ها توصیه مى کنم به اندازه اى که واقعیت دارد 
به مصوبه اخیر آمریکایى ها بپردازند به دلیل اینکه آنها 
سعى دارند اضطراب ایجاد کنند و روند سرمایه گذارى در 
کشور را مختل و مردم را ناامید کنند بنابراین باید جنس 

کار شناخته شود.
الریجانى با تأکید بر اینکه با ایــن مصوبه آمریکایى ها 

مقابله خواهد شد افزود: مصوبه آمریکایى ها مقدار زیادى 
جنبه تبلیغاتى دارد و مواد مغذى آن کم است و حواشى 
زیادى دارد بنابراین باید به این موضوع توجه شود که در 
دام آنها نیافتیم که قصد دارند مسیر را به سمت دیگرى 

بکشانند.
الریجانى گفت: اندازه و میزان تأثیر مصوبه آمریکایى ها 
در زندگى مردم بسیار نازل است البته اختیاراتى به رئیس 
جمهور آمریکا براى تحریم هاى دیگر داده شده، اما فى 

الحال خیلى مهم نبوده است.
وى ادامــه داد: در حال حاضر با وجود رفتار ناشــیانه از 
سوى آمریکایى ها، شرکت مهم فرانسوى توتال در ایران 
سرمایه گذارى مى کند بنابراین مشخص مى شود ایران 

آن فضا را شکسته است.
رئیس مجلس با بیان اینکه برجام یک توافق بین المللى 
است گفت: برجام در شوراى امنیت مصوب شده بنابراین 
یک کشور نمى تواند با مصوبات داخلى خود آن را خراب 

کند.

 جماران| در حالى که به زمان مقرر براى معرفى 
کابینه نزدیک مى شویم، بازار شایعات و گمانه زنى ها از 
هر زمان دیگرى گرم تر شده است. اما خبرهاى جسته 
و گریخته که از کابینه دوازدهم به گوش مى رسد، تنها 
محدود به وزرا نیســت و در ســطح معاونان نیز اخبار و 

شایعاتى منتشر شده است. 
در چند روز گذشته شــایعاتى از انتصاب زهرا احمد پور 
رئیس فعلى سازمان میراث فرهنگى به جاى شهیندخت 
موالوردى، در پســت معاونت زنان منتشر شده بود که 
احمدپور در گفتگو با رسانه ها اعالم کرد براى این پست 
با او صحبت نشده است. از ســوى دیگر موالوردى نیز 
به طور غیر رســمى بیان کرده بود چــون معاونت زنان 
حالتى تشــریفاتى دارد، نمى خواهد در این پست بماند. 
اما موالوردى همچنین بــه کنایه گفته بود که در دولت 
آینده حضور خواهد داشت. منابعى نیز از  ابقاى ابتکار در 
سازمان محیط زیست و مجید انصارى در معاونت حقوقى 

خبر مى دهند.
در مورد دیگر معاونت ها نیز شایعاتى مطرح شده است. 
على ربیعى، رحمانى فضلى و حسینعلى امیرى  از جمله 
گزینه هاى مطرح شــده براى تصدى پســت معاونت 
پارلمانى رئیس جمهور هســتند که البته احتمال ابقاى 

حسینعلى امیرى در این پست بیشتر است.
سازمان میراث فرهنگى نیز از جمله سازمان هایى است 
که گویا قرار است دستخوش تغییر شود. با آنکه احمدى 
پور شایعات حضور در معاونت زنان را رد کرده بود،گمان 
مى رود وى در پست فعلى ابقا شــود اما محمد بهشتى 
رئیس سابق میراث فرهنگى در دوره اصالحات  و صالحى 
امیرى وزیرفعلى ارشاد نیز براى این پست مطرح شده اند.
سازمان اسناد و کتابخانه ملى نیز از شایعات دور نمانده 
اســت. چند روز گذشــته نام داریوش قنبرى و جمشید 
انصارى براى این سازمان مطرح شد، اما خبرهایى گویاى 
آن است که روحانى همچنان اشرف بروجردى را براى 

ادامه ریاست این سازمان مناسب مى داند.
در ســوى دیگــر گمانه زنــى هــا، ابقاى اســحاق 
جهانگیــرى و  على اکبــر صالحى را در پســت هاى 
معاون اولى و ریاست ســازمان انرژى هسته اى قطعى 

مى دانند.
زمزمه برکنارى نهاوندیان نیز دیر زمانى است که شنیده 
مى  شود. محمود واعظى هم از کسانى است که باتوجه به 
اظهار نظر خودش مبنى بر اینکه «وزیر ارتباطات نخواهم 
بود؛ احتمال دارد رئیس دفتر رئیس جمهور شوم» گزینه 

جدى ریاست دفتر رئیس جمهور است.

ایران دوباره توسط تروریست ها تهدید شد

اشاره به اصفهان 
در ویدئوى جدید داعش

ادعاى یک اصولگرا درباره دیدار فرماندهان سپاه با رئیس جمهور: 
گفته اند آرام نخواهند گرفت

آخرین گمانه زنى درباره معاونان
 در دولت دوازدهم

عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس با اشاره به شایعات اخیر درباره او:
فرزندى به نام حسن ندارم!

ممانعت مردم از شروع عملیات اجرایى یک پروژه توسط وزیر!

واکنش رئیس مجلس به انعکاس مصوبه مجلس نمایندگان: 

رسانه ها اضطراب بالوجه ایجاد نکنند
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دبیرکل شــورایعالى آموزش و پرورش تأکید کرد: این 
شــورا از ریاســت مجلس و نمایندگان درخواست دارد 
تا طرح اســتخدام تعدادى از نیروهاى حق التدریس را 

متوقف کنند.
مهدى نوید ادهم در خصوص «تصمیمات اتخاذ شده در 
جلسه این شورا»، گفت: این جلسه با حضور وزیر آموزش 

و پرورش و دیگر اعضاى این شورا برگزار شد.
دبیرکل شورایعالى آموزش و پرورش ادامه داد: در ابتداى 
جلسه، از خدمات علمى مرحومه مریم میرزاخانى تجلیل 
به عمل آمد. او با اشاره به مطرح شدن طرح «استخدام 
تعدادى از نیروهاى حق التدریسى» اظهار داشت: موضوع 

این طرح که امروزه در مجلس مطرح است، مورد بررسى 
قرار گرفت؛ هر چند که این طرح در کمیسیون آموزش 
مجلس مورد تأیید قرار نگرفت اما تعدادى از نمایندگان 
درصدد هســتند تا این طرح را در صحن علنى مجلس 

مطرح کنند.
نوید ادهم اضافه کرد: شــورایعالى آموزش و پرورش با 
توجه به نقش نیروى انســانى در فرآ یند تعلیم و تربیت 
و ضرورت دارا بودن ویژگى ها و شایستگى هاى خاص 
براى حضور در ســر کالس درس و با عنایت به اجراى 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از ریاست مجلس 

و نمایندگان درخواست دارد تا این طرح را متوقف کنند.

معاون اجتماعى و فرهنگ ترافیــک پلیس راهور ناجا 
اعالم کرد: آمارها نشان مى دهد که 30 درصد از متوفیان 

تصادفات، عابران پیاده هستند.
سرهنگ عین ا... جهانى گفت: در تفکر رایج، عابر پیاده 
را عنصرى فاقد مســئولیت و تکلیــف در هنگام عبور 
از معابر قلمداد مى کنند اما این مســئله منســوخ شده 
است و عابرین باید نســبت به عمل و رفتار خود هوشیار 
باشــند و این مهم تنها و تنها با فرهنگسازى امکانپذیر 

است.
وى با ارائه آمارى در خصوص وضعیت تصادفات عابران 
پیاده اظهار داشت: برابر آمارهاى حاصله، در سال جارى 

30 درصد از متوفیان تصادفات عابرین پیاده بوده اند که 
بخش قابل توجهى از این افراد در ساعت 20 الى 24 جان 

خود را ازدست داده اند.
معاون اجتماعى و فرهنگ ترافیــک پلیس راهور ناجا 
گفت: بررسى تصادفات نشــان مى دهد که ویژگى بارز 
وقوع تصادف در بازه زمانى مذکور آن است که همزمان 
با کاهش دید به دلیل غروب آفتاب و خنکى هوا، از یک 
سو تعداد عابرین در  ســطح معابر بیشتر مى شود که در 
صورت عدم رعایت اصل «دیدن و دیده شدن» و عدم 
رعایت تکالیف قانونى فوق، احتمال تصادف با آنها باال 

خواهد رفت.

سهم 30 درصدى عابران از 
مرگ هاى ترافیکى

درخواست براى توقف 
استخدام حق التدریسى ها

آموزش عجیب دختر فنالندى 
«آنا مینکینن» دختر سـوارکار فنالندى به ایران آمده 
تا فنـون نظامـى باسـتانى ایـران از جملـه تیراندازى 
باکمـان روى اسـب را از «علـى قورچیـان» بیاموزد. 
این ورزش هاى باسـتانى در فهرست میراث فرهنگى 
ناملموس سازمان یونسکو به ثبت رسیده اند. «نشنال 
جئوگرافیک» از آموزش هاى او تصاویرى تهیه کرده 

که در شماره جدید این نشریه منتشر شده است.

افزایش میلیاردى زکات
فرهاد اقطـار، رئیس دبیرخانه مشـارکت هاى مردمى 
سـازمان بهزیسـتى با ارائه آمـارى از میـزان فطریه و 
زکات جمع آورى شده از سوى سازمان بهزیستى پس 
از ماه مبارك رمضان خاطرنشان کرد: سال گذشته 15 
میلیارد تومـان در بخـش فطریـه و زکات جمع آورى 
شـد که این رقم در سـال جارى به 17 میلیـارد تومان 

افزایش یافت.

خرید گِل و ریشه!
مدیرعامل سازمان میادین و میوه  و تره بار شهردار تهران 
گفت: تا دو سال قبل سبزى با گل و ریشه در بازارهاى 
میادین میوه و تره بار ارائه مى شد. غالمحسین رحیمى 
بیان داشـت: بر اسـاس برآوردهاى صـورت گرفته در 
هر یک کیلو سـبزى 300 تا 330 گرم گل و ریشه بود 
که ارزش ریالى آن در طول یکسال 26 میلیارد تومان 
برآورد شـد و به این معناسـت که مردم تهران ساالنه 

26 میلیارد تومان هزینه گل و ریشه سبزى مى کردند.

واردات پالم کاهش یافت
سمیره صباح معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى 
غذایى سـازمان غـذا و دارو گفت: در راسـتاى ارتقاى 
کیفى مواد غذایى واردات روغن پالم را از 750 به 400 

هزار تن در سال جارى کاهش داده ایم. 

تحصیل 80 هزار طلبه زن
حجت االسـالم والمسـلمین محمودرضا جمشیدى، 
مدیر حوزه هاى علمیه زنان گفـت: در حال حاضر 80 
هزار طلبه خواهر در 500 مدرسـه علمیه خواهران در 
سراسر کشـور مشغول به تحصیل هسـتند و صدهزار 
دانش آموخته نیز در حوزه هـاى علمیه خواهران وجود 
دارد که این تعداد نیروى انسانى باید سهم بسیار زیادى 

در تولید علوم اسالمى انسانى داشته باشند.

سیستم ثبت آنى مختل شد
حدود 20 روز اسـت که سیسـتم ثبت آنى که به جاى 
ثبت دسـتى و بـه منظور تسـهیل امور ثبتى مـردم در 
دفترخانه هاى سراسر کشـور راه اندازى شده، اختالل 
پیدا کرده است .آنطور که شاهدان عینى به خبرگزارى 
تسنیم گفته اند، در حال حاضر ثبت اثر انگشت طرفین 

یک معامله، حدود یک ساعت به طول مى انجامد.

آغاز المپیاد جهانى کامپیوتر
مدیـر اجرایى و سـخنگوى المپیـاد جهانـى کامپیوتر 
2017 با اشـاره به میزبانى ایران، گفت: ایـن المپیاد از 

شنبه(امروز) در کشور برگزار خواهد شد. 
حمیدرضا عظمتى افزود: 85 کشـور در قالب تیم هاى 
چهار نفره در ایران حضور دارند. وى خاطرنشـان کرد: 
المپیاد جهانى زیسـت شناسـى 2017 سـال آینده به 

میزبانى ایران برگزار خواهد شد.

«Hotel School» تأسیس
حرفـه اِى  و  فنـى  آمـوزش  مرکـز  نخسـتین 
«Hotel School» در هتـل جهانگـردى «میگون» 
تأسـیس مى شـود. این مرکز بـا هدف ارتقاى  سـطح 
مهارت، تخصص پرسـنل و آشـنایى بـا تکنیک هاى 
بین المللى هتلدارى، با موافقت و مجوز رسمى معاون 
وزیر و ریاست سـازمان فنى وحرفه اى کشور در هتل 

جهانگردى میگون راه اندازى مى شود.

چرك نویس

گشت مشترك تعزیرات حکومتى تهران روز چهارشنبه 
هفته گذشته به همراه نمایندگان دستگاه هاى نظارتى، 
براساس شکایت یکى از شهروندان از کبابى مشهورى 
در شرق تهران، پس از بازرسى از این واحد صنفى متوجه 
تخلفات صنفى و بهداشــتى متعددى شد. کیسه هاى 
پالستیکى 50 کیلویى حاوى گوشت هاى چرخ کرده اى 
که انتهاى آن خونابه جمع شده بود و برخى قسمت هاى 
روى آن گوشت ها سیاه شده بود، جلوى در این کبابى 
توجه همه را جلب مى کرد.کارگــران در صدد متفرق 
کردن جمعیت بودند و با نگرانى سعى داشتند که هرچه 
سریع تر کار انتقال گوشــت ها به ماشین دامپزشکى را 

انجام دهند. 
یکى از اهالى محل گفت: «هر شب مردم مدت زمانى 
طوالنى براى گرفتن غذا در صف مى ایســتند.» وى 

با ابراز تأســف گفت: «چطور مى توانند از اعتماد مردم 
سوء اســتفاده کنند و اینطور ســالمت مردم را به خطر 
بیاندازند. اگر در منزل نان و پنیر خورده شود بهتر است تا 
از رستوران هایى که اینطور با جان مردم بازى مى کنند، 

غذا تهیه شود.»
یکى دیگــر از اهالى محــل گفت: «چنــد کبابى در 
این خیابان هســت اما ایــن کبابى مشــتریان زیادى 
از نقاط مختلف تهران دارد و همیشــه شــلوغ است؛ 
ما فقط یــک بار از آن غــذا گرفتیم که بــه دلیل بوى 
چربــى و خــام بودن کبــاب هــا، کیفیــت مطلوبى 

نداشت.»
در بازدیــد از ایــن کبابى، کاظــم علــى زاده نماینده 
دامپزشــکى گفــت: «ســردخانه این واحــد صنفى 
غیراستاندارد است و شرایط الزم براى نگهدارى گوشت 

را ندارد و تغییر رنگ گوشــت نشــان مى دهد که این 
گوشت ها فاســد است.» وى یادآور شــد: «واحدهاى 
صنفى نباید گوشــت چرخ کــرده را بیــش از دو روز 

نگهدارى کنند.»
على زاده با بیان اینکه از ظاهر این گوشت ها مشخص 
است که فاسد شده و قابل استفاده نیست، افزود: «همه 
گوشــت هاى این واحد صنفى ضبط مى شود و براى 
بررسى دقیق تر نمونه این گوشــت به آزمایشگاه داده 

مى شود.»
این کارشناس دامپزشــکى با تأکید بر اینکه در زمینه 
سالمت و امنیت مردم هیچگونه چشم پوشى نداریم ، 
اظهار داشــت : همه این گوشــت ها معدوم خواهد شد 
اما تا زمان دریافت نتیجه آزمایش به صورت امانت در 

سردخانه نگهدارى مى شود.

مدتى است که مناقشات بین ایران و ترکیه براى ساخت 
سد ایلیسو باال گرفته است. ترکیه مى خواهد سد ایلیسو را 
روى رود دجله بسازد؛ این سد از ورود 56 درصد منابع آب 
دجله به خاك عراق جلوگیرى مى کند. پیش بینى شده 
آبگیرى سد ایلیسو تبعات زیست محیطى و تنش آفرینى 
بین کشــورهاى ترکیه، عراق و ایران ایجاد مى شــود. 
سدسازى ترکیه درحالى است که جنوب غرب آسیا و به 
ویژه غرب ایران گرفتار گرد و خاك شدید شده و احتمال 
مى رود با ادامه خشکســالى در عراق و تشدید آن در پى 
ســاخت یک ســد بزرگ در ترکیه، ریزگردها روزهاى 

بیشترى را میهمان ریه هاى مردم غرب ایران باشند.
در سال هاى گذشته با جلوگیرى دولت ترکیه از ورود آب 
فرات به عراق، تاالب هورالعظیم با خشکسالى مواجه شد؛ 
تاالبى که زمانى محل صید و صیادى اهالى و سیســتم 
طبیعى خنک کننــده هوا بود، رفته رفتــه کارکردهاى 
طبیعى خود را از دست داد. حاال هم با نهایى شدن ساخت 
سد روى رود دجله، منبع آبى تاالب هورالعظیم محدود 
مى شــود؛ اتفاقى که شــاید به مرگ قریب الوقوع این 
تاالب و یک فاجعه بزرگ زیست محیطى در ایران منجر 

شود.
پیش از این محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت هاى 
مردمى ســازمان حفاظت محیط زیســت در این رابطه 
گفته بود: سدهاى ساخته شده روى دجله و فرات، تمام 

آب این دو رودخانه را مى گیرند و پیامدهاى این مسئله 
خشک شدن تاالب هاى مرکزى عراق و سوریه، تبدیل 
تاالب هورالعظیم به بزرگ ترین کانون بحرانى ریزگرد 
در منطقه و درگیرى 25 استان غربى و مرکزى کشورمان 

با معضل ریزگردهاست.
اما هفته پیش سفیر ترکیه در ایران به این حرف ها واکنش 
نشان داد و با اعالم اینکه ترکیه حاضر است در رابطه با 
مسائل زیســت محیطى با ایران مذاکره کند به روزنامه 
ایران گفت: اینکه به نوعى برخورد شود که گویى سدهاى 
ترکیه و اقدامات ترکیه موجب این مشکالت است را بسیار 
ناراحت کننده مى دانیم. چون سهم ما از گرد و غبارى که 
از بین النهرین به سمت ایران مى آید، حتى 2 درصد هم 
نیست. بلکه قســمت بزرگى از این گرد و غبار از سمت 
صحرا و عربستان مى آید. این اطالعاتى است که مراکز 

بین المللى گزارش داده اند.
در واکنش به این سخنان سفیر ترکیه در ایران، ضیاءالدین 
شــعاعى مدیر ســتاد ملى مقابله با پدیده گرد و غبار به 
خبرآنالین گفت: اصًال آمارى در این رابطه وجود ندارد 
که بخواهیم چنین اطالعاتى ارائه کنیم، من این حرف 
را تأیید نمى کنم. به هر حال ترکیه در پاسخ به ادعاى ما 
که 80 درصد منبع گرد و خاك خارجى اســت، یکسرى 
نظراتى دارد که از دید ما نظرات تقابلى اســت و نظراتى 

علمى نیست.

پاسخ ایران به ادعاى سفیر ترکیه درباره سهم آن کشور از تولید  ریزگردها

دیدگاه هاى ترکیه تقابلى است

این اتفاق مى تواند در هراستانى بیافتد

تشکیل صف طوالنى براى خرید کباب فاسد!

یکى از قوانین و مقررات خدمت ســربازى، 
معافیت بخشــودگى ســنى براى متولدین 
ســال هاى 54 به قبل اســت. در این رابطه 
جانشین سازمان وظیفه عمومى ناجا گفت: 
متولدان 1354 بــه قبل که واجد شــرایط 
معافیت بخشودگى ســنى هستند و تاکنون 
موفق به بهــره مندى از این نــوع معافیت 
نشده اند مى بایست از طریق دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامــى، وضعیت خدمتى خود 

را مشخص کنند.
ســردار ابراهیــم کریمى گفــت: واجدین 
شــرایط مى تواننــد بــا مراجعه بــه دفاتر 
خدمات الکترونیــک انتظامى (پلیس+10) 
وضعیــت خدمتــى خــود را مشــخص

 کنند.
وى با اشاره به اینکه در این نوع معافیت عالوه 
برشرط سنى، مقطع تحصیلى مشموالن نیز 
مالك عمل اســت، افزود: مشموالنى که 
قبًال، از این معافیت بهره مند شده اند و داراى 
کارت معافیــت از خدمت قدیمى هســتند، 
باید براى تعویض کارت قدیمى معافیت به 
هوشمند، از طریق دفاتر (پلیس+10) اقدام 

کنند.
سردار کریمى درخصوص مقررات مربوط به 
معافیت بخشودگى سنى گفت: شرط سنى 
براى دارندگان مدارك تحصیلى (زیردیپلم 
تا لیســانس) تا پایان 1354، فوق لیسانس 
تا پایان 1352، دکترا ى غیر پزشکى تا پایان 
1350 و دکتراى پزشکى ودامپزشکى تا پایان 

1344 تعیین شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شناسنامه 
عکس دار مشموالن باالى 50 سال مشروط 
بر اینکه تغییرات سنى نداشته باشد، به منزله 
تعیین تکلیف وضعیت خدمتى آنان اســت 
و نیازى به درخواســت معافیــت نخواهند

 داشت.

شرایط معافیت بخشودگى 
سنى سربازى اعالم شد

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر ســازمان غذا و دارو گفت: نگرش هاى منفى نسبت به کیفیت دارو هاى ایرانى، 
باعث شده است تا بسیارى از مردم براى رفع نیاز دارویى خود از برند هاى خارجى، 40 درصد بیشتر هزینه کنند و مبالغ 

هنگفتى را راهى جیب تولید کنندگان خارجى کنند.
اکبر عبداللهى گفت: بر اساس آزمایش هاى انجام 
شــده دارو هاى داخلى و خارجى هیچ تفاوتى در 
کیفیت با هم ندارند و تنها از نظر اســتانداردها، از 
هم متمایز مى شوند. وى افزود: نگرش و طرز فکر 
مردم نســبت به دارو هاى برند و خارجى منجر به 
ایجاد تمایز بین این دارو ها شده و تا حدى پیش 
رفته اســت که افراد حاضرند بــا پرداخت مبالغ 

هنگفت، از دارو هاى خارجى استفاده کنند.
مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و 
دارو خاطر نشان کرد: در بسیارى از مواقع اعتماد و 
اطمینان به تأثیر دارو هاى خارجى، در عمل انرژى 

مثبت را به بیمار تلقین مى کند و در عمل بسیارى از بیمارى ها را به بهبودى مى رساند.
وى عنوان کرد: قیمت دارو هاى ایرانى با همان کیفیت دارو هاى برند، با دارو هاى خارجى تفاوت بسیارى دارد. این در 
حالى است که دارو هاى با تکنولوژى باال و دانش بنیان ایرانى 30 تا 40 درصد ارزان تر از نوع خارجى آن است و دارو هاى 

ژنریک ایرانى نسبت به کشور هایى مانند هند چهار  برابر ارزان تر است.

تفاوت 40 درصدى قیمت دارو هاى داخلى و خارجى

سرپرست دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت 
گفت: مصرف نمک در ایران بیش از استاندارد جهانى و 

عامل بروز بسیارى از بیمارى هاى مزمن است.
به گزارش آنا، دکتر شهرام رفیعى فر در حاشیه پنجمین 
کنگره ملى و دومین جشنواره خود مراقبتى و آموزش بیمار 
با بیان اینکه براى رعایت سبک زندگى مردم باید سواد 
سالمت جامعه باال برود، افزود: از هر دو نفر ایرانى یک نفر 

سواد الزم براى داشتن زندگى سالم دارد.
وى با اشاره به اینکه از هر ده ایرانى 9 نفر بیش از 5 گرم 
نمک در روز مصرف مى کننــد، گفت: نمک اصلى ترین 
عامل افزایش فشار خون است و از هر چهار نفر ایرانى یک 
نفر فشار خون دارد اگر ما بتوانیم مصرف نمک را به کمتر 
از 5 گرم در روز برسانیم میزان سکته هاى قلبى و مغزى به 

یک سوم کاهش پیدا مى کند.
سرپرست دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت 
افزود: از هر دو نفر ایرانى یک نفر تغذیه سالم ندارد و از هر 

چهار نفر ایرانى سه نفر چاق هستند.

آمارهاى هشداردهنده 
درباره سالمت ایرانیان

خبر دردناك بود. «بنیتا»ى هشت ماهه که حدود یک 
هفته اى خبر گم شــدنش در فضاى مجازى دست به 
دست مى شــد، باالخره پیدا شــد بى آنکه نفس بکشد. 
سارق سابقه دار خودروى پدر بنیتا که به تازگى از زندان 
برگشته، این بار با ســرقت خودرو، جان یک کودك را 

گرفته است. 
برخى معتقدنــد مجازات ها آنگونه که بایــد بازدارنده 
نیستند، این در حالى است که یک جرم شناس معتقد است 
مجازات جرائم در ایران به حد کافى بازدارنده هستند و 

افزایش جرائم ناشى از عوامل دیگرى است.
عبدالصمد خرمشاهى جرم شناس و حقوقدان در گفتگو 
با خبرگزارى آنا، با اشــاره به حادثــه کودك ربایى هاى 
اخیر در کشــور و در توضیــح برخــى از اظهارنظرها 
مبنى بر اینکــه کاهش مجازات جرائــم باعث افزایش 
جرم هاى خشن شده اســت، با بیان اینکه بین کاهش 
مجازات جرائــم و افزایش جرم هیــچ رابطه اى وجود 
نــدارد، تصریح کرد: جــرم، محصول علــل و عواملى 
اســت که در جامعه ایجاد مى شــود کــه از جمله آن 
مى توان به عوامل محیطى، خانوادگى و جامعه اشــاره 

کرد.
این جرم شناس با اشاره به برخى از این عوامل توضیح 
داد: فقر فرهنگى، فقر مالى، نداشتن اشتغال، استرس، 
نگرانى، طــالق، اعتیاد و آســیب هایى از این دســت 
حلقه هایى هســتند که با متصل شــدن به یکدیگر از 
یک فرد، یک مجرم مى سازند و مادامى که این عوامل 
در جامعه وجود داشته باشــد، قطعًا ما شاهد وقوع جرم 

خواهیم بود.
خرمشاهى با اشــاره به میزان وقوع جرم در کشورهاى 
پیشرفته، عنوان کرد: در این کشــورها میزان جرائم در 
حال نزدیک شدن به صفر است و این به این معنا نیست 
که در آنجا به فکر تشدید مجازات ها هستند، بلکه در این 
جوامع، به اصالح جامعه فکر مى شود. اصالح یک جامعه 
یعنى از بین بردن علل و عواملــى که باعث وقوع جرم 
مى شــود. مادامى که فقر و مشکالت مالى وجود داشته 

باشد، فرد مستعد بروز جرم است.
وى با بیان اینکه هم اکنون مجازات ها در کشور ما سبک 
نیســتند، گفت: امروزه در بحــث مجازات هاى جرائم، 
نگاه ها بیشتر به ســمت موضوعات تربیتى و اصالحى 
کشیده شده اســت، مجازات هاى سخت هرگز جوابگو 
نبودند افرادى که دست به جنایت هاى هولناك مى زنند، 
قطعاً از لحاظ شخصیتى داراى مشکل هستند و به نوعى 
مى توان آنها را جزو آسیب دیدگان اجتماعى به حساب 
آورد. طبیعتًا وقتى زمینه هاى بروز جرم آماده باشد، تعداد 

مجرمین افزایش پیدا مى کند.
این جرم شــناس با بیان اینکه علل و عوامل جرم باید 
در یک جامعــه از بین برود، تصریح کــرد: هرچقدر که 
مجازات ها تشدید شود و به دنبال اصالح جامعه نباشیم، 

به هیچ عنوان جرم کاهش پیدا نمى کند.
خرمشاهى در این زمینه به بحث قاچاق موادمخدر اشاره 
کرد و گفت: در گذشــته اعدامى هاى فراوانى در ایران 
وجود داشتند، اما مجازات اعدام نتیجه بخش نبود. اخیراً 
مسئوالن متوجه شــدند که مجازات اعدام هیچگونه 

نتیجه بازدارنده اى در بحث موادمخــدر و از بین بردن 
بزه نداشته است.

وى با بیان اینکه هیچ انسانى مجرم به دنیا نمى آید، اضافه 
کرد: مجرمین اولین قربانیان جامعه هستند. این افراد با 
انواع و اقسام مشکالت دست و پنجه نرم کردند و جامعه 
از آنها یک انسان پرخاشــگر و قانون ستیز ساخته است. 
اگر ما مجرمان را به شدیدترین حالت تنبیه کنیم، نه تنها 
جنبه بازدارندگى ندارد، بلکه افرادى را تربیت مى کنیم که 

دیگر نمى توانند خود را با محیط انطباق دهند.

یک جرم شناس در حاشیه پرونده درگذشت دختر 8 ماهه تهرانى پاسخ مى دهد؛

افزایش جرائم در ایران ناشى از چیست؟
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انجمن سینماگران جوان در 
نطنز راه اندازى مى شود

معاون فرهنگى- هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اصفهان گفت: با توجه به عملکرد مناسب 
نطنز در بحث تئاتر، انجمن سینماگران جوان در نطنز 

دایر مى شود. 
پرویز طاهرى اظهارداشت: با دایر شدن این انجمن، 
بسیارى از اقدامات سینمایى و هنرى با کیفیت باالتر 

و آموزش هاى درخور تحسین انجام خواهد شد.
وى گفت: با توجه به برگزارى طرح ســینما ســالم 
در کشــور، آمادگى داریم تا در صورت وجود ســالن 
مناسب براى ســینما در نطنز، امکانات دیجیتال آن 

را فراهم کنیم.
وى تصریح کــرد: با توجه به وجود ســینما کوثر در 
نطنز و ســینما فرهنگ در بادرود، آمادگى داریم تا 
سینماهاى سوم و چهارم را در این دو شهرستان آماده 

کنیم.

افزایش 6 برابرى سطح 
زیر کشت زعفران در کاشان

 فرماندار کاشــان گفت: در راستاى پیگیرى اصالح 
الگوى کشــت در این شهرستان ســطح زیر کشت 
زعفران در کاشان از ابتداى دولت یازدهم تاکنون به 

شش برابر افزایش یافته است.
حمید رضا مؤمنیان اظهار داشــت: سطح زیر کشت 
زعفران در ابتداى شــروع به کار دولت یازدهم 20 
هکتار بود که اکنون در راستاى اجراى سیاست هاى 

دولت به 120 هکتار افزایش یافته است.
وى با بیان اینکه یکى از چالش  هاى جدى کاشــان 
در حال حاضر، آب اســت، افزود: تعداد قابل توجهى 
از روستاهاى کاشان با بحران آب دست و پنجه نرم 

مى کنند.
مؤمنیان تصریح کرد: بر اساس سیاست هاى دولت 
تدبیر و امید و پیگیرى  ها توانســتیم تا حدود زیادى 
مشــکل بحران آب روســتاییان را رفع کنیم  و 28 
روستاى کاشان که با دشوارى و جیره  بندى با تانکر 
آبرسانى مى  شــدند را به کمتر از 15 روستا کاهش 

داده ایم.

پرونده باند 
سارقان 25 خودرو بسته شد

فرمانده انتظامى شهرســتان برخوار از دســتگیرى 
اعضاى باند چهار نفره سرقت خودرو خبر داد.

على صادقى اظهار داشت: در پى وقوع چندین فقره 
ســرقت خودرو در شهرســتان برخوار، شناسایى و 
دســتگیرى عامل یا عوامل این سرقت ها در دستور 
کار مأموران پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت.

وى افزود: مأموران پس از تشــکیل پرونده و انجام 
یکســرى اقدامــات تخصصى موفق شــدند چهار 
ســارق را شناســایى و پس از هماهنگــى با مقام 
قضائى در عملیاتى ضربتى و غافلگیرانه دســتگیر 

کنند.
فرمانده انتظامى شهرستان برخوار با اشاره به اینکه 
سارقان به سرقت 25 دستگاه خودرو اعتراف کردند، 
ادامه داد: در این خصوص پرونده تشکیل و هر چهار 

سارق تحویل مراجع قضائى شدند .

لزوم تسریع در راه اندازى 
پمپاژ آب دولت آباد -چادگان

مدیراداره امور عشایر چادگان خواستار تسریع صدور 
مجوز برداشت و بهره بردارى از پروژه پمپاژ آب دولت 

آباد- چادگان شد.
مسعود موحدى بر لزوم چاره اندیشى مسئوالن براى 
تأمین اعتبار آبرسانى به مجمتع هاى عشایرى دشت 
کبود، چشمه گرداب و کوکانگ تأکید کرد و گفت: روا 
نیست که شهرستان چادگان با وجود قرارداشتن در 
حوضه آبریز زاینده رود از مشکل بى آبى و یا ناسالم 

بودن آب رنج ببرد.
وى  خواستار تســریع در صدور مجوز برداشت آب و 
بهره بردارى از پروژه پمپاژ دولت آباد در بخش چنار 
رود این شهرستان شد و گفت: با راه اندازى این پروژه، 
براى 300 نفر از جوانان عشــایر چادگان اشتغال زایى 

خواهد شد.

با اجراى طرح هاى خود اشتغالى، 14هزار نفر در استان 
اصفهان وارد بازار کسب و کار شدند.

مدیرکل آموزش فنــى و حرفه اى اســتان اصفهان با 
بیان این مطلب گفــت: در طرح هاى خود اشــتغالى 
فنى و حرفه اى اســتان، 60هزار نفر آمــوزش دیدند 
که از ایــن تعداد 14هــزار نفر وارد بازار کســب و کار 

شدند. 
ابوطالــب جاللى تقویــت دانش و مهــارت را یکى از 
راهکارى هاى مهم براى ایجاد اشتغال مولد و پایدار در 
جامعه دانست و افزود: به منظور افزایش  اشتغالزایى در 
استان، دو طرح آموزش رایگان مهارت ها و اختصاص 

کارگاه هاى مجهز به کار  آفرین ها در دســتور کار قرار 
داده شد. وى با اشــاره به اجراى طرح هاى اشتغالزایى 
در روســتاها هم گفت: شناســایى ظرفیت اشتغال در 
روستاها با مشارکت مدیران کل دستگاه هاى اجرایى، 
بخشداران، فرمانداران و دهیاران مورد توجه ویژه قرار 

دارد.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان با بیان 
اینکه ظرفیت اشتغال و تولید در روستاها باید استخراج 
شود افزود: روســتاها ظرفیت هاى مختلف تولیدى و 
اشتغالزایى دارند و باید طرح هاى تولیدى و اشتغالزایى 

شناسایى شود.

85 درصد مشــترکان اســتان اصفهان براساس الگو آب 
مصرف مى کنند.

معاون خدمات مشــترکان و درآمد آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان این مطلب، گفت: تاکنــون 257 هزار و 
600 مشترك اخطاریه مصرف آب دریافت کرده اند که 80 
درصد از شهر اصفهان و 20 درصد مربوط به بقیه شهرها 

بوده است.
رضا رضایى با اشاره به اینکه 78 درصد اماکن مسکونى و 
22 درصد اماکن غیر مسکونى است، افزود: استان اصفهان 
یک میلیون و صد هــزار مشــترك آب دارد که در حدود 
319 میلیون مترمکعب در ســال فروش آب داریم. وى با 

بیان اینکه 85 درصد مشترکان براساس الگو آب مصرف 
مى کنند، گفت: بیش از 93 شهر زیر پوشش آب و فاضالب 
شهرى هستند که 85 درصد تأمین آب با کمک زاینده رود و 

تأمین 15 درصد دیگر از آب چشمه ها و قنوات است.
رضایى اظهار داشت : از ســال 89 تا 95 بیش از 500 هزار 
واحد به آمار مصرف کنندگان آب شرب اضافه شده ولى به 
دلیل کمبود بارش ها و خشکسالى به میزان پنج هزار و 400 

لیتر بر ثانیه آب کاهش داشته است.
 وى افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مصرف 
بى رویه آب از سوى مشترکان مى توانند با شماره 1522 با 

ما تماس بگیرند.

ایجاد کسب و کار 
براى 14هزار جوان اصفهانى

اخطار مصرف آب به 
258 هزار مشترك در استان 

عضو هیئت مدیره شهرسازى شرکت عمران شهرهاى 
جدید در آیین کلنگزنى 13 پروژه شهر جدید بهارستان در 
خصوص الحاق بهارستان به اصفهان گفت: براى اجراى 
این طرح، ضرورتى نمى بینم چراکه این دو شهر جدا و با 

اهداف مشخص تأسیس شدند.
حبیب ا... طاهرخانى با اشــاره به تعامل مناسب شرکت 
عمران بهارستان با دیگر ارگان هاى دولتى و غیر دولتى 
اســتان اصفهان در اجراى پروژه ها اظهار داشت: تعامل 
این شرکت براى بهره بردارى از خط متروى بهارستان تا 
صفه زبانزد بوده و نتیجه آن را نیز مى توان در روند اجرایى 

این پروژه شاهد بود.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه حداکثــر بهره بردارى از 
پروژه هاى اجرا شده در شهرهاى جدید باید مورد توجه 
باشد، تصریح کرد: در این راستا باید توجه داشته باشیم که 
براى بهره بردارى حداکثرى از مترو باید جمعیت هم براى 

انجام امورات خود در طول روز به بهارستان سفر کنند.
عضو هیئت مدیره شهرسازى و توسعه مسکن شرکت 
عمران شــهرهاى جدید با تأکید بر اینکه ایجاد مراکز 
درمانى از جمله این ظرفیت هاســت، افزود: البته باید در 
هر منطقه مطابق با سند آمایش سرزمین ارائه خدمات 
مختلف و راه اندازى مراکز مورد نیاز در دســتور کار قرار 

گیرد.
وى با اشــاره به اینکه ایجاد جذابیت بــراى زندگى در 
شــهرهاى جدید در دستور کار اســت، افزود: از این رو 
برنامه ریزى ویژه براى ایجاد این جذابیت در مسکن  مهر 

در دستور کار است.
طاهرخانى با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشمارى سال 
95 در حال حاضر 80 هزار نفر در شهر جدید بهارستان 
ساکن هستند، ابراز داشت: از این رو ما سعى داریم در کنار 
توسعه این شهر، افزایش کیفیت زندگى و یکپارچه سازى 

خدمات را مورد توجه قرار دهیم.
وى در ادامه در خصوص توســعه حمل و نقل ریلى در 
شهر هاى جدید استان اصفهان گفت: متروى بهارستان 
و فوالدشهر در حال اجراســت و در شهر جدید مجلسى 
نیز مطالعــات راه انــدازى این طــرح در دســتور کار 

است.
طاهرخانى با اشاره به انجام مطالعات تأسیس شهر جدید 
شیخ بهایى در استان اصفهان نیز ابراز داشت: با توجه به 
سند آمایش ســرزمین افزایش در تعداد شهرهاى جدید 

استان اصفهان صورت مى گیرد.

عمران بهارستان 1100 پرونده حقوقى در 
مراجع قضائى دارد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان هم در 
این مراسم گفت: در حال حاضر هزار و صد پرونده جارى 
و حقوقى شرکت عمران بهارســتان در مراجع قضائى 
وجود دارد که بخش عظیمى از ایــن پرونده ها درحال 

تکمیل است.
محمدرضا احمدى در بخش دیگرى از صحبت هایش با 
اشاره به اینکه این تعداد پروژه با اعتبار 15 میلیارد تومان 
در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: بهره بردارى 

از این پروژه ها  تا پایان سال جارى محقق خواهد شد.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه راه اندازى 13 مدرسه در 
شهر جدید بهارستان را در دستور کار قرار داده ایم، اظهار 

داشت: تاکنون پنج مدرســه تحویل آموزش و پرورش 
شده است.

2مسجد بهارستان داراى مشکل سازه اى است
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با بیان 
اینکه توسعه و کیفیت سازى مساجد شهر جدید بهارستان 
نیز در دســتور کار قرار دارد، تصریح کرد: از این رو از 11 
مسجد موجود در شهر بهارستان 9 مسجد در دست کیفى 
سازى است و دو مسجد نیز به لحاظ سازه اى دچار مشکل 

است که نیاز به بازسازى دارد.
وى در خصوص حل مشکل اشتغال شهر جدید بهارستان 
نیز اضافه کرد: براى این امر نیز ســایت 550 هکتارى 
منطقه صنعتى جنــوب اصفهان را در دســتور کار قرار 
داده ایم که در صورت بهره بــردارى بزرگ ترین منطقه 

صنعتى استان اصفهان خواهد بود.

احمدى همچنین به بهره بردارى کامل مســکن مهر 
شهر بهارستان اشاره کرد و گفت: تنها 240 واحد مسکن 
مهر به دلیل مشــکالت ثبتى هنوز بهره بردارى کامل 

نشده است.
وى با بیان اینکه همه پروژه هاى در دستور کار شرکت 
عمران از سال گذشته داراى پیشرفت فیزیکى باالى 90 
درصد است، افزود: این پروژه ها نیز تا پایان امسال بهره 

بردارى مى شود.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید بهارستان در 
خصوص زمان بهره بردارى از  مترو بهارستان نیز گفت: 
این پروژه در صورت تأمین اعتبار مناسب تاسال 98 بهره 

بردارى مى شود.
احمدى تصریح کرد: براى بهره بردارى از ســه ایستگاه 
مترو بهارســتان تا صفه به صد  میلیارد تومان اعتبار نیاز 

داریم.

عضو هیئت مدیره شهرسازى شرکت عمران شهرهاى جدید:

 الحاق بهارستان به اصفهان ضرورى نیست

آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره رضوى کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان با درخشش بى سابقه کانون 
پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان اســتان اصفهان 
در بخش هاى مختلف در ســطح کشــور و بــا معرفى 
برگزیدگان استان اصفهان در سطوح کشورى و استانى، 

به کار خود پایان داد.
در این مراسم که با حضور جمعى از مربیان، کارشناسان 
و برگزیدگان رشــته هاى مختلف در تــاالر اجتماعات 
نگارستان امام خمینى (ره) برگزار شد، مدیرکل   کانون 
پرورش فکــرى کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان، 
افتخارآفرینى در رشــته هاى مختلــف در پانزدهمین 
جشنواره رضوى قصه گویى از ســوى   کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان استان اصفهان در سطح کشور 
را به همه کارشناسان، مربیان و دست اندرکاران دست 
مریزاد گفت و افزود: کانون پــرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان در پانزدهمین جشنواره رضوى 
با تالش مربیان و کارشناسان فرهنگى و هنرى با کسب 

بیشترین برگزیدگان در سطح کشور درخشید.
مهدى قربانى با ارائه اعــداد و ارقامى گفت: پانزدهمین 
جشــنواره قصه گویى رضوى هر ســاله در سه سطح 
بین المللى، ملى و اســتانى در رشته هاى مختلف برگزار 
مى شود که در سال 95، استان اصفهان در اکثر رشته ها، 

برگزیده شناخته شد.
وى ادامه داد: 61 مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان از استان اصفهان با هزار و 143 شرکت کننده 
و در مجموع با ارائه 529 اثر که به دبیرخانه مرکز ارسال 
داشتند در این جشنواره شرکت کردند که در نهایت 88 
اثر را دبیرخانه مرکز پذیرفت. قربانى البته ترویج فرهنگ 
رضوى، معرفى معارف رضوى، شناسایى اهل بیت (ع) 
به کودکان و... را از اهداف این جشنواره برشمرد و افزود: 

در بخش کاردستى 93 شرکت کننده، 41 اثر به دبیرخانه 
استان ارسال کردند که از 12 اثر برگزیده استان به مرکز، 
یک اثر برگزیده کشورى شــد. در بخش نشریه نگارى، 
120 اثر از 125 شرکت کننده واصل شد که ده اثر برگزیده 
استانى به مرکز ارسال و دو اثر برگزیده کشورى شناخته 
شد. در بخش کتاب ســازى از 43 شرکت کننده، 28 اثر 
رسیده بود که از هفت اثر برگزیده استان در مرکز، یک 
اثر برگزیده کشورى بود. در بخش پویانمایى 20 اثر به 
دبیرخانه استان ارسال شد که حاصل کار 54 شرکت کننده 
بود و از بین چهار اثــر برگزیده اســتان در مرکز، یک 
اثر برگزیده کشــور شد. در بخش ســرود هم از 13 اثر 
286 شــرکت کننده، 10 اثر برگزیده مرکز شد که یک 
شرکت کننده کانونى و یک اثر از شرکت کننده آزاد حائز 
رتبه برگزیده کشورى شــدند. در بخش داستان نویسى 
هم 108 شرکت کننده کانونى و آزاد با 158 اثر در استان 
شرکت کرده بودند که 24 اثر از مرکز پذیرفته و یک اثر در 

سطح کشور، شایسته تقدیر معرفى شد. 

مدیرکل کانــون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان 
استان اصفهان کسب برگزیدگان کشورى در بخش هاى 
مختلف را افتخار بزرگى براى استان اصفهان قلمداد کرد.

■■■   
رئیس گروه فرهنگى اداره کل آفرینش هاى فرهنگى و 
مسئول دبیرخانه کشورى پانزدهمین جشنواره رضوى  
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان کشور هم که 
میهمان ویژه مراسم اختتامیه بود به نصف جهان گفت: 
در کل کشور 36 هزار و 812 اثر در پانزدهمین جشنواره 
رضوى از 31 اســتان کشور شرکت داشــتند که 73 اثر 
در رشته هاى مختلف برگزیده شــدند که سهم استان 

اصفهان 9 برگزیده کشورى بود.
مژگان خلیل پور اظهار داشــت: در بررســى دبیرخانه 
کشورى جشنواره، آثار ارسالى از استان اصفهان داراى 
تنوع، نوآورى، خالقیت، محتواى بســیار غنى و کیفیت 
بسیار خوب بود و همین امر موجب شد استان اصفهان 
نسبت به دیگر استان هاى کشور، جایگاه بهترى را کسب 
کند. وى اذعان داشت: کســب رتبه هاى برترى استان 
اصفهان در رشته ها و بخش هاى مختلف در این جشنواره، 
مرهون برنامه ریزى مطلوب، توانمندى مربیان و هدایت 
و نظارت مســئوالن کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان اســتان اصفهان و عملکرد خــوب آنان بوده

 است.
خلیل پــور، با بیان اینکــه امروز و در مراســم اختتامیه 
هم نمونــه اى از این کارهاى باکیفیت را شــاهد بودیم 
افزود: امید اســت در دوره هاى آینده، استان اصفهان با 
برنامه ریزى هاى مطلوب تر ایــن مقامات را حفظ کند و 

بیش از پیش ارتقا دهد.
در پایان این مراســم، از برگزیدگان استان اصفهان در 
سطوح کشورى و اســتانى با اهداى تندیس، لوح تقدیر 

و جوای ز تجلیل شد.

درخشش کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اصفهان 
در جشنواره رضوى

ساسان اکبرزاده

مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى 
ایران گفت: طرح توســعه فــرودگاه بین المللى 
شــهید بهشــتى اصفهان با 120 میلیون دالر 

سرمایه گذارى خارجى اجرا مى شود.
رحمت ا... مهابادى افزود: براى اجراى این طرح، 
مشــاور در حال مطالعه اســت و زمان شروع و 
پایان این طرح پس از انجام مطالعات مشاور، در 
قراردادى که با پیمانکار خارجى منعقد خواهد شد، 

تعیین مى شود. 
وى با بیــان اینکه امور مربوط بــه اجراى طرح 
توسعه فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
براســاس برنامه پیش مــى رود، تصریح کرد: 
شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران براى 
اجراى طرح توسعه فرودگاه اصفهان محدودیتى 
ندارد و اعتبار مالى مورد نیاز این طرح تأمین شده 
است اما در عرصه فرودگاهى با محدودیت مواجه 

هستیم. 
مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى 
ایران افزود: طرح توسعه فرودگاه اصفهان مورد 
حمایت دولت اســت و با حمایت ویژه ســردار 
شمخانى دبیر شــوراى امنیت ملى، این طرح در 
دســتور کار شــورایعالى امنیت ملى قرار گرفته 

است. 
وى بااشــاره به اینکه زمین هــاى مجاور این 
فــرودگاه در مالکیت نهادهاى نظامى اســت، 
گفت: به همین جهت وزارت دفاع و پشــتیبانى 
نیروهاى مســلح نیز براى تأمین زمین مورد نیاز 
این طرح از طریق نهادهاى نظامى، اقدام کرده

 است. 

آخرین مرحله تست جانمایى سنسورهاى سامانه پایش مترو 
اصفهان پنج شنبه هفته گذشته با حضور شهردار اصفهان، 
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان و جمعى از مدیران 
شهرى در خیابان چهارباغ  حدفاصل ایستگاه امام حسین(ع) 

تا ایستگاه سى و سه پل انجام شد.
این پایش توسط دانشگاه علم و صنعت (مشاور امین میراث 
فرهنگى کشــور) صورت گرفت و تست ارتعاشات از نقاط 
حساس و آثار باســتانى موجود در خط یک مترو اصفهان 
انجام شد تا نســبت به تأثیرگذارى ارتعاشــات بر اماکن 
تاریخى اطمینان خاطر حاصل شود. در همین مراسم شهردار 
اصفهان از افتتاح رسمى ایستگاه هاى جدید خط یک متروى 

اصفهان در مرداد ماه خبر داد.
مهدى جمالى نژاد در حاشیه مســافرگیرى ایستگاه هاى 
جدید خط یک متروى اصفهان از ایستگاه تختى تا میدان 
آزادى اظهار داشــت: یکى از دغدغه هاى میراث فرهنگى 
عبور خط یک قطار شــهرى از چهارباغ و عبور خط دوم از 

میدان امام(ره) بود.
وى افزود: با جلساتى که با حضور مسئوالن امر در اصفهان 
و تهران برگزار شد تصمیم نهایى بر آن قرار گرفت که خط 

2 مترو از زیر میدان امام(ره) رد نشود؛ در خصوص عبور خط 
یک مترو از چهارباغ، دانشــگاه علم و صنعت براى تست 
لرزش و طرح هاى مطالعاتى این پروژه به عنوان دانشگاه 
امین سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

انتخاب شد.
شــهردار اصفهان ادامه داد: اخیراً و پــس از اعالم نتیجه 
تست ها، مشخص شد وضعیت بهتر از استاندارد معمول بود و 
در حال حاضر تست آزمایشى میزان لرزه مترو بر آثار تاریخى 
اصفهان در حال انجام است و تست هاى لرزه نگارى در این 
مرحله توسط میراث فرهنگى فراتر از استانداردها مى باشد.

جمالى نژاد با بیان اینکه در یک مــاه و نیم اخیر قطارها به 
صورت آزمایشــى در این فاز مترو تردد مى کردند، گفت: 
ایستگاه هاى جدید این فاز خط یک مترو کامل شده است 
و با نهایى شدن تســت ها، تا دو هفته آینده مردم اصفهان 

مى توانند از ایستگاه هاى جدید مترو استفاده کنند.
وى ادامه داد: با راه انــدازى نهایى این فاز از مترو اصفهان، 
شهروندان مى توانند از ایستگاه شهرك قدس در خیابان امام 
خمینى(ره)  تا خیابان چهارباغ باال و میدان آزادى را با قطار 

شهرى سفر کنند.

با آخرین مرحله تست جانمایى سنسورهاى سامانه پایش قطارشهرى محقق شد؛
رصد ارتعاشات حرکت مترو در چهارباغ

توسعه فرودگاه اصفهان 
با 120 میلیون دالر 
سرمایه گذارى خارجى
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اردستان بر سکوى نخست 
تولید مرغ 

علیرضا غیور،  فرماندار اردسـتان گفت: شهرسـتان 
اردستان داراى 140 واحد مرغدارى بوده و در استان 
اصفهان از نظر تولید گوشـت مرغ رتبـه اول را دارد؛ 
81 واحد صنعتـى هم دارد کـه تعـدادى از آنها نیمه 

فعال هستند.

توزیع گوشت 32 هزار 
تومانى در بازارهاى کوثر

مدیرعامل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شـهرى اسـتان اصفهان گفت: بـا هماهنگى سـتاد 
تنظیم بـازار اسـتان اصفهـان در حدود 700 الشـه 
گوشـت مـورد تأییـد سـازمان نظـام پزشـکى وارد 
بازارهـاى روز کوثر شـده اسـت و با قیمـت کیلویى 
32 هزار تومـان توزیـع مى شـود و در اختیـار مردم 

قرار مى گیرد.
اصغر کشاورزراد اظهار داشـت: در دهه کرامت طرح 
تخفیف ویژه اى براى 19 قلم جنس اساسـى و مورد 
نیاز مـردم در بازارهاى روز کوثر در نظر گرفته  شـده 

است.

تحصیل 25هزار دانشجو در 
دانشگاه جامع علمى کاربردى

دانشـگاه جامع علمـى کاربردى اسـتان اصفهان در 
سـال جدید تحصیلى 10 کد رشـته جدیـد در مقطع 

کاردانى ارائه مى کند.
معاون آموزشى دانشگاه جامع علمى کاربردى استان 
اصفهان با بیـان این مطلب اظهار داشـت: در سـال 
تحصیلى جدید 227 کد رشته با ظرفیت پذیرش 15 

هزارنفر در مقطع کاردانى ارائه مى شود.
مجید وفادار افزود: تاکسیرانى،آشپزى،آرایشـگرى، 
دامدارى و کشاورزى از رشـته هاى جدید ارائه شده 

در این دانشگاه است .

افتتاح دفتر جمعیت دفاع از 
ملت فلسطین در اصفهان 

با حضور زهرا مصطفوى، دختر امام خمینى (ره)، دفتر 
جمعیت دفاع از ملت فلسطین در اصفهان افتتاح شد.

پیش از ظهر پنج شـنبه بـا حضور زهـرا مصطفوى، 
دختر امام خمینى (ره) و جمعى از مسئوالن استانى، 
دفتر جمعیـت دفـاع از ملـت فلسـطین در اصفهان 

افتتاح شد.

وقتى کاشى هاى مسجد 
امام(ره)بوى مردگى مى دهد

کاشـى هاى مسـجد امام(ره) اصفهان این روزها نه 
تنها بـوى قدمـت و تاریخ نمـى دهد بلکـه وقتى در 
صحن و سراى مسـجد باشـى بوى مردگى و خاك 
خوردگى داربسـت هایى که سـال هاسـت بـر در و 
دیـوار این مسـجد نصب شـده در این فضـا پیچیده

 است.
ایـن در حالـى کـه مدیـرکل میـراث فرهنگـى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان از اجراى 
430 طرح بـزرگ مرمتـى در پهنه اسـتان اصفهان 
در چهار ماهه نخسـت سال 1396 توسـط اداره کل 

میراث فرهنگى استان اصفهان خبر داد.
فریـدون اللهیارى اظهار داشـت: بى شـک توسـعه 
صنعت گردشـگرى، حفاظـت از میـراث فرهنگى و 
ترویج صنایع دسـتى در ایران زمانى فراهم مى شـود 
که بتوانیـم با اسـتفاده از تخصص جوانان پرشـور و 

عالم، به پیشرفت دست یابیم.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد: اداره کل میـراث 
فرهنگى استان در سـال 1396 عزمى جدى را براى 
مرمت آثار تاریخـى آغاز کرده اسـت، به گونه اى که 
در چهارماهه نخسـت سـال 1396 تعداد 430 طرح 
مرمتى به صـورت ضربتـى در پهنه اسـتان اصفهان 
توسـط اداره کل میـراث فرهنگـى اسـتان اصفهان 
پـس از تهیـه و تصویب طـرح مرمتى، در حـال اجر

است.

خبر

معاون توسعه روستایى و مناطق محروم رئیس جمهور 
گفت: شهرســتان آران و بیدگل با 500 واحد صنعتى 
فرش ماشــینى باید به موزه فعال کشور در این صنعت 

تبدیل شود.
ابوالفضل رضوى اظهارداشــت: ظرفیت کویر و صنعت 
فرش ماشــینى آران و بیدگل به عنوان دو عامل مهم 
پیشرفت و توسعه مى تواند از وام هاى کم بهره الیحه 

مصوب دولت در مجلس نهایت بهره را ببرد.
وى تصریــح کــرد: براى طــرح هاى گردشــگرى، 
متقاضیان مى توانند  با ارائه طــرح هاى نوین خود در 
توسعه گردشگرى کویر از وام هاى با بهره 3 تا 8 درصد 

استفاده کنند.
معاون توسعه روستایى و مناطق محروم رئیس جمهور 
تأکید کرد: امســال با مصوبه دولت 80 هــزار میلیارد 
ریال تسهیالت براى اشتغال روســتاییان و عشایر به 

استان هاى  مختلف کشور تخصیص داده شد.
رضوى پرداخت این تسهیالت را فقط با وثیقه مناسب 
برشمرد و افزود: سقف وام ها 20 میلیارد ریال است که 
اگر فردى در روستا توان سپردن وثیقه الزم را ندارد، 
مى تواند به صورت مشارکتى و با استفاده از کارت یارانه 
که هر کارت براى صد میلیون ریال وام نیاز است اقدام 

کند.

معاون اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از آغاز اجراى طرح مرمت هشت اثر تاریخى 
در پهنه شهرســتان اردســتان خبر داد و گفت: محوطه 

تاریخى این شهرستان تا پایان امسال ثبت ملى مى شود.
ناصر طاهرى اظهار داشت: با توجه به آغاز طرح هاى ضربتى 
مرمت آثار تاریخى در پهنه استان اصفهان، هم اینک هشت 
طرح مرمتى شامل مرمت بافت تاریخى شهر زواره و شهر 
مهاباد، قنات دوطبقه «مون» و مقبــره «امیر اویس» در 
اردستان، مسجد جامع، مجموعه کاخ «سرهنگ آباد» و 
قلعه «سنگ بست» در بخش زواره از جمله این آثار تاریخى 
است. وى بیان کرد: اعتبار اختصاص یافته براى مرمت این 

آثار تاریخى 13 میلیارد ریال است. طاهرى تصریح کرد: 
مطالعات و نقشــه بردارى 15 محوطه باستانى شهرستان 
توسط کارشناســان اداره باستان شناسى استان اصفهان 
انجام شده و مقدمه ثبت این محوطه ها فراهم شده است که 
تا پایان سال جارى ثبت آثار ملى مى شوند. وى ادامه داد:  78 
محوطه باستانى در شهرستان اردستان شناسایى شده است 
که با توجه به اهمیت ثبت و شناسایى تعیین حریم بناهاى 
تاریخى و محوطه هاى باســتانى، طرح ثبت 15 محوطه 
باستانى شهرســتان در حوزه کویر مرکزى و شهر مهاباد 
با اعتبار200 میلیون ریال توسط تیم باستان شناسى خبره 

میراث فرهنگى استان اصفهان شروع شده است.

ثبت ملى محوطه تاریخى 
اردستان

آران و بیدگل باید به موزه 
فرش ماشینى تبدیل شود

مدیـر کل گمـرك اصفهـان پیرامون عملکـرد گمرك 
اصفهـان تـا پایان تیـر ماه، بیـان داشـت: در چهـار ماه 
نخسـت سـال 96، یـک میلیـون و 359 هزار تـن کاال 
بـه ارزش 471 میلیـون و 475  هـزار دالر از اسـتان 
اصفهـان بـه مقصـد 85 کشـور جهـان صـادر شـده

 است.
اسدا... احمدى ونهرى افزود: این آمار در مقایسه با مدت 
مشابه سـال قبل از لحاظ وزن 13 درصد و از نظر ارزش 
12 درصد افزایش  داشته است. وى عمده ترین کاالهاى 
صادراتى اسـتان اصفهان را محصوالت پتروشـیمى به 
ارزش 139 میلیون دالر، آهن آالت و فوالد 114 میلیون 
دالر و  فرش 44 میلیون دالر برشـمرد و اظهار داشـت: 
مهمترین کشـورهاى مقصد کاالهاى صادراتى استان 
اصفهان، عراق با 123 میلیون دالر و 26 درصد، امارات 
متحده عربى با 79 میلیون دالر و 17 درصد، افغانستان 
با 77 میلیون دالر و 16  درصد، پاکسـتان با 40 میلیون 
دالر و 8درصد و تایلند با 27 میلیون دالر و 6 درصد سهم 

از کل صادرات استان  هستند.
مدیـرکل گمـرك اصفهـان بیـان داشـت: در راسـتاى 
اجراى اقتصـاد مقاومتى و دولـت الکترونیک، صادرات 
تولیدکننـدگان اسـتان اصفهـان بـا حداقل تشـریفات 

گمرکى انجام مى شود.
وى در خصوص اجراى قابلیت جدید سـامانه جامع امور 
گمرکى، گفت: شـرکت هـاى تولیدى اسـتان اصفهان 
که درخواسـت ارزیابى در محـل جهت رویـه صادرات 
دارند، پس از اخذ شماره ارزیابى از سامانه پنجره تجارت 
فرامرزى، تمام تشـریفات گمرکى توسـط اظهارکننده 
انجام مى شـود و دیگـر نیازى بـه حضـور و مراجعه به 

گمرك اصفهان ندارند.
احمدى ونهرى در ادامه بیان داشت: 30 هزار و 671 تن 
کاال به ارزش 144 میلیون و 912 هـزار دالر به گمرك 

اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از نظر وزن 29 درصد و از حیث ارزش 50 درصدافزایش  

یافته است.
وى اظهـار داشـت: در راسـتاى برنامـه هـاى اقتصـاد 
مقاومتـى و بـا راه انـدازى و اسـتفاده از سـامانه پنجره 
فرامرزى شـاهد افزایـش 80 درصدى درآمـد گمرکات 

استان اصفهان هستیم.

مدیـرکل گمـرك اصفهـان افـزود: ایـن اداره در چهار 
ماهـه نخسـت امسـال، بالـغ بـر 684 میلیـارد و 25 
میلیـون ریـال درآمـد کسـب و بـه خزانـه واریـز کرده

 است.
 وى در خصوص مهمتریـن کاالهـاى وارداتى گمرك 
اصفهـان در چهـار ماهـه 1396، گفـت: ماشـین آالت 
مکانیکى با 29 درصد، ماشـین آالت برقى با 17 درصد، 

اجزا و قطعات منفصل ماشـین آالت 14 درصد، کاغذ و 
مقوا  با 3 درصد بوده است.

احمدى ونهرى اظهار داشـت: عمده ترین کشـورهاى 
صادرکننده به مقصد گمرك اصفهـان چین 24 درصد، 
کره جنوبى 18 درصد، آلمان 10 درصد و ایتالیا 9 درصد 
از کل واردات به مقصد گمرك اصفهان را به اختصاص 

داده اند.

سهم 24 درصدى چین در واردات به اصفهان 

471میلیون دالر کاال از استان به خارج کشورصادر شد

افزایش 80 درصدى درآمد گمرکات استان مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تعویض کنتورهاى فرسوده و قدیمى را عاملى بسیار 
مؤثر در کاهش مصرف آب دانست و گفت: کنتورهاى 
قدیمى بعضاً مصرف آب بهاى مشــترکین را درست 
محاسبه نمى کنند و این موضوع بى تأثیر در مدیریت 

مصرف آب نیست.
هاشــم امینى با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ 
صحیح مصرف آب میان قشــرهاى مختلف امرى 
بسیار دشوار است، خاطرنشــان کرد: عملیات اعمال 
مدیریت مصرف آب با روش هــاى متفاوت از قبیل 
برپایى جشنواره هاى مختلف براى گروه هاى هدف، 
چاپ کتاب، بروشور، بولتن، ساخت فیلم هاى آموزشى، 
داستانى، انیمیشن، اســتفاده از ظرفیت رسانه هاى 
گروهى و ... باید به صورت مستمر ادامه یابد تا فرهنگ 
صحیح مصرف آب براى تک تک مردم به یک باور 

تبدیل شود.
وى محدودیت منابع آبى را جدى برشمرد و تصریح 
کرد: محدودیت منابع آبى در سال هاى اخیر موضوعى 
انکارناپذیر است و مردم باید بر این امر واقف شوند که 
منابع آبى در سال هاى اخیر به دلیل وقوع خشکسالى 
دستخوش تحوالت زیادى شده پس باید در چگونگى 

مصرف آب تجدیدنظر کرد.
امینى با اشاره به کاهش هدررفت شبکه آب، گفت: در 
سال هاى اخیر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اجراى عملیات اصالح خطوط انتقال، شناسایى نشتى 
ها در خطوط آبرسانى موفق به کاهش هدررفت آب 
در استان اصفهان شده است به طورى که هم اکنون 
اصفهان رتبه اول کشور را در کاهش هدررفت آب دارد 
اما با وجود این، روند کاهش هدررفت آب در اصفهان 
باید با قوت ادامه یابد چرا که بــراى هر قطره آب در 
اصفهان که داراى اقلیم خشک است،چگونه مدیریت 

کردن آن بسیار حائز اهمیت است.
به گفته وى، فرهنگسازى مدیریت مصرف آب باید در 
تمام فصول به طور جدى دنبال شود و در این زمینه 

مسئولین امر باید نهایت تالش خود را به خرج دهند.

تعویض کنتورهاى قدیمى 
عاملى مؤثر 

در کاهش مصرف آب

ساسان اکبرزاده
به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و همزمان با دهه 
کرامت و در آستانه روز ملى تکریم و بزرگداشت امامزادگان، جشنواره 
ملى ازدواج زوج هاى ناشنوا، پیوند آسمانى یکصد زوج ناشنواى استان 
اصفهان در جوار مقبره عالمه مجلســى، با حضور استاندار، فرماندار، 
تنى چند از مسئوالن کشور و استان، روحانیون، شهرداران و عروس و 
دامادهاى ناشنوا برگزار شد و حجت االسالم و المسلمین سید مجتبى 
میردامادى امام جمعه موقت اصفهان به صورت نمادین صیغه عقد را 

براى یکى از زوج هاى ناشنوا جارى کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به عنوان میزبان این مراسم 
با گرامیداشت دهه کرامت و خیر مقدم و قدردانى از کانون ناشنوایان 
استان اصفهان در برگزارى این جشــنواره در اصفهان گفت: سه سال 
است که به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در اجراى 
امینانه واقفین خیراندیش که قســمتى از اموال خــود را وقف ازدواج 

زوج هاى جوان مى کنند این جشن برگزار مى شود.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى با بیان اینکه این جشن سال 
اول در زینبیه، سال دوم در امامزاده سید محمد (ع) خمینى شهر و امروز 
در جوار مقبره عالمه مجلسى برگزار مى شود، افزود: در استان اصفهان، 
متأسفانه تاکنون در زمینه وقف براى ازدواج جوانان، کم کار شده است 
که جا دارد خطیبان نماز جمعه، مساجد و... در زمینه وقف براى ازدواج 

جوانان، به مردم و خیرین بیش از پیش اطالع رسانى کنند.
وى ترویج فرهنگ وقف براى ازدواج جوانان، انرژى هسته اى، نخبگان 
و... رااز اهداف برگزارى این جشنواره برشمرد و گفت: امروز وقف فقط 
براى امامزاده و حوزه علمیه نیســت بلکه موضوعات بســیار متنوع و 
گسترده را در بر دارد و براى زوج هاى جوان نیازمند، فناورى، نخبگان و 

انرژى هسته اى هم مى تواند وقف انجام شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، وقف را از مصادیق بارز 
اقتصاد مقاومتى دانست و اظهار داشــت: امروز همه با هم و دست در 
دست هم باید در راستاى وقف براى ازدواج جوانان، به ویژه زوج هاى 

ناشنواى نیازمند که در جامعه گمنام هستند تالش کنند. 
حجت االسالم و المسلمین صادقى، وقف براى امور قرآنى را از دیگر 
موارد برشمرد و افزود: علما تاکنون روضه خوانى سیدالشهدا (ع) را در 
جامعه ترویج داده اند ولى موضوعات دیگر مغفول مانده و امید اســت 
مسئوالن کشور، دســتورالعمل هاى برگزارى ازدواج جوانان ناشنوا را 
ابالغ کنند تا در کشور این امر تســرى یابد. وى گفت: ما کالس هاى 
قرآنى و کارهاى فرهنگى را در زندان استان اجرایى کردیم که امروز به 

کشور هم سرایت کرده، که بسیار هم مهم است.
حجت االسالم و المســلمین صادقى به زوج هاى ناشنوا خاطرنشان 
کرد: به حضرت معصومه (س) و حضرت رضــا (ع) تعهد دهید که در 
عفاف و حجاب و دیندارى الگو باشید و سبک زندگى اسالمى را مدنظر 

قرار دهید. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان از خیرین نیز خواســت 
در تأمیــن جهیزیه زوج هاى ناشــنوا، بیش از پیش همــکارى کنند. 
حجت االسالم و المســلمین صادقى، خدمتگزارى به زوج هاى جوان 
ناشنوا را براى مسئوالن افتخار دانست و به زوج هاى جوان ناشنوا گفت: 

در زندگى خودنگران نباشید چون خداوند کمک مى کند.
■■■  

حجت االسالم و المسلمین سید مجتبى میردامادى امام جمعه موقت 
اصفهان نیز برگزارى این مراسم در جوار مقبره عالمه مجلسى را بسیار 
مطلوب خواند و از عالمه مجلســى به عنوان انسانى کم نظیر در عالم 

تشیع یاد کرد.
وى همچنین با قدردانى از مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
و همکارانشان در برگزارى این جشــنواره در اصفهان، وى را فردى 
متواضع، خاضع، پرکار و تالش و خستگى ناپذیر در انجام امور دانست 
و گفت: در امامزادگان، حســینیه ها، مســاجد و... در دوران مدیرکلى   
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى، خدمات مختلفى به نیازمندان 
ارائه شد و اقدامات بسیار خوبى صورت گرفت و خدمات وى امروز به 

نقطه قابل قبولى رسیده است.
امام جمعه موقت اصفهان از خیرین نیز خواست بیش از گذشته، براى 
ازدواج وقف کنند. وى همچنین به صورت نمادین صیغه عقد یک زوج 

ناشنوا را جارى ساخت. 
■■■  

معاون فرهنگى و اجتماعى ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز به 

عنوان میهمان ویژه این مراسم از همه دست اندرکاران برپایى جشن 
تشکر کرد و گفت: همه انسان ها باید عبادت خداوند را به جا آورند و در 
زندگى، رضاى خدا را مدنظر قرار دهند تا زندگى مشترك مطلوب باشد.

حجت االسالم و المسلمین احمد شرفخانى اظهار داشت: عبادت فقط 
نماز خواندن، روزه گرفتن و حج رفتن نیست بلکه درك زوج هاى جوان 
از یکدیگر، مهیا نمودن یک زندگى با آرامش وامنیت براى همسر و... 

هم عبادت به شمار مى رود.
وى همچنین به مهارت هاى زندگى مشترك اشاره کرد و گفت: براى 
تحکیم زندگى مشــترك، باید زوج هاى جوان ناشــنوا، مهارت هاى 

مختلفى را به کار گیرند و در زندگى صداقت داشته باشند.
معاون فرهنگى و اجتماعى ســازمان اوقاف و امور خیریه، منشأ آمار 
باالى طالق در جامعه را، دروغگویى در زندگى مشترك بیان کرد و بر 
آموزش جوانان قبل از شروع زندگى مشترك تأکید کرد و گفت: آموزش 
به معناى مهارت آموزى، ابراز محبت، توجه به اقتصاد خانواده و... است 

و الزم است کتاب هاى مهارتى را جوانان مطالعه کنند.
■■■  

حمیدرضا عظیمیان، معاون وزیر راه و شهرسازى نیز که به این جشن 
دعوت شده بود آمادگى خود را براى کمک به ناشنوایان اعالم کرد و 

شروع زندگى مشترك را به آنان تبریک گفت.
■■■  

حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى هم 
گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در اجراى سنت 

حسنه ازدواج به خوبى عمل کرده است.
وى از ارائه الیحه معلولین به مجلس شوراى اسالمى خبر داد و گفت: 
اگر این الیحه ابالغ شــود، تحول خوبى در زمینه ازدواج، اشتغال و... 

معلولین به وجود خواهد آمد.
■■■  

معاون کانون ناشنوایان استان اصفهان نیز با بیان اینکه زوج هاى جوان 
ناشنوا داراى قلب پاك هستند، پیوندشان را تبریک گفت و براى آنان در 

زندگى مشترك آرزوى توفیق کرد.
حسین روستا تشویق ناشنوایان به ازدواج، کمک به آنها در آستانه آغاز 
زندگى مشترك و ترویج سنت حسنه ازدواج را از اهداف برگزارى این 
جشن برشمرد و اظهار داشت: ما ناشنوایان مشکل ازدواج داریم و افراد 
عادى حاضر به ازدواج با ما نیستند در حالى که ناشنوایان از استعدادهاى 

ویژه در زمینه هاى مختلف بهره مند مى باشند.
وى با بیان اینکه ناشــنوایان همچون مردم عادى، حق دارند ازدواج 
کنند، گفت: باید زمینه ازدواج جوانان ناشنوا در جامعه بیش از گذشته 

فراهم شود تا دچار انحراف نشوند.
روستا از تشکیل کانون ناشنوایان در استان اصفهان خبر داد و افزود: ما 
ناشنوایان در منازل، تنها هستیم و الزم بود تا مؤسسه و کانون ناشنوایان 
تشکیل شود و همه در کنار هم مسائل و مشکالت را بررسى و تبادل 
نظر کنیم. وى گفت: کانون ناشــنوایان مؤسسه اى عام المنفعه بوده و 
تمام اعضاى آن ناشنوا هســتند و بودجه کانون از کمک هاى مردمى 

تأمین مى شود. 
معاون کانون ناشــنوایان اســتان اصفهان تصریح کــرد: در کانون 
ناشنوایان استان اصفهان از حدود 14 هزار ناشنوا در استان، هزار و 500 

نفر عضو کانون هستند. 
وى در ادامه گفت: ما زمینى در ملکشهر با 700 متر مربع به نام کانون 
خریدارى کردیم و مى خواهیم در آن ســاختمان کانون را بسازیم که 
نیازمند دو میلیارد تومان بودجه اســت و براى تأمین این مبلغ مشکل 

داریم.
روستا افزود: ساخت ساختمان کانون ناشنوایان باقیات صالحات بوده و 
حکم مسجد را دارد که ناشنوایان مى توانند از آن استفاده کنند. بنابراین 
از مسئوالن و خیرین و نیکوکاران انتظار است در احداث این ساختمان 
کمک کنند تا بتوانیم فعالیت هاى ناشنوایان در زمینه هاى مختلف را 

در جامعه گسترش دهیم.
در این جشــن که نمایندگان اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
هم حضور داشــتند مدح و صلــوات خاصه امام رضــا (ع) و حضرت 
معصومه (س) از ســوى تنى چنــد از خادمان حرمین امــام رضا (ع) 
و حضــرت معصومــه (س) کــه در این مراســم شــرکت کردند 
قرائت شــد و از ســوى اســتاندار، امام جمعه موقت اصفهان، اداره 
کل اوقاف و امــور خیریــه و... هدایایى بــه زوجین ناشــنوا تقدیم

 شد.

طى مراسمى با حضور استاندار و مسئوالن استان برگزار شد

ازدواج 100 زوج ناشنوا در اصفهان
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اجراییه
اجرائیه شماره:9610423730200250 شــماره پرونده: 9409983730201061 شماره بایگانى شعبه: 
941072 مشــخصات محکوم له: بهرام نوروزى فرزند محمدعلى نشــانى: اصفهان-نجف آباد-خ امام 
جنب فلکه گلها تعویض روغنى نوروزى مشــخصات محکوم علیه:1.حجت اله کریمى فرزند صادق به 
نشانى مجهول المکان. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 
9609973730200253 محکوم علیه محکوم است به پرداخت چهارصدمیلیون ریال، بابت اصل دین و 
پرداخت هزینه دادرسى به ماخذ محکوم به و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه مبلغ یادشده برابر تورم شاخص 
بانک مرکزى ازتاریخ تقدیم دادخواست (94/10/23) که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق محکوم 
له به انضمام پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف:5188  شــعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقى نجف آباد 4/972 
حصر وراثت

حیدر زمانى داراى شناسنامه شماره 126 به شرح دادخواست به کالسه 114/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواهر زمانى بشناسنامه 57 در تاریخ 95/09/25 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ناهیدزمانى 
علویجه ش ش 8766، 2-بهاره زمانى علویجه ش ش 3920، 3-مهدى زمانى علویجه ش ش 21284، 
4-ثریا زمانى علویجه ش ش 1032، (فرزندان متوفى) 5-حیدر زمانى ش ش 126، (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 شــد. م الف :5184رئیس شعبه (دوم حقوقى) شوراى حل 

اختالف مهردشت 4/973 
مزایده

شماره نامه: 9610113737200114 شماره پرونده: 9409983650200730  شماره بایگانى: 960014 
اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات قانون اجراى احکام 
مدنى و استیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقاى محسن قاســمى نبل آبى فرزند یحیى یک دستگاه 
تراکتور بالروس کمر شکن 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 شــرکت در مزایده هستند دعوت مى شود در تاریخ 
1396/5/10 لغایت 1396/5/25 با همکارى کالنترى 12 رزوه و محکوم علیه آقاى محسن قاسمى نبل 
آبى و محکوم له آقاى مسیب اسمعیلى گنهرانى از دستگاه مذکور بازدید و در جلسه مزایده حضورى که در 
تاریخ 1396/5/26 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى تشکیل مى شود حاضر شوند 
هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادى 
را در همان تاریخ به حساب سپرده دادگســترى واریز و مابقى را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه 
پرداخت نماید قیمت پایه این دستگاه براساس نظریه کارشناسى چهل میلیون تومان مى باشد. م الف: 70 

اجراى احکام حقوقى دادگسترى چادگان 4/983
ابالغ رأى

95/357/95-358در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان 
به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه تحت نظر است. شــورا با بررسى محتویان پرونده، 
ختم دادرسى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دادخواست 
آقاى فاضل فرهادى به طرفیت آقاى على فرقانى فرزند سرســان به خواســته الزام خوانده به پرداخت 
110/000/000 ریال بابت ثمن معامله خودرو به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه، 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده، تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 95/1/24 اظهارات خواهان و عدم 
حضور خوانده با وصف ابالغ قانونى و عدم ارائه دلیلى مبنى بر پرداخت دین از سوى وى، دعوى خواهان 
را وارد دانسته مستنداً به مواد 394-395 قانون مدنى و مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 110/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و ســى هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
مطالبه (95/10/22) لغایت اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان فالورجان م ى باشــد. م الف: 73 شــعبه دوم شوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان (مجتمع شماره یک) 5/107
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به سجاد رجبى  دادخواستى با موضوع  مطالبه به طرفیت شما به شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 246  ش 8 ح ثبت و براى روز شنبه  مورخ 1  / 7 
/96ساعت 6عصر  تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 924   شــعبه 8 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)5/114 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حسین مقیمى  خواهان امید اوالد جعفر قلى  دادخواستى با موضوع  
مطالبه  به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 274  ش 4 ح 
ثبت و براى مورخ 8  / 6 /96ساعت 5:15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 902   شعبه 4 حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)5/115 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت : 9610463759200038 شــماره پرونده: 9609983759200303 شماره بایگانی 
شعبه: 960310 خواهان شرکت ارکان فروش نگین نوین یاسیان به طرفیت خوانده علیرضا مهرابى فرد 
فرزند اصغر به خواسته مطالبه به همراه هزینه دادرسى حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9609983759200303 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 1396/08/09 و ساعت 10:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 889- دفتر شــعبه 2 دادگاه حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه 5/120 
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960089ح 1 اجرا و به موجب نیابت ارسالى از شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان  محکوم 
علیه باشگاه فرهنگى ورزشى گیتى پســند به پرداخت مبلغ 553/307/683  ریال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له و مبلغ 27/665/384 ریال بابت هزینه اجراء در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که 
محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره 
کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: مقدار 53/309 متر لوله پنج الیه نیوپایپ 16 
میلیمتر (PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 12000 ریال که جمعا به ارزش پایه 639/708/888 ریال 
بر میباشد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/5/23   ساعت 9 تا 10 
محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: جهت 
بازدید به این اجرا مراجعه شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته 
باشند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف:  

928  منتظرى_ مدیر اجراي احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى  شاهین شهر 5/121 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973759300587 شــماره پرونده: 9509983759300023 شماره بایگانی شعبه: 
950023 خواهان: معصومه عبدالهى نیک آبادى فرزند مرتضى به نشــانى شاهین شهرخ عطار فرعى 8 
غربى مجتمع کارکنان دولت بلوك سى واحد 4 ، خوانده: آقاى امین رحیم دشتى فرزند جهانبخش به نشانى 
مجهول المکان، خواسته : طالق به درخواست زوجه ، رأى دادگاه: خواسته زوجه خانم معصومه عبدالهى 
نیک آبادى فرزند مرتضى به طرفیت آقاى امین رحیم دشتى فرزند جهانبخش صدور گواهى عدم امکان 
سازش به منظور اجراى صیغه طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح میباشد. از توجه به جامع اوراق 
و محتویات از جمله رونوشت مصدق سند نکاحیه که مثبت علقه زوجیت دائم فیمابین میباشدو شرح خواسته 
و خواهان و اظهارات وى در جلسه دادرسى مبنى بر اینکه خوانده بیش از دوسال است زندگى مشترك را 
ترك کرده و به خارج رفته و هیچگونه خرج و نفقه اى پرداخت ننموده است و حاضر است در قبال اجراى 
صیغه طالق حقوق مال خود اعم از از نفقه و مهریه را ببخشــد و با توجه به تحقق بند هاى یک و هشت 
شروط ضمن عقد تقاضاى طالق دارد و با توجه به اینکه خوانده در جلسات دادرسى حضور نیافته است و یا 
ایراد و یا اعتراض موجه و موثرى نسبت به خواسته خواهان و مستندات وى ابراز نداشته و پاسخ واصله از 
مراجع ذیصالح ادعاى زوجه را به اثبات رسانده و با عنایت به اینکه تالش و مساعى دادگاه و داوران موثر 
در مقام نبوده و خواهان اصرار بر طالق و جدایى دارد. لذا دادگاه ضمن احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح 
دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با توجه به نظر قاضى مشاوره خانواده و به استناد مواد 1119 قانون 
مدنى، 26،27،28، 34 قانون حمایت از خانواده مصوب ســال 1391 ضمن صدور حکم به احراز شرایط 
اعمال وکالت در طالق، گواهى عدم امکان سازش بین زوج فوق صادر و اعالم مینماید خواهان میتواندبا 
اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نکاح به یکى از دفاتر ثبت طالق مراجعه و پس از انتخاب 
نوع طالق خود را مطلقه نماید و سپس نسبت به ثبت رسمى آن اقدام و دفاتر و اسناد رسمى اسناد مربوطه 
را اصالتا و به وکالت از شوهرش امضا نماید. زوجین داراى یک فرزند مشترك به نام رادمان متولد 1387 
میباشند که با توجه به عدم  دسترسى به زوج حضانت آن به عهده مادر و حق مالقات براى پدر محفوظ و 

نفقه ایشان بر عهده پدر میباشد.زوجه حقوق مالى خویش را اظهار داشته حاضر به بذل است و در این پرونده 
در این خصوص ادعائى مطرح ننمود ه است. ارایه گواهى عدم باردارى هنگام اجراى صیغه طالق الزامى 
و رعایت سایر شرایط نیز با مجرى آن است. لذا دادگاه در خصوص این موارد مواجه با تکلیف نیست. رأى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. مدت اعتبار این گواهى از تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 

916 _عقیلى رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه 5/122
حصر وراثت

معصومه ترکى زاده  بشناســنامه شماره 228  باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 96/ 226 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان داود على 
ترکى زاده  به شناسنامه شماره 5 در تاریخ1396/1/30درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1-معصومه ترکى زاده  فرزند داود على شماره شناسنامه 228  نسبت با متوفى دختر 2- کیوان ترکى 
زاده  فرزند داود على شماره شناسنامه 737  نسبت با متوفى فرزند، 3-ساسان ترکى زاده  فرزند داود على 
شماره شناسنامه 13583  نسبت با متوفى پسر 4- مدینه محمدى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 272 
737  نسبت با متوفى  همسر ،اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 887  مسئول دفتر شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر و میمه 5/123 
حصر وراثت

فروزنده حاجى زاده، بشناسنامه شماره 87  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 214 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان پرى داودى  به 
شناسنامه شماره 2131 در تاریخ 94/9/22درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محمد 
حاجى زاده فرزند اسفندیار شماره شناسنامه 884  نسبت با متوفى فرزند 2- احمد حاجى زاده فرزند اسفندیار 
شماره شناسنامه 128  نسبت با متوفى فرزند 3- محمود حاجى زاده فرزند اسفندیار شماره شناسنامه 197  
نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه حاجى زاده فرزند اسفندیار شماره شناسنامه 1247  نسبت با متوفى فرزند 
5- فروزنده حاجى زاده  فرزند اسفندیار شماره شناسنامه 87  نســبت با متوفى فرزند، 6- ژاله حاجى زاده 
فرزند اسفندیار شماره شناسنامه 510  نسبت با متوفى فرزند ،7- راضیه حاجى زاده فرزند اسفندیار شماره 
شناسنامه 3390  نسبت با متوفى فرزند ، اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 818  شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر124 /5
حصر وراثت

جواد خنجرى زر  بشناسنامه شــماره 17  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 234 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اصغر خنجرى زر  
به شناسنامه شماره 1368 در تاریخ 10/ 96/1 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- جواد 
خنجرى زر  فرزند اصغر شماره شناسنامه 17  نسبت با متوفى فرزند 2- آزاده خنجرى زر فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 1199   نسبت با متوفى فرزند 3- فتانه خنجرى زر  فرزند اصغر شماره شناسنامه 171   نسبت با 
متوفى فرزند 4- رقیه  کمالى دولت آبادى  فرزند احمد شماره شناسنامه 126  نسبت با متوفى همسر، اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد گردید. م الف: 893  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر ومیمه 5/125 
حصر وراثت

زهرا یزدانى پناه ، بشناسنامه شماره 102  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 229 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان على پرنیان  به 
شناسنامه شماره 734 در تاریخ جمعه  20 فروردین95 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- زهرا یزدانى پناه فرزند عباس  شماره شناسنامه 102 نسبت با متوفى : زوجه 2- امین پرنیان فرزند على 
شماره شناسنامه 470 نســبت با متوفى : فرزند 3- امیر پرنیان فرزند على شماره شناسنامه 534 نسبت با 
متوفى فرزند ، اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 904  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه 5/127 

حصر وراثت
فرهمند کیوانى بشناسنامه شماره 3146   باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 236 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان بیگم آغامدنى 
منوچهر آبادى  به شناسنامه شــماره 40 در تاریخ95/10/16  درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- زهرا بیگم مدنى  فرزند حســن شماره شناسنامه 251  نســبت با متوفى فرزند 2- فرهمند 
کیوانى  فرزند سید جان محمد شماره شناسنامه 3146  نسبت با متوفى فرزند 3- سیده میترا کیوانى  فرزند 
سیدجان محمد شماره شناسنامه 1646  نسبت با متوفى فرزند  4-داریوش سیدکوه کیوانى  فرزند سیدجان 
محمد شماره شناسنامه 1941  نسبت با متوفى فرزند 5- کیانوش سید کوه کیوانى فرزند سیدجان محمد 
شماره شناسنامه : 1341 نسبت با متوفى فرزند  6- رامش سید کوه کیوانى فرزند سیدجان محمد شماره 
شناسنامه 544 نسبت با متوفى فرزند، اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 922  شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر و میمه 5/129 
حصر وراثت

ناهید بهمنیان بهبهانى بشناسنامه شماره 1040  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 231/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حاجیه خاتون 
مومن زاده به شناسنامه شماره 61 در تاریخ 96/2/27 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- زینب بهمنیان بهبهانى  فرزند رضا شماره شناســنامه 1457  نسبت با متوفى فرزند 2- سیما بهمنیان 
بهبهانى  فرزند رضا شماره شناسنامه 2  نسبت با متوفى فرزند 3- عبداکریم  بهمنیان بهبهانى  فرزند رضا 
شماره شناسنامه 351  نسبت با متوفى فرزند 4- ناهید بهمنیان بهبهانى  فرزند رضا شماره شناسنامه 1040  
نســبت با متوفى فرزند 5- مهوش بهمنیان بهبهانى  فرزند رضا شماره شناسنامه 2012  نسبت با متوفى 
فرزند ،6- نسرین بهمنیان بهبهانى  فرزند رضا شماره شناسنامه 1064  نسبت با متوفى فرزند ، 7- على 
رضا بهمنیان بهبهانى  فرزند رضا شماره شناســنامه 436  نسبت با متوفى فرزند ،اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 897  

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه 5/130 
آگهى ابالغ  اخطار ماده 101 

شــماره پرونــده: 9004002004000121/2 شــماره بایگانى پرونــده:9300820 شــماره ابالغیه: 
139605102141000186 آگهى ابالغ  اخطار ماده 101 پرونده هاى اجرا با شماره بایگانى 9300820 
و 9300674. در خصوص پرنده اجرایى کالســه فوق له بانک ملت اراك علیه وراث مرحوم اسماعیل و 
مرحومه مهرى بیدارم گرگابى به اسامى: مصطفى بیدرام و محسن بیدارم و محمود بیدرام گرگابى و مهدى 
بیدرام گرگابى و مرتضى بیدرام و زهرا بیدرام و کبرى بیدرام گرگابى و خجسته بیدرام گرگابى و هاجر شاه 
نظرى و فرشته شاه نظرى گرگابى و محمد رضا بیدرام گرگابى و معصومه بیدرام گرگابى و ناصر شاه نظرى 
گرگابى ودزینب شاه نظرى و اعظم شاه نظرى و مریم بیدرام گرگابى و زهره بیدرام همگى به آدرس شاهین 
شهر خیابان شهید بهشتى( مخابرات) فرعى 2 غربى پالك 11 شمالى که بنابر گواهى مامور ابالغ، ابالغ 
واقعى در آدرس مذکور به نامبردگان صدراالشاره میسر نگردیده ، بدین وسیله ابالغ میگردد: طبق گزارش 
مورخ 1395/12/05 کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح تصویر پیوست ، پالك ثبتى فرعى 1539 از 
پالك ثبتى 406 در بخش 16 ثبت اصفهان واقع در شاهین شهر مورد وثیقه  اسناد رهنى شماره 185035 
و 185033 مورخ 85/12/05 تنظیمى دفتر اسناد رسمى شــماره 12 اراك به مبلغ 10/350/000/000 
ریال ( ده میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور 
معترض میباشــید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 13/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به 
اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر نخواهد شد. 
لذا طبق ماده 18 و 19 آیین نامه اجرایى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهى که 
تاریخ ابالغ محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد و در 
غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرایى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف 

: 900- سلطانیان- مسئول اجراى اسناد رسمى شاهین شهر5/131 
مزایده اموال منقول نوبت دوم

در پرونده 960135ح2  و به موجب اجرائیه 9510423759200490 مورخ 95/11/28 صادره از شعبه دوم 
دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه شرکت فدك پالست اصفهان به پرداخت 28/819/651 ریال بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له سمیه کوهســتانى   و مبلغ 1/000/000  ریال  بابت هزینه اجراء محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: یک داستگاه بادکن بطرى 
و پریزم پت نیمه اتوماتیک مدل ۶۰۰mg پنوماتیکى 2 کویته ساخت چین مستعمل فاقد شماره سریال 
و پالك مشخصه، فاقد کمپرسور هوا و کوره گرم کن، سالم و آماده به کار با کارکرد 5 سال به ارزش پایه 
135/000/000 ریال. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از 
اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/5/22  
ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى شــعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر  محل بازدید از 
اموال توقیفى: به این اجرا مراجعه شود.مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه 
داشته باشند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 

م الف:  789  بابایى_ مدیر اجراى احکام شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر 5/133 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بهنام لطفى فرزند عوض  کالســه پرونده: 951755 وقت رســیدگى: 
1396/6/25 ساعت 12 خواهان: نیره ابن على فرزند منوچهر خوانده: بهنام لطفى فرزند عوض خواسته: 
تقاضاى طالق به استناد ماده 1130 ق.م. خواهان دادخواستى تسلیم شوراى دادگاه عمومى باغبهادران 
نموده و جهت رسیدگى به شــعبه اول 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 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 دفتر دادگاه 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 دادرسى دادگاه 

غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 508 دادگاه عمومى بخش باغبهادران 5/136
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حسین شکرالهى  کالسه پرونده: 85/96 وقت رسیدگى: 96/7/19 ساعت 
5/5 عصر خواهان: خسرو اکبرى خوانده: حسین شکرالهى 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 دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر النتشــار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه 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 رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 497 شعبه 1 حقوقى شوراى حل 

اختالف باغبادران 5/137
مزایده

شماره درخواست: 9610463742200009 شماره پرونده: 9409983734100462 شماره بایگانى شعبه: 
950318 احتراماً نظر به اینکه در پرونده کالسه 940198 اجراى احکام شعبه حقوقى دادگسترى شهرستان 
نطنز که به صورت نیابت به اجراى احکام دادگاه عمومى بخش باغبهادران ارســال گردیده به کالســه 
950318 در این اجرا ثبت گردیده است در راستاى تادیه محکوم به محکوم علیه محمود شهریارى شخص 
ثالث صدیقه سلیمانى عباس آبادى مالک پالك ثبتى 144 فرعى از 320 اصلى ملک خود را معرفى نموده 
که توقیف گردیده است مشــخصات پالك ثبتى فوق طبق نظریه کارشناسى بدین شرح مى باشد محل 
مورد بازدید عبارت است از یک باب مغازه تجارى داراى 17/8 مترمربع عرصه و حدود 17/8 مترمربع اعیان 
در یک طبقه که با اسکلت بتنى سقف تیرچه بلوك کف سرامیک سطوح داخلى کاشى درب و پنجرهاى 
خارجى کرکره و داراى اشتراکات آب و برق مى باشد که ساخت آن نیز نوساز مى باشد با توجه به موارد فوق و 
موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشترکات و متعلقات و امتیازات ارزش ششدانگ پالك 
ثبتى و به شــماره ملک 320/144 بخش نه ثبت اصفهان داراى سند مالکیت برابر با 450000000 ریال 
برابر با چهارصد و پنجاه میلیون ریال معادل 45 میلیون تومان ارزیابى گردیده است که همین قیمت پایه 
مزایده مى باشد اجراى احکام حقوقى دادگاه بخش باغبهادران نظر دارد ملک فوق را از طریق مزایده به 
تاری خ 96/5/24 برابر بیست و چهار مرداد نود و شش به فروش رساند طالبین شرکت در مزایده میتوانند سه 
روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از ملک موصوف به این اجرا مراجعه و ترتیب بازدید داده شود برنده 
مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه ده 
درصد کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 522 شعبه اجراى احکام 

مدنى دادگسترى بخش باغ بهادران 5/138
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973640800256 شــماره پرونده: 9509983640800852 شماره بایگانى شعبه: 
950866 خواهان: منصور براتى فر فرزند اســفندیار به نشانى شاهین شــهر- خانه کارگر- فاز 1- بلوار 
خیام- فرعى 5 شمالى- نیم فرعى یک غربى- پ 146 خواندگان: 1. بهمن قربانى فرزند عبدالمحمد 2. 
محمدعلى قربانى فرزند عبدالمحمد 3. ســهیل قربانى فرزند بهرام 4. سارا قربانى فرزند بهرام 5. مهدى 
قربانى فرزند بهرام 6. غالمرضا قربانى فرزند بهرام 7. مهرداد قربانى فرزند بهرام 8. ســیما قربانى فرزند 
بهرام همگى به نشانى مجهول المکان 9. عبدالرسول براتى فر فرزند اسفندیار 10. شهرام براتى فر فرزند 
اسفندیار 11. ساسان براتى فر فرزند اسفندیار 12. سیروس براتى فر فرزند اسفندیار 13. مسعود براتى فر 
فرزند اسفندیار  14. شهناز براتى فر فرزند اسفندیار 15. سعید براتى فر فرزند اسفندیار 16. مهناز براتى فر 
فرزنداسفندیار همگى به نشانى فوالدشهر- ب1- بلوك 1- ورودى 201- پ 412. 17. شهین براتى فر 
فرزند اسفندیار به نشانى فوالدشــهر- ب1- بلوك 1- ورودى 201- بلوك 412 خواسته: دستور فروش 
ملک مشاع گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
بصدور رأى مینماید. راى دادگاه: درخصوص دادخواســت منصور براتى فر به طرفیت محمدعلى قربانى، 
بهمن قربانى، شهناز براتى فر، مهناز براتى فر، مسعود براتى فر، عبدالرسول براتى فر، شهرام براتى فر، سعید 
براتى فر، سیروس براتى فر، ساسان براتى فر، ســهیل قربانى، مهدى قربانى، سارا قربانى، سیما قربانى، 
مهرداد قربانى، غالمرضا قربانى، شهین براتى فر مبنى بر الزام خواندگان به فروش منزل مسکونى واقع در 
فوالدشهر محله ب1 بلوك یک ورودى 201 پالك 412 واقع در خیابان دز به لحاظ غیر قابل افراز بودن 
ملک طبق گواهى صادره از اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان نظر به اوراق و محتویات پرونده و با توجه 
به استعالم صورت گرفته از اداره ثبت اسناد فالورجان نظر به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به استعالم 
صورت گرفته از اداره ثبت اسناد فالورجان که بیان داشته خواهان مالک 5/608 دانگ مشاع و محمدعلى 
قربانى مالک 196 دانگ مشاع و بهرام قربانى مالک 196 دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتى 582/722 
فوالدشهر بخش 9 ثبت مى باشند و درخصوص پالك مذکور تقاضاى افراز داده شده که به موجب تصمیم 
شماره 263109 مورخه 95/5/28 و رد افراز صادر گردید و تصمیم مذکور نیز قطعى شده است لذا دادگاه 
نظر به مراتب مذکور و مســتنداً به مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش امالك مشاعى دستور به فروش ملک 
موضوع خواسته داراى پالك ثبتى 582/7223 و تقسیم ثمن آن به نسبت سهم مالکانه صادر و اعالم مى 
دارد تصمیم مذکور قطعى است و درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت بهمن قربانى، شهناز براتى فر، 
مهناز براتى فر، مسعود براتى فر، عبدالرسول براتى فر، شهرام براتى فر، سعید براتى فر، سیروس براتى فر، 
نظر به اینکه حسب استعالم مذکور نامبردگان فاقد مالکیت در پالك موضوع خواسته مى باشند لذا دعوى 
متوجه آنها نبوده و مستنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار دعوى صادر و اعالم مى گردد راى 
صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. 

م الف: 521 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) 5/139
حصر وراثت

کوروش عالئى اورگانى داراى شناســنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالســه 96-61 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى عالئى اورگانى بشناسنامه 
6200065012 در تاریخ 95/6/26 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: کوروش عالئى اورگانى فرزند حاجى به شناسنامه شماره 1 نسبت با متوفى پدر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه 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: 533 شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف بخش باغبه ادران (مجتمع شماره 

یک) 5/142
حصر وراثت

نبى اله صالحى ســده داراى شناسنامه شــماره 18 به شرح دادخواست به کالســه 187/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس صالحى سده بشناسنامه 
2754 در تاریخ 1396/2/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- نبى اله صالحى ســده فرزند عباس ش.ش 18 ت.ت 1339 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
2- شکراله صالحى سده فرزند عباس ش.ش 145 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- مجید 
صالحى سده فرزند عباس ش.ش 182 ت.ت 1353 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- محمدعلى صالحى 
سده فرزند عباس ش.ش 161 ت.ت 1359 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- کلثوم صالحى سده فرزند 
عباس ش.ش 3000 ت.ت 1344 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- مریم صالحى ســده فرزند عباس 
ش.ش 206 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- صدیقه غالمى سده فرزند على ش.ش 73 
ت.ت 1320 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات  مقدماتى درخواست 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 ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 491 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان 5/143
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/18/391991 نظر به اینکه آقاى خداداد کرمى ورنامخواستى فرزند ناصر به استناد 
2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهى شده، مدعى اســت که سند مالکیت 
ششــدانگ یک قطعه زمین پــالك 942 فرعى از 59 اصلى مجــزى شــده 572 و 933 فرعى واقع در 
ورنامخواست بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 183 دفتر 48- امالك این اداره ذیل شماره 7426 بنام 
ایشان، ثبت و سند مالکیت دفترچه اى به شماره چاپى 288253 ســرى الف/82 صادر و تسلیم گردیده، 
سپس بموجب سند رهنى شماره 3947 مورخ 1390/8/9 دفتر اسناد رسمى شماره 212 زرین شهر بمبلغ 
270237598 ریال بمدت 144 ماه در رهن بانک مسکن شعبه امام زرین شهر قرار گرفته و معامله دیگرى
 انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است. لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام 
معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 
روز پس از آن به این اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف  
مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنى

 سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 526 اداره ثبت اسناد و امالك 
لنجان 5/144

مزایده
 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 960014 اجرایى 
جلسه مزایده اى علیه ابراهیم حسین هاشــمى دهقبى و له آقاى اسداله الهى با وکالت على اکبر یزدانى 
برگزار مى نماید. مشخصات مال مورد مزایده حســب نظریه کارشناسى بشرح ذیل مى باشد: سه دانگ 
ازیک باب مغازه و یک باب منزل مسکونى بشماره ملک 1339 و شــماره ثبت 14940 واقع در دهق خ 
شریعتى جنب بانک کشاورزى پالك 127 که داراى 64/46 مترمربع عرصه و حدود 131مترمربع اعیانى 
دردوطبقه که بااسکلت بتونى سقف تیرچه بلوك کف سرامیک سطوح داخلى سرامیک و گچ درب و پنجره 
هاى خارجى فلزى درب هاى داخلى چوبى سرویس حمام و آشپزخانه کاشى و سرامیک با کابینت فلزى 
نماى خارجى و حیاط اجرزبره و کف حیاط و اشتراك اب و برق ســه فاز و گاز باقدمت حدود ده سال مى 
باشد که مورد مزایده سه دانگ از شش دانگ ملک موردنظربوده که قیمت سه دانگ آن هشتصدمیلیون 
ریال برآورد مى گردد ضمنا طبقه همکف بصورت مغازه مى باشد که مســاحت آن 40 مترمربع است و 
درشرایط فعلى دراختیار مالک است و روى مغازه یک واحد مسکونى ساخته شده است که درشرایط فعلى 
دراختیار مستاجراست و جلسه مزایده درتاریخ 96/05/31 از ساعت 9 الى 11 صبح دردفتر اجراى احکام 
دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت درمزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تادستور بازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که ده درصدمبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشد. م الف :5218  مدیراجراى 

احکام عمومى بخش مهردشت 5/228
حصر وراثت

جعفرملک محمدى داراى شناسنامه شــماره 2 به شرح دادخواست به کالســه 395/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا ملک محمدى نجف آبادى 
بشناســنامه 12722 در تاریخ 76/02/05 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-عفت ملک محمــدى ش ش 9353، 2-معصومه ملک محمدى ش ش 
24258، 3-غالمرضا ملک محمدى ش ش 7140، 4-طاهره ملک محمدى ش ش 1486، 5-لطف 
اله ملک محمدى ش ش 7، 6-على رضا ملک محمدى ش ش 790، 7-شهناز ملک محمدى ش ش 
3، 8-جعفر ملک محمدى ش ش 2، 9-کبرى ملک محمدى ش ش 1551، (برادرزاده ها و خواهرزاده 
هاى 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:5213 رئیس شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/229 
حصر وراثت

سیده فهیمه هاشمى اسفیدواجانى داراى شناسنامه شماره 3460 به شرح دادخواست به کالسه 411/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدمرتضى هاشمى 
بشناسنامه 53 در تاریخ 95/12/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-سیدهادى هاشمى اســفیدواجانى ش ش 2436، 2-سیدمهدى هاشمى ش ش 
2435، (پسران متوفى) 3-ســیده فهیمه هاشمى اســفیدواجانى ش ش 3460، 4-معصومه هاشمى 
اسفیدواجانى ش ش 2434، 5-ســیده زهرا هاشمى اســفیدواجانى ش ش 32130، 6-سیده سعیده 
هاشمى اسفیدواجانى ش ش 1395، 7-صدیقه هاشمى اسفیدواجانى ش ش 2433، 8-فاطمه هاشمى 
اســفیدواجانى ش ش 32165، (دختران متوفى) 9-رقیه رحیمى ش ش 5، (همسر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى 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 :5205  رئیس شعبه 10 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد 5/230

حصر وراثت
ناصر زمانى داراى شناسنامه شماره 5698 به شرح دادخواست به کالسه 112/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه سلطان شفیعى علویجه بشناسنامه 
822 در تاریخ 94/12/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-معصومه زمانى علویجه ش ش 83، 2-منصور زمانى علویجه ش ش 14، 3-ناصر زمانى 
علویجه ش ش 5698، 4-قاسم زمانى علویجه ش ش 1644، 5-حسن زمانى علویجه ش ش 643، 
6-فرنگیس زمانى علویجه ش ش 14، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف:5203 رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت 5/231 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 119/96 دادنامه 402-96/04/31 مرجع 
رسیدگى شعبه یازده شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مجتبى سفرى نشانى: نجف آباد-صالح 
آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهیدســلیمان عباســى پ2. وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى 
نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه شــهیداحمدموحدى مجتمع ارشاد. خوانده: 
حمیداسیوند فرزند عیدى محمد نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره 
هاى 8923/989079-91/03/30، 8923/989081-91/04/30 جمعا به مبلغ 35/000/000 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 رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى باوکالت آقاى حقیقى به طرفیت حمیداسیوند به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 595/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 91/03/30-91/04/30 مبلغ یک میلیون و پانصدهزارتومان- دومیلیون 
تومان لغایت اجراى حکم که توســط 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 قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5220-قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد 5/232 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1290/95 دادنامه 367-96/04/21 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: تعاونى اعتبارثامن االئمه نشانى: اصفهان-خ 
جى- مقابل خ تاالر. وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد-خ امام کوى ارشاد- مقابل 
حسینیه ارشاد کوچه ش موحدى. خواندگان: 1.حمزه رحیمى2.هاشم حاجیان3.محمدصادق رحیمى. 
نشانى: هرســه مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه بخشــى از یک فقره چک به شماره 398540-

95/10/29 جمعا به مبلغ 158/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا 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 مجتبى حقیقى به 
وکالت از تعاونى اعتبارثامن االئمه به طرفیت 1.حمزه رحیمى2.هاشم حاجیان3.محمدصادق رحیمى. به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/525/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/10/29 لغایت اجراى حکم که توسط 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 دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5211-قاضى 

شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 5/233 
ابالغ راى

کالسه پرونده: 188/96ش ح4 شــماره دادنامه:388-96/04/20 تاریخ رسیدگى: 96/04/14 مرجع 
رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر خواهان: رضاعیدى وندى 
فرزند معصوم على نشانى: یزدانشهر-قسمت اول خ 22 غربى پ10 66 کدپ8519968371 خوانده: 
على مراد صادقى فرزند باران نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه به استناد رسید عادى. با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شــرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شــورا درخصوص دادخواســت رضا عیدى وندى به طرفیت على مراد صادقى به خواسته مطالبه مبلغ 
6/000/000 ریال به استناد رسیدعادى و مطالبه خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه بدین توضیح 
که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است خوانده برابر رســیدمذکور بدهکار بوده و از تادیه 
بدهى خود علیرغم مراجعات مکرر خوددارى مى نماید و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى 
حضور پیدانکرده و نسبت به خواسته خواهان و مستندات ابرازى نامبرده ایراد و انکارى معمول نداشته 
و دلیلى هم بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است، شورا نظربه اینکه مستندات ابرازى 
خواهان براشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته، داللت داشته و رســید مزبور به امضا خوانده رسیده و 
مصون از تعرض باقى مانده است، لذا بااستصحاب بقاى دین، اســتحقاق خواهان رابرمطالبه خواسته 
ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 1301 و 271 قانون مدنى، 
راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل دین و مستندا به قاعده تسبیب 
و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 795/000 و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه به ماخذ محکوم به برابر تورم شــاخص بانک مرکزى ازتاریخ تقدیم دادخواست 
(96/02/30) که محاسبه آن بااجراى احکام اســت درحق خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت 
واخواهى قابل اعتراض در محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. م الف:5214 قاضى شعبه 

چهارم  شوراى حل اختالف نجف آباد5/234
ابالغ راى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:353/96 شماره دادنامه:692-96/04/25 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى: نجف 
آباد-صالح آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهیدسلیمان عباســى پ2. وکیل خواهان: مجتبى حقیقى 
به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشــاد کوچه شهیداحمدموحدى مجتمع ارشاد. 
خواندگان 1.عزت اله حق شناس 2.محمدافشارى به نشانى هردومجهول المکان بخواسته: مطالبه چک 
گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا درخصوص دعوى آقاى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت خواندگان 1.عزت اله حق 
شناس 2.محمودافشارى بصورت تضامنى به خواســته مطالبه مبلغ پنج میلیون تومان بابت وجه یک 
فقره چک بشماره 376693/15 مورخ 94/12/20 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
اززمان سررســید لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. نظربه بقاء اصول مستندات در ید 
خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم 
ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى 
و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل 
خواسته و مبلغ صدوسى و هشت هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى و خسارت تاخیرتادیه 
از مورخ 94/12/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف:5222- شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 2/235 
ابالغ راى

کالسه پرونده 97/96 دادنامه 362-96/04/21 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد.
خواهان: مجتبى سفرى نشانى: نجف آباد-صالح آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهیدسلیمان عباسى 
پ2. وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه 
شهیداحمدموحدى مجتمع ارشــاد. خوانده: على مهرى نشانى: اللجین خ توحید کوچه مرادى- منزل 
پدرى 59365-65331. موضوع: مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره هاى 91/04/31-05614681، 
05614682-91/05/31، 05614683-91/07/15، 05614672-91/07/30 جمعــا بــه مبلــغ 
128/000/000 ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى باوکالت آقاى 
حقیقى به طرفیت على مهرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده 
است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
128/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/830/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که 
توسط 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 شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م 

الف:5221-قاضى شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 5/236 

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760202422 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761901332 شــماره بایگانــى شــعبه: 960714 تاریخ حضور: 
1396/6/8 ساعت حضور: 8:30 در خصوص شــکایت سهیال سفالئیان شهر 
بابک علیه سعید عزیزى فرزند اسماعیل در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 13432 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین 

شهر (102 جزایى سابق) /5/222
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وعده کاهش قیمت پیاز تا 
چند روز آینده

رئیس اتحادیه فروشـندگان میوه و سبزى گفت: علت 
تفاوت قیمت میوه در مغازه هاى سـطح شهر با میادین 
تره بار، تفاوت کیفیت است و قیمت پیاز با ورود محصول 

جدید به بازار تا ده روز آینده به حالت عادى برمى گردد.
حسین مهاجران در مورد علت تفاوت 70 تا 100 درصدى 
قیمت انواع میوه در سازمان میادین تره بار و مغازه هاى 
میوه فروشى سطح شهر، اظهار داشت: این گونه نیست که 
میوه فروشى ها به هر قیمتى که دلشان مى خواهد میوه را 
بفروشند، بلکه ما هر هفته کمیسیونى برگزار مى کنیم که 
قیمت ها تصمیم گیرى و نرخ مصوب به اعضاى اتحادیه 
به صورت اطالعیه ارسال مى شود. وى در پاسخ به این 
سئوال که باالخره قیمت پیاز کى قرار است کاهش یابد؟ 
گفت: محصول شهرستان هایى مانند شیراز، اصفهان، 
بروجرد، فومنات، کرج و ورامین آماده شـده است که از 
چند روز آینـده کم کم وارد بازار مى شـود و قیمت پایین 

خواهد آمد.

آغاز فروش ارز زیارتى 
براى حجاج 

فروش ارز زیارتى در شعب منتخب نظام بانکى آغاز شد.
حاجیان بیـت ا... الحرام مى توانند در حج تمتع امسـال 
300 دالر ارز زیارتى دریافت کنند. حجاج مى توانند براى 
دریافت ارز مسافرتى با در دست داشتن کارت ملى خود 

به شعب منتخب بانک ملى مراجعه کنند.

ویترین

معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: بانک مسکن با پرداخت 
تسهیالت به انبوه ســازان در بافت فرســوده، مشروط به 
سپرده گذارى در صندوق پس انداز مسکن یکم موافقت کرد. 
محمدسعید ایزدى اظهارداشــت: پیرو هماهنگى هاى به 
عمل آمده و با توجه به اولویت وزارت راه و شهرســازى در 
نوسازى بافت هاى فرسوده و ناکارآمد شهرى، با تأکید بر 
حضور انبوه سازان تسهیالت جدیدى از سوى بانک مسکن 
پرداخت مى شــود. وى افزود: با توجه به تصمیمات اتخاذ 
شده در کمیسیون اعتبارى بانک مسکن با ارائه تسهیالت 
نوســازى از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم موافقت 
شده است. ایزدى ادامه داد: این تسهیالت با امکان استفاده 

از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم جهت اعطاى 
تسهیالت ساخت مســکن صرفاً در بافت هاى فرسوده به 
انبوه سازان، مشروط به سپرده گذارى انبوه سازان در صندوق 
طبق ضوابط و مقــررات موجود و لزوم فروش اقســاطى 
تسهیالت موصوف، پس از ساخت مسکن به افراد با رعایت 
سقف حداکثر هزار میلیارد تومان، ایجاد تعهد براى صندوق 
و قابل اعطا به انبوه ســازان در بافت هاى فرسوده شهرى 

(موافقت به عمل آمد. 
وى گفت: بر این اساس بانک مسکن با پرداخت تسهیالت 
از طریق صنــدوق پس انداز یکم به انبوه ســازان صرفاً در 

بافت هاى فرسوده و ناکارآمد شهرى موافقت کرده است.

وزیر نیــرو با بیــان اینکه هــم اکنــون درصددیم تا 
پیشنهاداتى براى افزایش 10 درصدى قیمت آب و برق 
مطرح کنیم، گفت: مطابق قانون برنامه ششــم وزارت 
نیرو باید به تعدیل قیمت آب و برق اقدام کند لذا تا پایان 

برنامه باید به قیمت واقعى برسیم.
حمید چیت چیــان با اعــالم اینکه خاموشــى نظام 
منــد و کمبــود تولید بــرق نداریــم، اظهار داشــت: 
این روزهــا هــزار و 300 مــگاوات صــادرات برق 

داریم.
وى با اعالم اینکــه درحدود 30 هــزار میلیارد تومان 
به پیمانکاران بدهکار هســتیم، گفــت: مطابق قانون 

برنامه ششــم وزارت نیرو باید به تعدیــل قیمت آب و 
برق اقدام کند تا پایــان برنامه باید بــه قیمت واقعى 

برسیم.
وزیر نیــرو با اشــاره به اینکه بــا افزایش نرخ رشــد 
اقتصادى نیازمند این هســتیم که برق بیشترى تولید 
کنیم، اظهار داشت: پیش بینى هاى الزم در این رابطه 
انجام شــده به طورى که ســعى داریم در سال هاى 
بعد پنج هــزار مگاوات نیروگاه جدیــد وارد مدار کنیم. 
اما در کنار این اقدام، هدفگذارى بســیار جدى دیگر، 
کاهش مصرف برق و جلوگیرى از مصارف غیر معقول

 است.

پیشنهاد گرانى 10 درصدى 
آب و برق در راه است

اعطاى  تسهیالت نوسازى به 
انبوه سازان

 ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:185/96 شماره دادنامه:96/04/25-670 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى وکیل 
خواهان: مجتبى حقیقى به نشــانى نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل حســینیه ارشــاد کوچه 
شهیداحمدموحدى مجتمع ارشاد. خواندگان 1.على ســیناگنجوى 2.عباسعلى اسحاقیان به نشانى 
هردو مجهول المکان بخواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى مجتبى سفرى بوکالت 
مجتبى حقیقى بطرفیت 1.على سینا گنجوى 2.عباسعلى اسحاقیان به خواسته محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ دومیلیون و پانصدهزارتومان بابت وجه یک فقره چک بشماره 905863 
مورخ 94/04/31 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء 
اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ دو میلیون 
و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ یکصدوسى و پنج هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى 
و نشرآگهى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 94/04/31 لغایت پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
کانون وکال، ضمنا خواندگان بصورت تضامنى محکوم به پرداخت مى باشند، درحق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگســترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م 

الف:5225-قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/237
ابالغ راى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:178/96 شماره دادنامه:96/04/25-693 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى: 
نجف آباد-صالح آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهیدسلیمان عباسى پ2. وکیل خواهان: مجتبى 
حقیقى به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه شهیداحمدموحدى مجتمع 
ارشاد. خوانده محمدحسین صالحى به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه چک گردشکار: پس 
از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى آقاى مجتبى ســفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت محمدحسین صالحى به 
خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان بابت وجه دو فقره چک بشماره 645591 مورخ 94/12/01 و 
645592 مورخ 95/02/01 هردو بعهده بانک شهر بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
اززمان سررسیدها لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان 
که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  
مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ 
دویست و چهل هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و نشــرآگهى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 
94/12/01 و 95/02/01 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگســترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م 

الف:5224-قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/238 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:182/96 شماره دادنامه:96/04/25-665 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى: 
نجف آباد-صالح آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهیدسلیمان عباسى پ2. وکیل خواهان: مجتبى 
حقیقى به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه شهیداحمدموحدى مجتمع 
ارشاد. خواندگان 1.محمدمهرابى 2.رسول مهرابى به نشانى هردومجهول المکان بخواسته: مطالبه 
چک گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت خواندگان 
1.محمدمهرابى 2.رسول مهرابى بصورت تضامنى به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون تومان بابت 
وجه دو فقره چک بشماره 496936/59 مورخ 92/03/01 و 496950/24 مورخ 92/05/01 بانضمام 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. نظربه بقاء اصول مستندات 
در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ 
قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون 
به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنــى حکم به محکومیت خواندگان بصــورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
شش میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ صدوپنجاه هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و 
نشرآگهى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 92/03/01 و 92/05/01 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى 
دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشد. م الف:5223-قاضى شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد5/239 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139603902004000051 شــماره پرونــده: 139404002004000548 و 
139404002004000604 آگهى مزایــده پرونده هاى اجرایى به شــماره بایگانى: 9401343 و 
9401474 شــش دانگ اعیانى یک دســتگاه کاشــانه واقع در طبقه اول بلوك پالك سى پالك 

بیست و شش هزار و بیست و دو فرعى به مســاحت 101/23 مترمربع بانضمام شش دانگ انبارى 
پالك بیست و شش هزار و دویست و نود و هشت فرعى به مساحت 3 مترمربع بانضمام شش دانگ 
پارکینگ پالك بیست و شش هزار و ســیصد و هفتاد فرعى به مساحت دوازده متر و نیم متر مربع با 
قدالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات مجزى شــده از پالکهاى یکهزار و چهارصد و شصت و 
نه الى یکهزار و چهارصد و هفتاد و یک و پنجهزار و هشتصد و هشت و یکهزار و سیصد و هفتاد و دو 
فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود اصلى واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان 
جى پشت تاالر شهروند مجتمع مســکونى صبا بلوك 6 طبقه اول واحد 613 که سند مالکیت آن در 
صفحه 145 دفتر 382 امالك ذیل شــماره ثبت 74798 با شماره چاپى 434238 ثبت و صادر شده 
است با حدود آپارتمان: شماًال اول به طول 4/81 متر دیوار اشتراکى است با 26021 دوم در دو قسمت 
که قسمت اول شرقى اســت به طولهاى 1/12 متر و 3/26 متر دیوارى است به فضاى عرصه شرقًا 
به طول 7/20 متر دیوارى است به فضاى عرصه جنوبًا اول در 5 قسمت که قسمت دوم شرقى است 
و چهارم غربى اســت به طولهاى 8/62 متر و 1/21 متر و 0/07 متر و 2/65 متر و 0/5 متر و 2/97 
متر پنجره و دیوارى است به فضاى عرصه غربًا اول به طول 3/98 متر دیوار اشتراکى است با پالك 
26023 فرعى دوم در شش قسمت که قسمت اول و سوم و پنجم شمالى است به طولهاى 3/07 متر 
و 3/73 متر و 1/71 متر و 0/82 متر و 1/44 متر و 0/5 متر درب و دیوارى است به راهرو و راه پله دوم 
انبارى: شماًال به طول 2/40 متر دیوارى است اشتراکى با انبارى 26297 و 299 شرقًا به طول 1/24 
متر دیوارى است به راهرو مشاعى جنوبًا به طول 2/40 متر دیوار اشتراکى است با پارکینگ 20000 
مشاعى غربًا به طول 1/24 متر دیوارى اشتراکى اســت با پارکینگ 26348 حدود پارکینگ: شماًال 
به طول 2/5 متر خط مستقیم مفروض است به عرصه مشــاعى شرقًا به طول 5 متر خط مستقیم به 
پارکینگ 26371 جنوبًا به طول 2/5 خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى غربًا به طول 5 
متر خط مستقیم به محوطه مشــاعى حقوقى ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک کاشانه هاست که 
طبق نظر کارشناسان رسمى ملک فوق یک دستگاه کاشانه به مساحت 101/23 متر مربع با قدمت 
تقریبى باالى 10 سال میباشد که در یک مجتمع شامل 8 بلوك و هر بلوك شامل 32 واحد مى باشد. 
اسکلت ساختمان بتنى و سقف ها تیرچه بلوك است. نماى ساختمان آجر پالك 3 سانتى و دستگاه 
پله از سنگ و بدنه هاى پله سنگ تراورتن میباشد. هر بلوك مجهز به یک دستگاه آسانسور مى باشد. 
آشپزخانه اوپن با کابینت ام . دى . اف و دیوارها تا سقف کاشى کف سرامیک، سرویس هاى بهداشتى 
کاشى و سرامیک، دیوارهاى سالن کاغذ دیوارى کف سرامیک و سقف داراى ابزار گلوئى ساده، پنجره 
ها آلومینیوم معمولى با شیشه یک جداره ساختمان مشتمل بر 3 اتاق خواب، کف دستور موزائیک و 
سیمان وسط و روى آن موکت، دیوارها رنگ روغن و سقف رنگ پالستیک مى باشد. ساختمان داراى 
بالکن مى باشد و سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش شوفاژ با موتور خانه مرکزى مى باشد 
و طبق اعالم بانک فاقد بیمه مى باشد ملکى آقاى حسن قطبى قارنه که طبق اسناد رهنى شماره هاى 
108851- 88/3/10 و 117191- 91/12/23 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 4 اصفهان در 
رهن بانک کشاورزى شعبه اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 96/05/30 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه (2/128/000/000 ریال) دو میلیارد و یکصد و بیست و 
هشت میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 0/7 96/5 
درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى 
اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید./ م الف: 13653 اسدى اورگانى رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /5/245
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان حمیدرضارحیمى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
الیاس همایى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد واقع در امیرآباد شهردارى 
امیرآباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 776/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/06/08 ساعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. م الف :5269شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد 5/254 
اجراییه

 شماره 197/95 ش ح4 به موجب راى شماره 483 تاریخ 95/06/06 حوزه 4 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى خودسیانى به نشانى یزدانشهر-
خ7غربى چهارراه اول پ47 محکوم است به پرداخت مبلغ 32/300/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصد و پنجاه هزارتومان بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نیم عشر 
دولتى مى باشد. محکوم له: زینب عیدى وندى به نشانى: یزدانشــهر خ 6 شرقى پ10 کدپستى 
8519736113. 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 قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5259-شعبه 4 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد5/260 
ابالغ راى

 شماره ابالغنامه: 9610103730303610 شماره پرونده: 9509983730302665 شماره بایگانى 
شعبه: 952687 ابالغ شونده حقیقى: فرشته سبحانیان فرزند عطا به نشانى: اصفهان-نجف آباد-
ویالشهر خولیعصرخ129پ36. به پیوست یک نسخه دادنامه بشماره 9609973730300955. 
خواهان آقاى شهاب خسروى فرزند حبیب به نشانى اصفهان نجف آباد ویالشهر خ106 پالك4. 
خوانده خانم فرشته سبحانیان فرزند عطا به نشــانى نجف آباد ویالشهر خ ولیعصر خ 129 پ36. 
خواسته: صدورگواهى عدم امکان سازش به درخواست زوج. دادگاه بااعالم ختم رسیدگى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. (راى دادگاه) درخصوص دادخواست آقاى شهاب خسروى بطرفیت خانم 
فرشته سبحانیان بخواســته صدورگواهى عدم امکان ســازش جهت طالق باتوجه به محتویات 
پرونده ازجمله فتوکپى مصدق سندنکاحیه ضمیمه دادخواست علقه زوجیت دائم فى مابین خواهان 
و خوانده محرز و مسلم است ازطرفى مســاعى دادگاه و داوران درراستاى صلح و سازش و ترغیب 
ایشان به زندگى مشــترك موثر درمقام واقع نگردیده و خواهان همچنان اصراربرطالق دارد. لذا 
دادگاه براساس قاعده فقهى الطالق بیدمن اخذ بالساق و به استناد ماده 1133 قانون مدنى گواهى 
عدم امکان ســازش بین زوجین مرافعین دراین پرونده صادر و اعالم مى نماید. آنها مى توانند به 
یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و پس از وقوع طالق نسبت به ثبت رسمى آن اقدام نمایند. 
رعایت وجود شرایط صحت اجراى صیغه طالق حسب مورد ازجمله مراعات مواد 1134 و 1135 
و 1140 و 1141 قانون مدنى بر عهده مجرى صیغه خواهد بود. نوع طالق باتوجه به اینکه اصرار 
ازناحیه زوج باشد رجعى مى باشد و عده طالق ازتاریخ وقوع آن سه طهر مى باشد بنابراین زوج درایام 
عده این طالق حق رجوع به همسرش را دارد و مکلف به انفاق زوج مى باشد و حق اخراج ازمنزل 
مشترك درطول این مدت ندارد که نفقه ایام 9/000/000 ریال تعیین مى گردد درخصوص مسائل 
مالى فى مابین دادگاه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم مى نماید مهریه،نفقه معوقه، شرط تنصیف، نحله، 
اجرت المثل،جهیزیه،نفقه و حضانت و مالقات طفل باتوجه به اینکه دسترسى به زوجه وجود ندارد 
و وفق آیین نامه خانواده پرونده دراین بخش مفتوح است و باتوجه به اینکه زوجین فرزند نابالغ ندارد 
دادگاه مواجه با تکلیف نیســت راى صادره غیابى و ظذف مهلت بیست روز ازتاریخ قابل واخواهى 
دراین شعبه و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر درمحاکم 
تجدیدنظراستان اصفهان مى باشد مهلت اعتبار گواهى عدم امکان سازش ازتاریخ قطعیت و ابالغ 
حکم قطعى به طرفین ســه ماه خواهد بود. م الف:5260 دادرس شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 

نجف آباد(3حقوقى سابق) 5/271 
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 961013759501853 شــماره پرونده: 9609983759500113 شــماره 
بایگانی شعبه: 960117 خواهان/شــاکى بانک حجت اله غفارى دادخواستی به طرفیت خوانده/
متهم  حمید، مهشید، پروین و مجید همگى مانى وعباسعلى عرب بیگى به خواسته الزام به تنظیم 
سند تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه4 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9609983759500113 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 96/06/08 و ساعت 09:00 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم حمید ، مهشید، وپروین و مجید همگى مانى و 
عباسعلى عرب بیگى درخواست خواهان / شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م 

الف : 932 شعبه  4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه 5/274
مزایده

 در پرونده کالسه 940705 اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شعب حقوقى عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محسن على عسگرى محکوم است به پرداخت 20/000/000/000 
ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 190/000/000 ریال نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقایان محمدعلى معین-لطفعلى محمودى-

مهدى کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: 1-یک قطعه ملک محصور داراى سوابق ثبتى 
1014/750 واقع در ویالشهر و فاقد مستحدثات ساختمان و داراى عرصه 710/6 مترمربع بارزش 
1/100/000/000 ریال 2- یکباب واحد ســاختمانى داراى ســوابق ثبتــى 1014/749 واقع در 
ویالشهر- بلوار آزادگان کوچه بعد از کوچه مسجد ثامن االئمه داراى عرصه حدود 647/5 مترمربع 
و اعیانى آن شامل یکدستگاه ساختمان با نیم طبقه بازیربناى 110مترمربع و محصور داراى محوطه 
سازى که تمامت ششدانگ آن بارزش 2/100/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. لذا مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/05/23 ســاعت 9 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. 

م الف :5282مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 5/291 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به بدیع اهللا توکل دادخواســتى به خواسته الزام به انتقال سند 
به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به کالسه 240/96 ش8ح ثبت و 
براى مورخ 96/6/15 ساعت 6/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 

یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م 

الف: 936 شعبه 8 حقوقى  شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /5/117
ابالغ

شماره نامه: 139604922672000348 شــماره پرونده: 139504022672000239/1 شماره 
بایگانى پرونده: 9500247 بدینوســیله به متعهد: 1- خانم شمس طفالن آب فرزند مانده على به 
ش ش 370 ابالغ مى شود بانک ملى شعبه منطقه آزاد چابهار به استناد سند رهنى شماره 34218 
مورخ 83/10/02 علیه شماو موارد وثیقه 10 ششدانگ یکباب مغازه پالك 1840/5/1067- اصلى 
واقع در قطعه یک بخش 16 بلوچستان شــهر چابهار جهت وصول مبلغ 4995210000 ریال تا 
تاریخ 95/03/16 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و نیمعشر اجرائى و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهى طبق مقررات اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9500247 در این اداره 
تشکیل شده طبق گزارش مورخ 95/09/28 مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته 
نشده اید، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه 
مندرج در اسناد رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل  
فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 919 میربلوچ زهى مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى چابهار /5/118
حصر وراثت

حیدر حیدرى داراى شناسنامه شــماره 40 به شرح دادخواست به کالســۀ 251/94 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فیض اله حیدرى بشناسنامه 
487 در تاریخ 1387/7/9 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- هاجر کریمى به ش.ش 542 فرزند ناصر (زوجه) 2- حیدر حیدرى به ش.ش 
40 فرزند نصراله (پدر) 3- محمدمهدى حیدرى به ش.ش 5100317353 فرزند فیض اله (فرزند) 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 910 شعبه 1 حقوقى  شوراى حل اختالف 

بخش میمه (مجتمع شماره یک) /5/126
ابالغ وقت رسیدگى 

بهروز معتمدى دادخواستى به مبلغ انتقال سند بطرفیت محمدعلى صفرى کهرانى که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 190/95  در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه مورخ 96/5/17 ساعت 16 در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 515 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) 5/135

ابالغ اجراییه
نظر به اینکه در پرونده کالسه 744/95 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه 
شماره 911- 95/11/23 صادره از شعبه یک حقوقى محکوم علیه سید بهنام جهانبخش محکوم 
به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال وجه چک شماره 02932563- 02932562 بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 540/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از زمان 91/9/5 
و 91/8/25 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له نعمت اله عباســى  گردیده است و حسب 
محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى 
میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و 
اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 481 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 5/140

اجراییه
شماره: 414/95 به موجب رأى شــماره 294 تاریخ 95/11/11 حوزه ششتم شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه فاطمه ساالروند به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به: انتقال سند وسیله نقلیه به شماره انتظامى 151 ه 21 ایران 43 بنام خواهان محمد 
لیموچى تاراجى فرزند عبدى محمد به نشانى فوالدشهر  محله ب 2 ب 3 خ کرخه، کرخه 6، پ 185. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 517 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 5/141

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان کاوس امیرى نژاد دادخواســتى به خواســته الــزام خوانده مطالبه بــه طرفیت خوانده 
1.سجادقنبرى فرزند یداله 2.نبى عالیى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 276/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/06 ساعت 
4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 5275/ م الف شعبه 6 شوراى حل 

اختالف نجف آباد5/297

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: ممنوعیت 
واردات خودرو توسط شــرکت هاى متفرقه و مشکالت 
ثبت سفارش خودرو باعث شده تا خودروهاى وارداتى پنج 

تا 15 میلیون تومان گران شوند.
سعید مؤتمنى با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو 
توسط شرکت هاى متفرقه و مشــکالت ثبت سفارش 
خودرو باعث شده تا بازار با رشد پنج تا 15 میلیونى قیمت 
خودروهاى وارداتى روبه رو شــود، اظهارداشت: در حال 
حاضر قیمت سراتو از 141 میلیون تومان به 146 میلیون 
تومان و النترا از 145 میلیون تومان به 150 میلیون تومان 

رسیده است.
وى با بیان اینکه قیمت سورنتو هم از 245 میلیون تومان 

به 260 میلیون تومان رسیده است، افزود: پیش بینى این 
اوضاع را از چند ماه پیش که قرار شد شرکت هاى متفرقه 
امکان واردات خودرو را نداشته باشــند مى کردیم؛ زیرا 
نمایندگى هاى رسمى امکان پاسخ دادن به تمام نیاز بازار 
خودروهاى وارداتى را ندارند. رئیس اتحادیه نمایشــگاه 
داران خودرو در مورد بــازار خودروهاى داخلى هم گفت: 
شرکت هاى خودروساز هنوز مجوز شوراى رقابت را اجرایى 
نکرده اند اما بازار همچنان با قیمــت دو نرخى خودروها 
مواجه است. البته باید بگویم تنها خودرویى که طى روزهاى 
اخیر به دلیلى عرضه زیاد ارزان شده، سمند ال ایکس است 
به گونه اى که قیمت این خودرو از 31 میلیون و 700 هزار 

تومان به 31 میلیون تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو خبر داد؛

گرانى 5 تا 15 میلیون تومانى خودرو

با ارسال مصوبه شوراى رقابت به شرکت هاى خودروساز مجوز افزایش قیمت ها صادر شد.
شوراى رقابت مجوز افزایش قیمت تعدادى از محصوالت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را به شرکت هاى 

خودروساز ارسال کرد.
در مصوبه تیرماه امسال شوراى رقابت، قیمت خودروهاى پراید و تیبا حداکثر یک تا 1/5 درصد و قیمت سمند، 
پژو و تندر 90 غیراتومات 2/5تا 3 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در گروه پارس خودرو هم براى دو محصول 

تندر 90 مجوز افزایش 1/88 درصدى قیمت توسط شوراى رقابت صادر شده است.
بنا بر اعالم تقى زاده، معاون بازاریابى و فروش شرکت خودروسازى سایپا، این شرکت به محض دریافت مجوز 
شوراى رقابت افزایش قیمت ها را بر روى محصوالت پراید، تیبا و تندر 90 اعمال کرد. البته هنوز مسئوالن ایران 

خودرو در رابطه با اجراى مصوبه شوراى رقابت زمانى را مطرح نکرده اند.

مجوز گرانى براى خودروسازان ارسال شد
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اى بندگان خدا! شــما را به پرهیزکارى ســفارش مى کنــم که عامل 
کنترل و مایه استوارى شماست، پس به رشته هاى تقوا چنگ زنید و به

حقیقت هاى آن پناه آورید تا شــما را به سر منزل آرامش و جایگاه هاى 
وسیع و پناهگاه هاى محکم و منزلگاه هاى پر عّزت برساند، در روزى 
که چشم ها خیره مى شود و همه جا در نظر انسان تاریک و گله هاى 

موال على (ع)شترو مال و اموال فراوان فراموش مى گردد.

شــهردارى زیباشــهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره 
4/149/ش مورخ 96/4/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش 
اقالم و کاالهاى اسقاطى با قیمت کارشناسى به صورت تفکیکى 
سرعت گیر هر کیلوگرم 9000 ریال، فنس هر کیلوگرم 12000 ریال، 
پایه فنس هر کیلوگرم 11000 ریال و درب و پنجره هر کیلوگرم 8000 
ریال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
جهت تهیه اسناد مزایده تا تاریخ 96/5/11 به شهردارى واقع در 

میدان امام حسین (ع) مراجعه نمایند.
فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر

آگهى مزایدهنوبت  اول
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1396/05/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1396/05/22

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-5

داخلى (337)
نام روزنامه: نصف جهان 

تاریخ انتشار: 1396/05/07

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  اول

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

انجام عملیات حسابرسى داخلى در واحدهاى 133- 2- 96
3/489/750/000175/000/000جارىخودگردان آبفاى اصفهان

سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر بر اساس مجوز شماره 4382/ش مورخ 1395/12/28 شوراى محترم اسالمى شاهین 
شهر، ابالغ شماره 96/388/ص مورخ 96/01/17 شهردارى شاهین شهر، بند 3 مصوبه مورخ 96/05/01 هیئت مدیره در نظر نسبت به خرید 
اتصاالت آبرسانى با اعتبار اولیه 4/500/000/000 ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) از محل اعتبارات بودجه عمرانى سال 1396 طبق 
اسناد مندرج در اسناد آگهى اقدام نماید. متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالى سازمان پارکها و فضاى 
سبز شهردارى شاهین شهر واقع در شاهین شهر- خیابان دهخدا- فرعى یک شرقى- پالك 105 مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ 96/05/26 به حراست شهردارى اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1396/05/28 

با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
سایر شرایط: 

1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
2- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 225/000/000 ریال مى باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره 0108798157003 نزد بانک 

ملى واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکى معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه مى باشد. 
3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد یا مبهم، مخدوش 

یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى 
(نوبت اول)

حمیدرضا فدایى- مدیرعامل سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر

چاپ اول
شهردارى باغشاد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 239/چ مورخ 96/03/24 شوراى اسالمى شهر باغشاد نسبت به فروش مقدار 4400 متر لوله پلى 

اتیلن به شرح زیر با برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید:

لذا متقاضیان مى توانند همه روزه به جز  ایام تعطیل از ســاعت 8 صبح الى 14 از تاریخ 96/05/07 لغایت 96/05/21 جهت کسب اطالع از شرایط و 
همچنین خرید اسناد مزایده و دریافت فرم ثبت نام به واحد امور مالى شهردارى باغشاد مراجعه نمایند.

مالحظات:
1- سپرده شرکت در مزایده بایستى به صورت ضمانت نامه بانکى به مبلغ 16/000/000 ریال با فیش نقدى به میزان مبلغ مذکور، واریز به حساب شماره 

0210153489003 شهردارى باغشاد نزد بانک صادرات شعبه پل کله اقدام گردد.
2- سپرده برندگان نفر اول تا سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

3- شهردارى باغشاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

5- بدیهى است پیشنهادات و فیش واریزى با ضمانت نامه بانکى معتبر مزایده گران مى بایست در پاکت هاى دربسته جداگانه تا پایان وقت ادارى روز 
سه شنبه 96/05/24 به دبیرخانه حراست شهردارى باغشاد تحویل داده شود، به پیشنهادهاى ناقص و یا تحویل بعد از مهلت مذکور ترتیب اثرى 

داده نخواهد شد.
6- متقاضیان مى توانند جهت رویت و بازدید از اقالم مذکور با هماهنگى شهردارى باغشاد اقدام نمایید.

محسن صدیقى- شهردار باغشاد

آگهى مزایدهنوبت اول
2100 متر10 اتمسفر1- سایز 63
1600 متر10 اتمسفر2- سایز 90

400 متر6 اتمسفر3- سایز 110
300 متر6 اتمسفر4- سایز 125

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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شــهردارى دولت آباد برخــوار در نظر دارد نســبت به فروش 
پانزده قطعه پالك زمین بــا کاربرى کارگاهــى واقع به آدرس: 
منطقه صنعتى- تفکیکى حاجیان از طریق مزایده عمومى اقدام 

نماید. 
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهردارى: روز دوشنبه 

مورخ 96/5/23 
گشایش پاکت هاى مزایده: روز سه شنبه مورخ 96/5/24

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- 031-45822010

آگهى مزایده   (نوبت اول)

رض ا اخوان- شهردار دولت آباد

چاپ اول

در طرح ضربتى پرداخت تسهیالت ازدواج درخواست متقاضیان در کمترین زمان ممکن اجابت خواهد 
شد.

مرتضى افشارى سرپرست شعب بانک کشاورزى استان اصفهان با اعالم مطلب فوق گفت :
طرح ضربتى اعطاى وام ازدواج از ابتداى مرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت. وى 
اظهار داشت با اجراى این طرح تعداد افراد در انتظار به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. سرپرست 
شعب بانک کشاورزى استان اصفهان تصریح کرد هر فقره تســهیالت فقط با یک ضامن معتبر قابل 
پرداخت مى باشد و اولویت با کسانى است که قبال در سامانه ازدواج ثبت نام کرده و اکنون در انتظار اخذ 
تسهیالت مى باشند. وى اظهار داشت براى اجراى بهینه طرح کلیه شعب این بانک در سراسر استان با 

تمام توان آماده اجراى طرح ضربتى اعطاى تسهیالت ازدواج مى باشند.
خاطر نشان مى سازد مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان از ابتداى سال جارى تا پایان تیر ماه تعداد 

2672 فقره و به مبلغ 285 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت نموده است.

 اجراى طرح ضربتى اعطاى وام ازدواج
 در بانک کشاورزى استان اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروى برق اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به 
«سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود (تماس با کارفرما در صورت لزوم 

در ساعات ادارى با شماره 031-37871785)
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/05/03 لغایت روز یکشنبه مورخ 96/05/08

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): ضمانت نامه بانکى معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 
2175090232005 نزد بانک ملى ایران شعبه برق اسالم آباد کد 3119 به نام شرکت تولید نیروى برق اصفهان.

مهلت و محل تحویل پاکت هاى مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات مناقصه بایستى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح 
روز چهارشنبه مورخ 1396/05/18 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه فیزیکى آن نیز در موعد 
مذکور به آدرس: اصفهان- ابتداى اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق- جاده نیروگاه- جنب ساختمان معاونت بهره بردارى- شرکت 

تولید نیروى برق اصفهان- امور تدارکات و قراردادها تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکت هاى مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/05/21 سالن جلسات شرکت تولید نیروى برق 

اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

1. به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2. به درخواست ها و مدارك دریافتى بعد از تاریخ و ساعت اعالم شده (9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/05/18) ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
3. اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء 
الکترونیکى (توکن) مرکز تماس 27313131-021، دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 (اطالعات تماس دفاتر ثبت 

نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر» موجود است)
4. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه موجود مى باشد.

5. ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى ذیل مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir   www.tpph.ir   www.setadiran.ir

آگهى تجدید مناقصه هاى عمومى دومرحله اى
 شماره هاى 96/1003، 96/1004 و 96/1005

(شماره هاى 200961442000007، 200961442000010، 200961442000011 در سامانه ستاد)

شرکت تولید نیروى برق اصفهان
م الف: 67218 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط والزامات ورود به مناقصه(شرکت در مناقصه) ریال

خرید انواع ورق هاى فایبرگالس براى واحدهاى 96/1003
دارا بودن گواهى نظام مدیریت کیفیت یا گواهى استاندارد ایران320600/000/000 مگاواتى نیروگاه اصفهان

دارا بودن پروانه بهره بردارى سازنده

خرید پشم سنگ با ضخامت هاى 5 و 10 سانتى متر 96/1004
350/000/000جهت واحدهاى 320 مگاواتى نیروگاه

دارا بودن حداقل 2 مورد ساخت کاال در موضوع مناقصه در 5 
سال گذشته در پروژه هاى نیروگاهى یا صنعتى یا ارائه  گواهى 
رضایتمندى کارفرما و یا مبلغى بیش از 60٪ برآورد مناقصه حاضر

این مناقصه تنها شامل کاالهاى ساخت داخل مى باشد

600/000/000بازسازى بویلر کمکى نیروگاه اصفهان96/1005

ت گاو به قیمت قتل 2مرد
سرق

خشک شده این میوه 
معجزه مى کند

گفتگوى فوتبالى  گفتگوى فوتبالى  
نصف جهان نصف جهان 

با سعید پور سعید با سعید پور سعید 
خواننده پاپ  خواننده پاپ  
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رضا گلزار و شبکه نسیم با ایده عجیبى براى همکارى روبه رو شــده اند. قرار است سوپراستار سرشناس سینما براى اولین بار مجرى یک 
برنامه مهمان محور شود. برنامه اى که البته قرار نیست شبیه برنامه هایى باشد که مهران مدیرى در «دورهمى» یا رامبد جوان در «خندوانه» 

مى سازند و روى آنتن مى برند.
طرح پیشنهادى قرار است درباره تیپ و مد و پوشاك باشد. اسپانسرى با رقمى چشمگیر ایده چنین طرحى را به شبکه نسیم برده و رضایتشان 

را گرفته است که براى اجراى برنامه با رضا گلزار مذاکره کنند.
رضا گلزار که تا همین دو سال قبل حتى اجازه بازى در سینما را هم نداشت، این روزها حسابى پرکار است. او غیر از قراردادهاى مختلفى که 

از شرکت هاى مواد غذایى گرفته تا ساعت هاى سوئیسى و لوازم بهداشتى براى تبلیغات خیابانى، در یکى دو سال 
اخیر، هم فیلم زیاد بازى کرده و هم با سریال «عاشقانه» در شبکه نمایش خانگى حضور فعالى داشته است. او 
البته در تمام این کارهایش هم معموًال اسپانسرهاى اختصاصى داشته است و کار مدلینگ تبلیغاتى هم انجام 
داده است. گلزار البته در این مدت سعى کرده ورژن جدیدى از خود رو کند. اصرارش بر خوانندگى و اجراهاى 
پیاپى سبب شده ترسش از صحنه بریزد و حتى شومنى روى سن را با هیجان باالیى تجربه کند. او روى سن که 

مى ایستد خیلى سعى دارد با شوخى و بگو بخند فضاى گرمى را براى مخاطبانش ایجاد کند و با استفاده 
از نام «محمدرضا گلزار»، همچنان مخاطبانش را دور خود نگه دارد. مخاطبى که با توجه به 

باال رفتن سن گلزار، دیگر کمتر او را در نقش جوان  اول فیلم هاى «عاشقانه» باور مى کند.
این تجربه جدید اجراهاى رضا گلزار شاید دلیلى بوده تا براى کار جدید شبکه نسیم سراغ 
او بروند. برنامه اى که نوعى برنامه تولیدى با محتواى تبلیغ مد است و قرار است شکلى از 
مدلینگ پوشاك و فرهنگ خرید و تولید را احتماًال تبلیغ کند.گلزار هم براى این هدف، 
از نظر اسپانسر برنامه، بهترین است چون هم نام شناخته شده اى است که غیر از یکى 
دو بار، کمتر به تلویزیون آمده و هم در پوشــاك همیشه برندى الکچرى در تبلیغات 

بوده است. از سوى دیگر، این اسم براى شبکه نسیم هم مى تواند دوباره سدشکن شود. 
کارى که آنها با «خندوانه» و «دورهمى» خوب انجامش داده اند و موفق هم بوده اند. البته 
این ایده هنوز در ابتداى کار است. یکى از نزدیکان رضا گلزار درباره این پشنهاد مى گوید: 

«راستش را بخواهید این پیشنهاد  را یک اسپانسر به شبکه نسیم و گلزار داده و درباره  اش 
بحث شده است؛ اینکه یک تاك شو با اجراى گلزار درباره مد و پوشاك ساخته شود. 

اما قطعاً شکل برنامه تفاوت زیادى با برنامه اى مثل "دورهمى" دارد. قرار است 
کمى تخصصى تر باشــد و حتى هنوز دقیقاً تصمیم گیرى نشده که برنامه به 

صورت تاك شو باشد.»
او ادامه مى دهد: «فعًال ایده اولیه اسپانسر کار مشخص است. مدیران شبکه 
نسیم در جریان هستند اما هنوز هیچ جلسه اى در این زمینه برگزار نشده و گلزار 
با تولیدکنندگان و مدیران شبکه حرف هم نزده است اما این پیشنهاد وجود 
دارد.» شبکه نسیم که در یکى دو سال گذشته توانسته در جذب مخاطب از 
خیلى از شبکه هاى سراسرى هم پیش بیافتد، هیچ بعید نیست این بار با گلزار 
به سراغ شکلى جدید از مخاطبان برود و به نوعى با شکستن سدى جدید، 

گروهى تازه از مخاطبان را سمت خود بکشد.

تاكتاك  شوشو  
گلزارگلزار

در شبکه
 نسیم

برنامه تلویزیونــى «دورهمى» بــه کارگردانى 
و اجراى مهران مدیرى کــه در جذب مخاطب 
برنامه هاى تلویزیونى جزو پربیننده ترین برنامه ها 
بود، طبق نظــر و صحبت مدیران رســانه ملى 
در آخرین نشست خبرى و تشــریح برنامه هاى 
تابستانه، تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت و به 
تعبیرى دیگر فقط هشت قسمت تا پایان برنامه 

تلویزیونى «دورهمى» باقى مانده است.
مهران مدیرى که پیش از ایــن ثابت کرده بود با 
ســاخت مجموعه هاى تلویزیونى، ذائقه بیننده 
رسانه ملى را به خوبى شــناخته است، با اجراى 
استنداپ کمدى و گفتگو با مهمانان خود در برنامه 
«دورهمى»، فضایى متفاوت را در شبکه نسیم به 

پخش رسانده است.
تا امروز بازیگران زیادى به گفتگو با مهران مدیرى 
نشستند و هر کدام شىء و یا هدیه اى ارزشمند را به 
موزه «دورهمى» اهدا کردند و پس از پایان مرداد 
ماه، گلچین برنامه ها و حراج این هدایا در برنامه اى 

ویژه به روى آنتن مى رود.
گفتنى است، «دورهمى» دکورى عظیم دارد که 
در هر قسمت 300 نفر از مخاطبان که طى یک 
فراخوان براى حضور در برنامه ثبت نام مى کنند، 
به تماشاى بازى بازیگران مى نشــینند. در واقع 
مجموعه به تئاترى شبیه است که در هر قسمت 
مخاطبان بســیارى (حدود 300 نفــر) به عنوان 

تماشاگر حضور دارند.

چند قسمت تا پایان 
«دورهمى» مانده است؟

پرویز فالحى پور بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که چندى پیش به علت سکته قلبى در بیمارستان 
بسترى شده بود، درخصوص حاشیه هاى ایجاد شــده در مراحل روند درمانى خود گفت: من پس از 
سکته قلبى در بیمارستان محل لوکیشن «در جســتجوى آرامش» بسترى شدم. در آن روز تمامى 
پرسنل و پزشکان بیمارستان با احترام و محبت فراوانى با من برخورد کردند و من از تمامى آنها به جز 

رئیس بیمارستان کمال تشکر را دارم.
وى در همین راســتا ادامه داد: بعضى مواقع اتفاق مى افتد که کسى به دلیل مشکالت مالى 
نمى تواند مخارج بیمارســتان را تأمین کند و در موقعیت اورژانسى مثل من به بیمارستان 
روانه مى شــود. آیا باید به دلیل بى پولى جان آن انسان را نادیده گرفت؟ خدا را شکر من 
در جایگاهى هستم که اگر هم نداشته باشم هســتند کسانى که نگذارند به این وضع 
دچار شوم اما در مورد سایر مردمى که از لحاظ تمکن مالى در شرایط خوبى نیستند 
چه اتفاقى خواهد افتاد؟ آیا آنها باید براى یک گرفتگى ســاده رگ جان خود را از 

دست بدهند؟
بازیگر سریال «شب دهم» گالیه خود را اینگونه شرح داد: من در آن روز چکى 
از تهیه کننده داشتم. در سینما و تلویزیون همه مى دانند که چک آقاى آشتیانى 
همواره نقد است و از خوش حســابى وى حرف مى زنند و کسى است که 
حالل و حرام سرش مى شود. در آن روز من عالوه بر چک، هشت میلیون 
تومان پول نقد داشتم اما باز هم گفتند که باید سند بگذارى و دقیقاً عین 
یک دزد با من برخورد کردند. همه پرسنل بیمارستان بابت این قضیه 
از من عذرخواهى کردند و گفتند که این دســتور مستقیم رئیس 
بیمارستان است. من واقعاً متاسفم که آن پرسنل خوب زیر دست 
چنین رئیسى کار مى کنند.  وى با  اشاره به بى کفایتى رئیس 
بیمارستان تصریح کرد: حاال من بازیگر هستم و شناخته شده 
اما واقعًا اگر مردم عادى به بیمارستان بیایند چه عاقبتى در 
انتظار آنهاســت؟ هزار راه براى تأمین پول بیمار وجود 
دارد و من نمى فهمم چــرا باید مردم را تا پرداخت پول 

زندانى کنند.
بازیگر ســریال «شــهرزاد» با تأکید بــر برخورد 
ناشایســت رئیس این مجموعه درمانى افزود: 
با هزار تمــاس و تلفــن باالخــره راهکارى 
براى ترخیص من اندیشــیده شد. مسئولین 
بیمارستان تا وصول چک متأسفانه گواهینامه 
من و مدرکى از تهیه کننده را گرو گرفتند تا 
وقتى که گواهینامه را نگرفتند اجازه خروج 

از بیمارستان را به من ندادند.

براى ترخیص 
گواهینامه ام را گرو گرفتند

بازیگرسینما و تلویزیون با اشاره به مصائب بسترى شدنش در بیمارستان:

شتى براى تبلیغات خیابانى، در یکى دو سال 
مایش خانگى حضور فعالى داشته است. او 
ته است و کار مدلینگ تبلیغاتى هم انجام 
اجراهاى و کند. اصرارش بر خوانندگى و

هیجان باالیىتجربه کند. او روى سن که 
خاطبانش ایجاد کند و با استفاده 

. مخاطبى که با توجه به 
شقانه» باور مى کند.
د شبکه نسیم سراغ 
قرار است شکلى از 
م براى این هدف، 
ت که غیر از یکى 
چرى در تبلیغات 

باره سدشکن شود. 
فق همبوده اند. البته

ین پشنهاد مى گوید: 
ش اش زار داده و درباره 

ك ساخته شود. 
است  د. قرار
ه برنامه به 

ن شبکه 
ه و گلزار
د وجود
طب از 
ا گلزار 
جدید، 

دردررررررشبکهشبکهب
نسیمنسیمنسیم

آتش تقى پور بازیگر  تئاتر، ســینما و تلویزیون در خصوص 
فعالیت در عرصه تئاتر گفت: من بســیار بــه کار در تئاتر 
عالقه مند هســتم؛ مخصوصًا کار کــردن متن هاى خوب 
ایرانى. امیدوارم در نمایش «چشــم در برابر چشم» مختار 
سائقى که برگرفته از ادبیات و ســنت هاى ماست، حضور 

داشته باشم.
وى پیرامون گوشه گیرى و خانه نشین شدن اهالى پیشکسوت 
تئاتر اظهار داشــت: ابتدا تصور مى کنم کــه یک نگرش 
خرابکارانه در مورد پیشکســوتان عرصه هنــر وجود دارد، 
همانطور که درباره موجودى به نام زن وجود دارد، که بیان 
مى کند؛ اهالى مســن یا پیشکســوت تئاتر به دلیل شرایط 
وجودى نمى توانند بر صحنه تحرك داشته باشند یا نمى توانند 
دیالوگ حفظ کنند و مدام حرف بزنند. در صورتى که افراد، از 

تماشاى پیرزن ها و پیرمردهاى هنرمند بر روى صحنه تئاتر 
لذت مى برند. حضور پیرمردها، پیرزن ها و کودکان بر صحنه 

نمایش، یک جلوه خاصى به نمایش مى دهد.
وى افزود: در ارگان ها و سازمان هاى دولتى بر رأس کارها، 
افراد مسن هستند که مشغول به فعالیت هستند ولى وقتى 
نوبت به بخش فرهنگ و هنر مى رســد، بازیگران مســن 
باید خانه نشین بشوند و جوانان مشــغول به کار شوند. این 
بى عدالتى را چطور باید جواب داد؟ چرا نباید نقش پدربزرگ 
یا پدر یک خانواده در نمایش را یک فــردى بازى کند که 
سنش، ظاهرش و تمامى خصوصیات یک پدر یا پدربزرگ 
را دارد؟ وقتى کلمه بازنشسته به یک فرد داده مى شود، یعنى 
اینکه او را از عرصه هنر کنار گذاشــته اند و او را از کار افتاده 

مى دانند.

پدرام شریفى: ورود به سینما را مدیون فیلم کوتاه هستم 
پدرام شریفى بازیگر سینما و تئاتر این روزها فیلم «هجوم» 
را آماده اکران دارد و فیلم «کار کثیــف» با بازى او در حال 
تولید اســت.او درباره فعالیت هاى خود گفــت: براى تئاتر 
برنامه خاصى ندارم و براى ســینما چند پیشــنهاد دارم که 
در حال بررسى هستم تا یکى را انتخاب کنم. عالوه بر این 
فیلم سینمایى «کار کثیف» ساخته خسرو معصومى هم در 
حال تدوین است و براى حضور در جشنواره فیلم فجر آماده 

مى شوند.
بازیگر «متولد 65» افزود: خسرو معصومى فیلمساز مستقلى 

است و فضاى شــخصى خودش را دارد و «کار کثیف» نیز 
مانند کارهاى قبلى او قابل تأمل است و حس مثبتى نسبت 
به آن دارم. در این فیلم سینمایى شاهد خانواده اى هستیم که 
به صورت زمینى و با ماشین به سمت مرز بازرگان مى روند 
تا وارد ترکیه شــوند. تا اینکه به استانبول مى رسند و ده روز 
نیز در آنجا هستند و دراین بین اتفاقاتى براى آنها رخ مى دهد 
که قصه فیلم را پیش مى برد، به طورکلى موضوع فیلم درباره 

مهاجرت است.
شریفى که پیش  از این حضور در عرصه تئاتر را تجربه کرده 

است، درباره عدم حضورش بر صحنه تئاتر نیز اظهار داشت: 
عالقه به حضور در تئاتر دارم ولى در این دوره پیشنهاد هایى 
که در سینما مى شود وسوسه انگیزتر هستند و تمرکزم فعًال 

در این بخش است.
این بازیگر جوان در پاسخ به این ســئوال که آیا تمایلى به 
همکارى با کارگردانان جوان دارد یا نــه؟ عنوان کرد: من 
پیش از همکارى با شهرام مکرى در فیلم «ماهى و گربه» 
فیلم کوتاه کارکرده بودم و ورودم به سینما را مدیون حضور 
در فیلم کوتاه هستم. اگر بتوانم با دوستان در این حوزه فعالیت 

و همکارى داشته باشم خوشحال مى شوم. از سوى دیگر فیلم 
اولى ها در این یکى دو سال اخیر خیلى خوب کارکردند و دیگر 
همکارى با آنها ریسک نیست. شــاید یک کارگردان فیلم 
اولى بسیار باانگیزه، پیشــنهادى بدهد که براى من بازیگر 
حضور در آن یک شانس باشد. امروز دیگر فیلم اولى و فیلم 
کوتاه مالك انتخاب نیست، مالك کیفیت کار است و اینکه 
کار خوبى باشــد و بتوانى کار را دوست داشته باشى، چراکه 
جوانان فیلم هاى بسیار خوبى تولید مى کنند که حرفى براى 

گفتن دارند.

نگرش خرابکارانه در مورد پیشکسوتان هنر

درحالى که تب سریال «شهرزاد» یک 
بار دیگر با پخش فصل دوم آن بخشى از 
جامعه را فرا گرفته، بازار نیز از این تب بى 
نصیب نمانده است.  براین اساس انگشتر 
اصل بــزرگ آقا،کاراکترى با بازى على 
نصیریان نیز براى فروش عرضه شده که 

قیمتى نجومى نیز دارد.
این انگشــتر در دو مدل عرضه شده که 
قیمت مــدل طالى آن بیــش از چهار 
میلیون تومان و قیمت مدل پالتینى آن 

پنج میلیون تومان است.
«شــهرزاد» مجموعه اى نمایشى است 
که فصل اول آن در سال 1394 در 28 قسمت پخش شد و فصل دوم آن نیز در سال جارى در حال پخش است. 
کارگردان این سریال حسن فتحى است. پخش سرى دوم این سریال به صورت هفتگى از طریق مراکز عرصه 

فیلم سراسر کشور آغاز شده است.
سریال «شهرزاد» را مى توان پر فروش ترین و پرمخاطب ترین سریال نمایش خانگى ایران دانست.

 spotlight horror» سایت ســینمایى
awards» به عنوان یکى از معتبر ترین 
نشــریات مجازى ســینماى وحشت، 
فیلم ســینمایى «زار» به نویسندگى و 
کارگردانى نیما فراهى را در فهرســت 
بهترین فیلم هاى سینمایى ژانر وحشت 
جهان در سال 2017 قرار داد. این نشریه 
مجازى، متشــکل از منتقدان سینماى 
وحشت جهان، هر ساله از بین صد ها فیلم 
ساخته شــده در این ژانر، لیستى شامل 
بهترین ساخته هاى ســینماى وحشت 
 Award winning دنیا را تحت عنــوان
filmmakers منتشر مى کند. این نخستین بار است که نام یک فیلمساز ایرانى در بین اسامى حاضر در این فهرست 
به چشم مى خورد. «زار» اولین ساخته بلند نیما فراهى است که در سى و پنجمین جشنواره بین المللى فیلم فجر به 
نمایش درآمد و با استقبال خوب مخاطبان همراه بود. از جمله بازیگران آن مى توان به  محمدرضا غفارى،حدیث 

میرامینى، سانازصفایى، میثاق زارع و سینا سهیلى اشاره کرد. این فیلم محصول سال 1395 است.
این فیلم داستان زوج جوانى را به تصویر مى کشد که در دوران ماه عســل میزبان دوستانشان در شمال کشور 

مى شوند. ویالى محل سکونتشان، گذشته خوفناکى دارد و آنها ناخودآگاه درگیر ماجراهاى هولناکى مى شوند.
بنابر ویژگى این ژانر، بازیگران «زار» ترکیبى از چهره هاى شناخته شده و جدید هستند. کارگردان فیلم تاکنون 
ساخت چند فیلم کوتاه و دستیارى در سینما را تجربه کرده و داستان آن را بر اساس یک تجربه شخصى به نگارش 

در آورده است.

قیمت نجومى انگشتر بزرگ آقا در سریال «شهرزاد»

« زار» در فهرست بهترین فیلم هاى ترسناك جهان

فیلم ســینمایى «کامیون» به نویســندگى و کارگردانى 
کامبوزیا پرتوى در حال حاضر در مراحل پایانى مونتاژ قرار 
دارد و به زودى وارد مرحله صداگذارى و ساخت موسیقى 

خواهد شد.
کامبوزیا پرتوى با اعالم این خبر گفــت: در حال حاضر 
مرحله راف کات رو به پایان است و به زودى وارد مرحله 
فاین کات خواهیم شد. صداگذارى نیز برعهده پرویز آبنار 
است و هنوز براى ساخت موسیقى با آهنگسازى به توافق 

نرسیده ایم.
وى در پایان درباره وضعیت نمایــش فیلم جدیدش نیز 
گفت: هنوز براى اکران تصمیم قطعى نگرفته ایم هرچند 
که به طور قطع نمى توانم بگویــم اولین نمایش فیلم در 
جشــنواره فیلم فجر خواهد بود. بعد از پایان مراحل فنى 
درباره اکران داخل و خارج از کشور فیلم تصمیم نهایى را 

اتخاذ خواهیم کرد.
نیکى کریمى، سعید آقاخانى، تروسکا جوال، یعقوب پرسا، 
همراه با هنرمند خردسال الینا امینى و... بازیگران این فیلم 

سینمایى هستند. پرتوى فیلمبردارى «کامیون» را اواخر 
زمستان سال گذشته آغاز کرد و تا اوایل بهار امسال درگیر 

تولید آن بود.
کامبوزیا پرتوى بخشــى از شعر سهراب ســپهرى را به 
عنوان خالصه داستان مطرح کرده است. در بخش هایى 
از این شعر آمده: «پارسایى اســت در آنجا که تو را خواهد 
گفت: بهترین چیز رســیدن به نگاهى است که از حادثه 

عشق تر است...»
فیلم ســینمایى «کامیون» با مدیریت فیلمبردارى تورج 
اصالنى در مرزهاى سوریه و عراق، در روستاهاى اطراف 
منطقه سیلوانا در اســتان آذربایجان غربى، در شهرهاى 
ارومیه و میانه و در نهایت در لوکیشــن هاى مختلفى در 
تهران از جمله آزادى، تهرانسر، گالبدره، شهرك غرب، 
صادقیه و... فیلمبردارى شده است. آخرین ساخته سینمایى 
پرتوى به 13 ســال پیش و به فیلم «کافــه ترانزیت» بر

مى گردد. کامبوزیا پرتوى تاکنون فیلم هاى ســینمایى 
«ماهى»، «گلنار»، «بازى بزرگان»، «کافه ترانزیت»، «ننه 
الال و فرزندانش»، «افسانه دو خواهر»،   «گربه آوازخوان»  
و «پرده» را کارگردانى کرده اســت و با ایــن آثار جوایز 
متعدد داخلى و بین المللى را از آن خود کرده و نویسندگى 
فیلمنامه هاى دیگرى همچون «محمد رسول ا...(ص)»، 
«شــیرك»، «دایره»، «ایســتگاه متروك»، «هر شب 
تنهایى»، «دیشب باباتو دیدم آیدا»، «من ترانه 15 سال 

دارم»، «خیابان هاى آرام» و...  را بر عهده داشته است.

«کامیون» در ایستگاه تدوین 
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به رغم محبوبیت باالى اســتفاده از ظروف نچســب، 
بحث هاى بسیارى درباره این پوشش ها از قبیل تفلون 

وجود دارند.
برخى منابــع ادعاى مضــر بــودن آنهــا و ارتباط با 
بیمــارى هایى مانند ســرطان را مطرح کــرده اند، در 
شرایطى که دیگران معتقدند پخت و پز با ظروف نچسب 

کامًال بى خطر است.

ظرف نچسب چیست؟
ظروف نچســب، مانند ماهیتابه، با ماده اى به نام پلى 
تترا فلورو اتیلن (PTFE) که به نام تفلون مشهور است، 
پوشش داده شده اند. تفلون یک ماده شیمیایى مصنوعى 
محسوب مى شود که از اتم هاى کربن و فلوئور تشکیل 

شده است.
سطح نچســب، ظروف پوشش داده شــده با تفلون را 
به گزینه اى راحت براى اســتفاده و تمیز کردن تبدیل 
مى کند. همچنین، پخت و پز در این ظروف به روغن یا 
کره اندك نیاز دارد و روشى ســالم تر براى پخت و پز را 

ارائه مى کند.
با وجود این، ایمنى ظروف نچســب طى دهه گذشــته 
مورد بررسى قرار گرفته است. نگرانى ها روى یک ماده 
شیمیایى به نام پرفلوئورواُکتانیک (PFOA) متمرکز شده 
بود که در گذشته براى تولید ظروف نچسب مورد استفاده 

قرار مى گرفت، اما امروزه دیگر این گونه نیست.
همچنین، بررسى ها خطرات مرتبط با قرار گرفتن تفلون 

در برابر گرماى بیش از اندازه را شامل مى شد.
امروزه، تمام محصوالت تفلون فاقد پرفلوئورواُکتانیک 
هستند. از این رو، اثرات سالمت قرار گرفتن در معرض 

این ماده دیگر دلیلى براى نگرانى نیستند.
پرفلوئورواُکتانیــک تا ســال 2013 در تولیــد تفلون 
مورد اســتفاده قرار مى گرفت. در شــرایطى که بیشتر 
پرفلوئورواُکتانیک روى ظروف به طور معمول در نتیجه 
دماى باالى فرآیند تولید از بین مى رفت، مقدارى اندك 

از آن همچنان در محصول نهایى باقى مى ماند.
پژوهش ها نشــان دادند که ظروف تفلــون منبع قابل 

توجهى براى مواجهه با پرفلوئورواُکتانیک نیستند.
پرفلوئورواُکتانیک با تعدادى از بیمارى ها مانند اختالالت 
تیروئید، بیمارى مزمن کلیــوى، بیمارى کبد و ... پیوند 
خورده است. همچنین، این ماده با نابارورى و وزن کم 

نوزاد هنگام تولد مرتبط است.

خطرات گرماى بیش از اندازه
به طور کلى، تفلون ترکیبى ایمن و پایدار است. با وجود 
این، در دماى باالى 570 درجــه فارنهایت (300 درجه 
سانتیگراد)، تجزیه پوشش هاى تفلون ظروف نچسب 
آغاز شده و مواد شــیمیایى ســمى وارد هوا مى کنند. 
استنشاق این بخارات ممکن است به تب بخار پلیمر که 
به نام آنفلوآنزاى تفلون نیز شناخته مى شود، منجر شود.

تب بخار پلیمر شامل عالیم موقتى شبه آنفلوآنزا مانند 
لرز، تب، سردرد و بدن درد مى شود. بروز عالئم چهار تا 
ده ساعت پس از مواجهه آغاز مى شود و بیمارى به طور 

معمول طى 12 تا 48 ساعت از بین مى رود.
برخى مطالعات مــوردى کوچک نیز عــوارض جانبى 
جدى تر مواجهه با تفلون بیش از حد گرما دیده را گزارش 

کرده اند، که از آن جمله مى توان به آسییب ریوى اشاره 
کرد.

با این حال، در تمام موارد گزارش شده، افراد در معرض 
بخارات ظروف تفلون کــه حداقل 730 درجه فارنهایت 
(390 درجه سانتیگراد) حرارت دیده بودند، قرار گرفته و 

این مواجهه حداقل چهار ساعت ادامه داشته است.

نکاتى براى به حداقل رساندن خطر هنگام 
پخت و پز

اگر اقدامات احتیاطى اولیه را مد نظر قرار دهید، پخت و 
پز با ظروف نچسب بى خطر، سالم و راحت است. با دنبال 
کردن نکته هاى زیر مى توانید هنگام پخت و پز خطر را 

به حداقل برسانید:

1)تابه خالى را از پیش گــرم نکنید: تابه هاى 
خالى مى توانند طى چند دقیقه به دماهاى باال برسند، که 
به طور بالقوه موجب انتشار بخارهاى پلیمرى مى شود. 
پیش از اینکه تابه را روى حرارت قرار دهید، مقدارى غذا 

یا مایع درون آن بریزید.
2)از پخت و پز روى حرارت باال پرهیز کنید: 
روى حرارت متوسط یا کم پخت و پز کنید و از سرخ کردن 
پرهیز کنید، زیرا این تکنیک پخت نیازمند دماهایى باالتر 

از میزان توصیه شده براى ظروف نچسب است.
3)تهویه آشپزخانه را فراموش نکنید: هنگام 
پخت و پز دستگاه هود خود را روشن کرده یا پنجره ها را 

براى کمک به خروج هر گونه بخار باز کنید. 
4)از وسایل آشپزخانه (قاشق، چنگال، کاردك 

و...) چوبى، سیلیکونى یا پالستیکى استفاده 
کنید: وسایل آشپزخانه فلزى مى توانند موجب خراش 

سطح نچسب شوند و طول عمر آنها را کاهش دهند.
5)شستشوى ظروف نچسب را با دست انجام 
دهید: ظروف نچســب را به آرامى با یک اسفنج و آب 
گرم صابونى شستشــو دهید. از پاك کننده هاى فلزى 
یا سخت مانند سیم و اســکاچ براى شستشوى ظروف 
نچسب اســتفاده نکنید زیرا مى توانند ســطح آنها را 

خراش دهند.

جایگزین هایى براى ظروف نچسب
ظروف نچسب مدرن به طور کلى بى خطر در نظر گرفته 
مى شــوند. با وجود این، اگر همچنان درباره استفاده از 
آنها و اثرات ســالمت بالقوه نگران هســتید مى توانید 
اســتفاده از یک جایگزین را مد نظر قرار دهید. از جمله
 جایگزین هاى فاقد تفلون مى توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
فوالد ضد زنگ: فوالد ضد زنگ گزینــه اى بادوام 
و مقاوم در برابر خراش محســوب مى شود. همچنین، 
استفاده از ظروف تهیه شده از فوالد ضد زنگ در ماشین 
ظرفشــویى خطرى ندارد و در نتیجه، پاکســازى آنها 

راحت است.
ظروف چدنى: هنگامى که به درســتى آماده شــده 
باشد، چدن مى تواند به طور طبیعى حالتى نچسب داشته 
باشد. ظروف چدنى از طول عمر باالیى برخوردار هستند 
و مى تواننــد دماهایى باالتــر از آنچه بــراى ظروف

 نچسب بى خطر در نظر گرفته مى شود را تحمل کنند.
ظروف سفالى: ظروف سفالى هزاران سال است که 
مورد استفاده قرار مى گیرند. آنها گرما را به خوبى توزیع 
مى کنند و در صورتى که خوب آماده شده باشند، حالتى 
نچسب دارند. همچنین، آنها در برابر خراش مقاوم هستند 

و مى توانند دماهاى بسیار باال را تحمل کنند.
ظروف سرامیکى: ظروف ســرامیکى محصوالتى 
نسبتًا جدید محسوب مى شــوند. آنها از خواص نچسب 
عالى بهره مى برند، اما پوشــش این ظروف به راحتى 

خراش بر مى دارد.
ظروف ســیلیکونى: ســیلیکون یک الســتیک 
مصنوعى است که اغلب براى ساخت ظروف ضد آتش 
مورد اســتفاده براى پخت و پز در فر و وسایل آشپزخانه 
مورد اســتفاده قرار مى گیرد. ســیلیکون روى حرارت 
مستقیم مقاومت چندانى ندارد و بهتر است براى پخت 

استفاده شود.

اگر بتوانیم عالیم سردرد را به دقت در دفترى ثبت کنیم 
برآورد خوبى راجع به اینکه معموًال چه موقع درد صورت یا 
پوست سر شروع مى شود، مى تواند به فرد کمک کند که 
بداند چه وقت باید داروها را شروع تا حداکثر تسکین درد 
را به دنبال داشته باشد. گر چه بیشتر سردردهاى مزمن 
خطرناك نیستند ولى هر تغییر مهمى در الگوى سردرد، 
بال اثر شــدن دارویى که تاکنون مؤثر بوده، یا به وجود 
آمدن مشکل دیگرى عالوه بر سردرد، پزشک را موظف 

مى کند که وضعیت را مجدداً بررسى کند.
وقتى که سردرد شدید و ضربان دارى را احساس مى کنید، 
سرتان را با دو دستتان مى گیرید و مى گویید: «احساس 
مى کنم، مغزم دارد بیرون مى زند، فکر مى کنم اگر نگهش 
دارم، بهتر است.» این احساس کاذب وجود دارد که مغز 
بزرگ تر شــده و همین درد ایجاد مى کند. جالب است 
اگر بدانیم بافت مغز هیچگونه احساس دردى همچون 
بافت هاى دیگر مثل پوست ندارد. از آنجا که مغز در داخل 
پوشش سخت و محافظى قرار گرفته، لذا فاقد حس هایى 
چون لمس و فشار است که بیشتر مختص بخش هاى باز 
و در معرض تماس خارج از بدن هستند. در واقع جراحان 
مغز مى توانند بافت مغز را در فرد بیدار برش دهند؛ بى آنکه 

وى حتى متوجه حرکت چاقو شود.
سردرد به دلیل فعال شدن و تحریک ساختمان هایى که 
درد را حس مى کنند، ایجاد مى شود. در موارد تومورهاى 
مغز درد عالمت دیرهنگامى است و در این مواقع درد به 
طور کلى زمانى احساس مى شود که تومور آنقدر بزرگ 
شود که بتواند به استخوان ها آسیب برساند یا عروق خونى 
یا اعصاب را تحت کشش قرار دهد. مشکالت در ناحیه 
گردن نیز مى توانند موجب درد شوند که در این حالت درد 
از گردن به پشت سر و غالبًا از آنجا به سر و یک چشم تیر 
مى کشد. لیکن عفونت یا التهاب سینوس ها (که معموًال 
بخشى از یک واکنش حساسیتى  هستند) جزو علت هاى 

غیر شایع سردردهاى عودکننده اند.
محققان  دریافته اند 25 تا 30 درصد کسانى که از میگرن 
رنج مى برند، عالیمى را در بین طول دوره هاى شــدت 
سردرد گزارش مى کنند و نزدیک 98 درصد کسانى که 
تصور مى کردند دچار ســردردهاى سینوسى هستند، در 

واقع میگرن داشتند.

شایع ترین انواع سردردهاى مزمن
میگرن سردردى دوره اى است که معموًال بین ماهى یک 

بار تا دو بار در هفته روى مى دهد و هر دوره اش بین هشت 
تا 12 ساعت به طول مى انجامد. میگرن اغلب به صورت 
درد یک طرفه ضربانى احساس مى شود که فعالیت ها را 
محدود مى کند و ممکن است با تهوع و حساسیت به نور 

صدا و بو همراه باشد.
درد تنشى بیشتر پیش مى آید و درد - که به طور معمول 

به صورت درد فشارى مبهمى در دو طرف سراحساس 
مى شود - فعالیت ها را کم مى کند. این درد گاه تا چندین 
روز ادامه پیدا مى کند. هر دو نوع سردرد در پاسخ به قرار 
گرفتن در معرض عوامل آغازگر داخلى یا خارجى، مثل 
تغییرات هورمونى، محرومیت از خواب، گرسنگى یا تنش 
پیش مى آیند. قرار گرفتن در معرض این آغازگرها، مغز را 

وادار مى سازد که پیام ها و اشاراتى به مراکز درد بفرستد 
که موجب ترشــح پیامبرهاى شــیمیایى گوناگون،  از 
جمله سروتونین و نوراپینفرین شده نهایتًا عروق مننژها 
(پرده هاى) اطراف مغز را گشــاد مــى کند. حاصل این 
گشاد شدن عروق افزایش جریان خون است که موجب 
مى شود عروق دو طرف بیرون سر پر خون، برجسته و تا 

حدى دردناك شوند.
با تورم و بزرگ تر شــدن عروق خونى، اعصابى که در 
اطراف آنها قرار گرفته کشیده مى شود که همین موجب 
مى شود عالیمى به سیستم سه قلو- ناحیه اى از مغز که 
پیام هاى درد را به ســر و صورت مى فرستد - بفرستند. 
فعال شدن سیســتم ســه قلو در اکثر موارد موجب درد 
اطراف چشم ها و گونه ها مى شود، همان احساس کاذب 

درد «سینوس» است.
همچنین سیستم سه قلو پیام هایى نیز به هیپوتاالموس

- ناحیه اى در مغز که مســئول فعالیت هاى ما براى به 
دست آوردن غذاســت - و بخش فوقانى طناب نخاعى
 مى فرستد که همین موجب گرفتگى عضالت در ناحیه 
گردن مى شود. همین که مسیر سردرد به طور کامل فعال 

شد، دیگر درمان ها چندان کارگر نخواهند بود.

اگر تا به امروز طرفدار شکســتن قولنج بودید، 
بهتر است در ادامه با ما همراه باشید تا از عوارض 
شکستن قولنج هم بیشتر بدانید.همه شما باید 
بدانید که شکستن قولنج درست است که یک 
حس آرامش بخشى به ما مى دهد اما این امر 
مى تواند بسیار آســیب زا باشد. متخصصان 
زیادى بر این عقیده هســتند کــه خم کردن 
مفاصل یا به اصطالح شکســتن قولنج براى 
کسانى که از مشــکالت مفصلى و دردهاى 
مزمن اســتخوانى - عضالنى رنــج مى برند 

مى تواند بسیار خطرناك باشد.

قولنج شکستن
بررســى هاى زیادى در ایــن زمینه صورت 
گرفته که نتایج این بر رســى هاحاکى از این 
است که خم کردن مفاصل انگشتان، گردن، 
کمر و... و قولنج شکســتن براى افراد ســالم 
تقریبًا هیچگونه ضررى نــدارد و به مفاصل، 
مهره هاى گردن و کمر و استخوان هیچ آسیبى 
وارد نمى کند. تاکنون هیــچ پژوهش علمى 
موثقى که بیان کند قولنج شکستن با ابتال شدن 
به آرتروز رابطــه اى دارد وجود ندارد. برخى از 
متخصصان سرشناس بر این عقیده اند که این 

کار در طوالنى مدت مى تواند آسیب زا باشد. 

عوارض
بنابرایــن نتیجه مى گیریم که اگر احســاس 
مى کنید شما جزو آن دسته آدم هایى هستید که 
خیلى به این کار عادت کرده اید و بعضى اوقات 
فشار زیادى به مفاصل خود مى آورد که حتمًا 
صداى شکستن آنها را بشنوید توصیه مى کنیم 

که در این امر براى همیشه تجدید نظر کنید.
 اگر هم اطرافیانتان بیشتر اوقات قولنج کمرتان 
را با پا یا دست مى شکنند باید از این کار پرهیز 
کنیــد چون ممکن اســت به ســتون فقرات
 آســیب برســانید و باعث ایجــاد دردهاى
 مفصلى در نواحى گردن و کمر شوید، همچنین 
ممکن است باعث ســردرد، تارى دید و... در 

شما شود. 

یــک متخصص طب ســنتى بــا اشــاره به 
راهکارهاى درمانى مشکلى تقریبًا شایع، گفت: 
اصلى ترین دلیلى که برخى افراد در مســافرت 
با خودرو، قطار و حتى مترو به  محض گذشــت 
دقایقى، دچار تهوع، ســرگیجه و حتى استفراغ 

مى شوند، مشکالت گوارشى است.
دکتر ناصر رضایى پور افزود: تشخیص و درمان 
مشــکل این افراد، قطعًا با دریافت شــرح حال 
دقیق و انجام معاینات و بررســى هاى الزم و 
پس از شناسایى ســبب اصلى و واقعى از سوى 
پزشک باتجربه و زبردســت ممکن است، اما 
با در نظر داشــتن موارد کلى چون مشــکالت 
احتمالى گوش میانى، مغــز و حتى کم خونى و 
مانند اینها مى توان گفت شایع ترین سبب تهوع 
در خودرو و وسایل دیگر شبیه به آن، مشکالت 

گوارشى است.
به گفتــه وى در این  حالت، مشــابه مشــکل 
دریازدگى، وقتى فرد تکان هاى زیادى را تجربه 
مى کند، بلغم اضافه و کهنه  مترشــح و انباشته 
شــده در معده که ماده اى بد و مضر اســت به 
حرکت درآمده و قوه مدبره یــا همان طبیعت 
هوشــمند بدن، تالش مى کند با ایجاد تهوع و 

سپس استفراغ، ماده زائد را بیرون بریزد.

شکستن قولنج  
بسیار آسیب زاست

آیا استفاده از ظروف نچسب
 بى خطر است؟

 از شر حالت تهوع 
در وسایل نقلیه 
خالص شوید

چرا سردرد به وجود مى آید؟

بلوبرى خشک شــده مواد مغذى بسیار زیادى 
دارد.  

یک چهارم فنجان بلوبرى خشــک شــده 127 
کالرى و ســدیم پایینى دارد و فاقد کلســترول است. 
همچنین مــواد مغذى موجــود در این مــاده غذایى 

ضــرورى  ســالمتى  بــراى 
است. روش  هاى بسیارى وجود 
دارد که بتوان از این ماده مغذى 

لذت برد. 
یکى از ایــن روش  ها مخلوط کردن 
بلوبرى خشــک شــده با موز و شیر کم 
چرب براى تهیه یک اســموتى خوشمزه و روش دیگر 

اضافه کردن بلوبرى به بلغورجو داغ است.

استخوان  هاى قوى و سالم
بلوبرى خشــک شــده غنى از ویتامین K اســت و 
حدود 23/8 میکروگــرم ویتامین در هــر یک چهارم 
فنجان وجود دارد. این میزان 20 تــا 26 درصد از نیاز 
روزانه توصیه شــده به ویتامین K را براى بدن فراهم 

مى  کند. 
ویتامین K در انعقاد خون نقش مؤثــرى دارد و براى 

سالمتى استخوان ها ضرورى است.
 همچنین این ویتامیــن به بدن کمک مــى کند تا از 
کلسیم براى رشد و ساخت بافت اســتخوانى استفاده 
 K کند. با توجه به اطالعات دانشگاه مریلند، ویتامین
خطر شکستگى استخوان  ها را به ویژه در بانوان مسن، 

کاهش مى  دهد.

دفاع در برابر رادیکال  هاى آزاد
یک چهارم فنجان بلوبرى خشک شده شامل 9/5میلى 
گرم ویتامیــن C بوده که بین 11 تــا 13 درصد از نیاز 

روزانه بدن به این ویتامین است. 

C یــک ویتامیــن محلــول در آب  ویتامیــن 
محســوب مى شــود و به رشد و بازســازى استخوان 
و بافت هاى بدن کمــک مى  کند. بدن بــراى بهبود 
جراحــات، ترمیــم و حفــظ بافــت اســتخوان ها و 

دندان ها به ویتامین C نیاز دارد. 
همچنین ویتامین C به ساخت کالژن کمک مى  کند 
که پروتئین موجــود در ایجاد بافت رباط  ها، پوســت، 
رگ  هاى خونى، تاندون  ها و غضروف اســت. کالژن 
فعالیــت آنتــى اکســیدانى دارد و تأثیــرات مخرب

رادیکال  هاى آزاد را کاهش مى  دهد.
 DNA رادیکال  هاى آزاد ترکیبات ناپایدارى اند که به 
آســیب زده و مى  توانند باعث بیمارى  هــاى قلبى و 

سرطان شوند.

پیشگیرى از دیابت نوع 2
بلوبرى خشک شده منبع بسیار خوبى از فیبر است. یک 
چهارم فنجان بلوبرى خشک شده 3 گرم فیبر دارد که 
10 تا 12 درصد از نیازهاى روزانه بدن به فیبر را تأمین

 مى  کند. 
فیبر به عملکرد سیســتم گوارشــى و تنظیم حرکات 

شکمى کمک مى  کند. 
مطالعات بالینى نشان مى دهد که مصرف مواد غذایى 
سرشار از فیبر مانند بلوبرى خشــک شده مى  تواند به 

پیشگیرى از دیابت نوع 2 کمک  کند. 
مصرف فیبر میزان قنــد خون و انســولین را کاهش
مى دهد و مى  تواند میزان کلسترول را در بیماران مبتال 

به دیابت بهبود بخشد.

بهبود سیستم قلبى-عروقى
بلوبرى خشک شــده منبعى غنى ازآنتوسیانین  هاست
که فیتوکمیکال  هایى قدرتمند بوده و رنگ آبى بلوبرى 

به دلیل این ترکیبات است.
 آنتوســیانین  هــا بــا رادیــکال  هــاى آزاد مبارزه 

مى  کنند.
مطالعات آمارى و بالینى نشــان مى  دهــد که ارتباط 
مســتقیمى بین مصــرف آنتوســیانین  هــا و بهبود

 بیمارى  هاى قلبى وجود دارد.
 همچنین براســاس مطالعات انســانى، اســتفاده از 
بلوبرى خشک شده یا یخ زده عوامل خطرساز سندروم 

متابولیک را بهبود مى  بخشد.

خشک شده این میوه معجزه مى کند

بلوبرى خشک شــده مواد مغذى بسیار زیادى 
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ضــر ســالمتى  بــراى 
است. روش  هاى بسیارى
دارد که بتوان از این ماده

لذت برد. 
از ایــن روش  ها مخلو یکى
بلوبرىخشــک شــده با موز
و ز ش

اض

هنگام تولد مرتبط

جدى تر مواجهه با تفلون

خشک شده
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13 باشگاه لیگ چین در پى ضرب االجل 
فدراســیون فوتبــال این 

کشور براى پرداخت 
بدهى هاى خود 

بــه  تهدیــد 
کناره گیــرى 
پــس  کردند.
افزایــش  از 

ى  هى هــا بد
تیم هاى لیگ برتر 

چینى به بازیکنان و 
مربیان، فدراسیون فوتبال 

چیــن تهدیــد کــرد در صورتى که 
تیم هاى این کشــور تا یک ماه آینده 
تمامــى بدهى هــاى خــود را تصفیه 
نکنند، بــا جریمه هاى چشــمگیرى 
روبه رو مى شــوند.همین تهدید کافى 
بود که 13 باشــگاه لیگ چین از جمله 
تیم هاى شــانگهاى و گوانگژو متحد 
شدند و تهدید کردند که در صورت ادامه 
این فشــارها انصراف خواهند داد و در 

رقابت ها حاضر نخواهند شد.
تمام تیم هاى چینى با بحران پرداخت 
به بازیکنان خــود روبه رو شــدند که 
شامل تیمى چون شــانگهاى است که 
هفته اى 615 هزار پونــد به کارلوس 
توس براى بازى مى دهــد. بازیکنان 
بزرگى چون پائولینیو، هالک، اســکار، 
رامیــرس، کارلوس تــوس و ریکاردو 
کاروالیو در لیگ چین فعالیت مى کنند 
و حقوق هاى نجومى از باشــگاه هاى 
این کشور دریافت مى کنند. خریدهاى 
کالن باشگاه هاى چینى باعث کالفگى 
سران فوتبال این کشــور شده و آنها با 
وضع قوانینى سعى در محدود کردن این 

خریدها دارند. 

سرمربى سرشــناس ترکیه اى از سمت 
سرمربیگرى تیم ملى فوتبال کشورش 

استعفا کرد. 
  فدراســیون فوتبال ترکیه   اعالم کرد 
فاتح تریم از سمت سرمربیگرى تیم ملى 
فوتبال این کشور استعفا کرده است. این 
فدراسیون دلیل استعفاى تریم را مسائل 
غیرفوتبالى عنوان و اعالم کرد مسائلى 
که در روزهاى اخیر در رسانه هاى این 
کشور مطرح شد مى توانسته هم به تریم 
و هم به این فدراســیون لطمه بزند، از 
این رو پایان همکارى به سود دو طرف 
بود. فدراسیون فوتبال ترکیه همچنین 
از تالش هاى ســرمربى پیشین میالن 
در این ســال ها براى تیــم ملى ترکیه 

قدردانى کرد.
 تریم در ســال 2013 براى سومین بار 
هدایت تیم ملى کشــورش را بر عهده 
گرفــت و از آن زمان تا بــه امروز روى 
نیمکت سرخپوشــان ترکیــه اى بود، 
هرچند نتوانســت موفقیــت دوره دوم 
حضــورش روى نیمکت ایــن تیم که 
ترکیه را تا مرحله نیمه نهایى یورو 2008 

رساند را تکرار کند.
در روزهاى اخیر رســانه هاى ترکیه اى 
به شــدت فاتح تریم را به خاطر ایجاد 
درگیرى در یک رســتوران به باد انتقاد 
گرفته بودند و حتى برخى از اسطوره هاى 
فوتبال این کشور از جمله روشتو رچبر، 
دروازه بان پیشــین ترکیه نیــز از تریم 

خواسته بود، استتعفا کند. 

  لیگى در آستانه 
فروپاشى

« فاتح تریم» 
 استعفا  کرد

نصف جهان  در هر گزارشــى که از پــر افتخارترین بازیکنان 
باشگاهى و تاریخ لیگ برتر منتشــر مى شود نام کاپیتان سابق 
سپاهان به خوبى مى درخشد و حاال پس از  برگزارى هفته اول 
رقابت هاى لیگ برتر در فصل هفدهم، پر افتخارترین بازیکنان 

این رقابت ها مورد بررسى دوباره قرار گرفته اند.
با خداحافظى محرم نویدکیا و آرش برهانى از دنیاى بازیگرى، 
وزن جمع پرافتخارترین بازیکنان حاضــر در هفدهمین دوره 
لیگ برتر کاهش قابل مالحظه اى داشــته اســت. به هر حال 
محرم نویدکیا، با پنج قهرمانى لیگ برتر و چهار قهرمانى حذفى، 
عنوان پرافتخارترین بازیکن تاریخ لیگ برتر را یدك مى کشید 
و برهانى هم با ســه قهرمانى لیگ و دو قهرمانى حذفى، یکى 
از پرافتخارترین ها بود. به ایــن جمع هادى عقیلى را هم اضافه 
کنید که سال گذشــته در لیگ برتر حضور نداشت اما با وجود 
این، تصمیم گرفت پیش از فصل جدید براى همیشه از دنیاى 
بازیگرى خداحافظى کند. هاشــم بیگ زاده و محســن بنگر 
هم دیگــر پرافتخارهایى بودند که در آخریــن روزهاى فصل 
آماده ســازى به نفت رفتند تا حمید درخشان دو مهره پرافتخار 
را به ترکیبش اضافه کرده باشــد. به این ترتیب حســین پاپى 
پرافتخارترین بازیکن حاضر در لیگ هفدهم خواهد بود، بازیکنى 
که قراردادش را با سپاهان تمدید کرده تا شاید به هفتمین جام 
قهرمانى اش برسد. اهمیت این داستان بهانه اى شد تا نگاهى به 
کارنامه پرافتخارترین بازیکنان فوتبال ایران در 16 سال گذشته 

داشته باشیم.
محرم نویدکیا:پرافتخارترین بازیکن تاریخ لیگ برتر، تمام 
قهرمانى هایش را با سپاهان جشن گرفته است. این بازیکن در 
لیگ هاى دوم، نهم، دهم، یازدهم و چهاردهم با سپاهان قهرمان 

لیگ برتر شده و چهار بار هم جام حذفى را فتح کرده است.
حسین پاپى: این بازیکن هم شرایطى مشابه نویدکیا دارد و 
با پیراهن سپاهان تمام جام هایش را باالى سر برده است. پاپى 
در فصل هاى نهم، دهم، یازدهم و چهاردهم قهرمان لیگ برتر 
شده و در فصل هاى ششــم و دوازدهم هم جام حذفى را باالى 

سر برده است.
سیدجالل حسینى: سیدجالل اولین قهرمانى اش را با سایپا 
جشن گرفت و پس از آن به سپاهان رفت. او سه بار هم با پیراهن 
سپاهان در جشن هاى قهرمانى شــرکت کرد. سیدجالل سال 

گذشته با پرسپولیس به پنجمین جام قهرمانى اش رسید.
مهدى رحمتى: رحمتى در لیگ هاى نهم و دهم با سپاهان 
قهرمان لیگ برتر شده و ســایر قهرمانى هایش را با استقالل 
جشن گرفته اســت. او چهار قهرمانى لیگ برتر و  دو قهرمانى 

حذفى در کارنامه دارد.
رحمان احمدى: احمدى در لیگ ششم با سایپا قهرمان لیگ 
برتر شد و در فصل دهم هم با پرسپولیس رقابت هاى حذفى را 
فتح کرد. او سایر جام هاى قهرمانى هایش را با سپاهان باالى سر 
برد. او چهار قهرمانى لیگ و یک قهرمانى حذفى در کارنامه دارد.

هاشم بیک زاده: هاشم در لیگ هاى دهم و یازدهم با سپاهان 

قهرمان لیگ برتر شد و دو فصل قبل هم با ذوب آهن جام 
حذفى را باالى سر برد. او در لیگ هاى هتشم و دوازدهم 

هم با استقالل قهرمان لیگ برتر شد.
آرش برهانى: بهترین گلزن تاریخ باشگاه استقالل در 
لیگ هاى هشتم و دوازدهم با این تیم قهرمان لیگ برتر 

شد و در فصل هاى هفتم و یازدهم هم با پیراهن آبى 
جام حذفى را باالى سر برد. برهانى پیش از 

آمدن به استقالل با پیراهن پاس در لیگ 
سوم جشن قهرمانى گرفته بود.

محســن بنگــر: بنگــر تمــام 
قهرمانى هایش را زمانى جشــن گرفت 

که پیراهن سپاهان را برتن داشت و یکى از 
کاپیتان هاى این تیم به حساب مى آمد. 

بنگر ســه بار قهرمان لیگ و دو بار 
قهرمان حذفى شده است.

هــادى عقیلى:کاپیتان 
ســابق ســپاهان هــم 
درســت مثــل بنگر، 
نویدکیا و پاپــى، تمام 
قهرمانى هایش را با تیم 

اول اصفهان جشــن گرفته 
است. عقیلى سه بار قهرمان لیگ و دو بار 

قهرمان حذفى شده است.
خســرو حیدرى: حیدرى در لیگ 
دهم حرفه اى با سپاهان قهرمان لیگ 
برتر شد و سایر جام هایش را با پیراهن 
استقالل باالى سر برد. او سه قهرمانى 
لیگ و یک قهرمانــى حذفى در کارنامه 

دارد.
قاسم حدادى فر: بازیکنى که فصل 
گذشته رباط پاره کرد و تقریبًا یک فصل 
کامل را از دست داد، تمام قهرمانى هایش 
را با ذوب آهن جشن گرفته است. او چهار 

بار قهرمان حذفى شده است.
محمدباقر صادقى: صادقى در لیگ 
دوازدهم دروازه بان ذخیره سپاهان بود و با 
این تیم قهرمانى در حذفى را تجربه کرد. 
او ســایر قهرمانى هایش را با ذوب آهن 
جشن گرفت. او هم فقط در جام حذفى 

طعم قهرمانى را چشیده است.
 قطعًا ســال ها مى گذرد تــا بازیکنى 
بتواند همچون محرم نوید کیا در یکى  
از باشــگاه هاى ایران 9 جام را  آن هم 
فقط با پیراهن یک تیم بر باالى ســر

 برد.
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بدین وسیله عنوان «آگهى تجدید مزایده» شهردارى نطنز منتشر شده در این روزنامه به تاریخ 5 مردادماه سال جارى به
«آگهى مزایده عمومى» اصالح مى شود.

اصالحیه

بیژن زنگنه که زمانى وزارتخانه تحت 
مدیریت او مالک نفت تهران بوده درباره 
شرایط این باشگاه توضیحاتى را به خبرنگاران 
داده که بیش از همه چیز نشان دهنده عزم جزم 
دولت براى جدا کردن راهش از سرمایه گذارى 
مستقیم در فوتبال اســت. زنگنه که در شرایط 
کنونى یکى از حســاس ترین دوره هاى وزارت 
نفت را مدیریت مى کند کامًال قابل پیش بینى 
بود که به سئواالت خبرنگاران با بى رمقى 

و بى اعتنایى جواب دهد. اساســًا شرکت بهنام 
پیشروى کیش مالکیت باشگاه نفت را در اختیار 
دارد و وزارت نفت، آن هم در سطح وزیر، دخالتى 

در اداره این تیم تهرانى ندارند.
زنگنه در پاسخ به سئواالت خبرنگاران گفته: ما 
دولت هستیم و کارمان چیز دیگرى است و اساسًا 
کار و تخصص ما این نیســت کــه بخواهیم در 
ورزش و حوزه فوتبال ورود کنیم و فعالیت داشته 
باشیم. مگر مى شود ما که دولت بوده و نماینده 

مردم هســتیم یک تیم بفرستیم به یک مسابقه 
ورزشى و مثال جلوى تیم پرسپولیس که آنجا هم 

مردم هستند، بایستد؟
زنگنه اعتقاد دارد وزارت نفت کارهاى بســیار 
مهمترى دارد و رســیدگى به باشگاهى که طى 
مزایده واگذار شده از حیطه کارى این وزارتخانه 
خارج اســت. وزیر نفت دولت یازدهــم درباره 
تغییرنام احتمالى نفت و مشــکالت عدیده اش 
گفت: مسائل تغییر یا تثبیت نام نفت به من مربوط 

نمى شــود و در تخصص کارى من هم نیست. 
نمى دانم وقتى کامل واگذار شود شاید حتمًا باید 

نامش هم تغییر کند؛ مثًال بشود آب یا برف!
همانطور که گفتم ما به مشکالت نفت و مسائلى 
که نه در تخصص ماست و نه جزو حیطه کارى 
وزارتخانه هســت، ورود نمى کنیم. وزارت نفت 
درگیر مسائل مهم و کالنى هست که به شدت 
تمرکز ما را مى گیرد و وقتى براى این گونه کارها 

نداریم. 

برف و آب!

بعد از آندرانیک تیموریان، کاوه رضایى و هاشــم بیگ 
زاده، حاال یک استقاللى ســابق دیگر، آبى ها را تهدید 
به شکایت کرده است. امیرحسین صادقى درباره طلبش 
از استقالل گفته:« یک میلیارد و 200 میلیون تومان از 
استقالل طلب دارم. قرار بود باشگاه استقالل طلب مرا 
در یک بازه زمانى شش ماهه بدهد، ولى االن دو سال و 
شش ماه گذشته و من پولم را نگرفته ام. امیدوارم کار من 
به شکایت از استقالل نکشد که اگر این اتفاق بیفتد حتى 

جریمه اش را نیز دریافت خواهم کرد.» 

سرمربى تیم ذوب آهن در مشهد از کودك ضربه مغزى 
شده مشهدى عیادت کرد. محمد طاها کودك مشهدى 
در سانحه تصادف دچار ضربه مغزى شده و اکنون روى 
تخت بیمارستان اســت. او که از طرفداران تیم استقالل 
است همیشه آرزو داشت بازیکنان و مربیان کنونى و سابق 
استقالل را از نزدیک ببیند. بر این اساس امیر قلعه نویى 
که براى دیدار تیمش مقابل سیاه جامگان به مشهد سفر 
کرده بود پیش از بازى ذوب آهن با سیاه جامگان به عیادت 

محمد طاها رفت و آرزوى این کودك را برآورده کرد.

به نظر مى رسد ابعاد انتقال سردار آزمون، ستاره ایرانى 
روبین کازان به التزیو روز به روز گسترده تر مى شود.

در روزهاى اخیر بارها بحث تمایل بیانکو چلستى به 
خرید یک مهاجم و مطرح شدن نام هایى چون سردار 
آزمون و البته کایســیدو، مهاجم اکوادورى اسپانیول 

شنیده شده است.
  نشریه ایتالیایى «کوریره دال اسپورت» در صفحه اول 
و همچنین در صفحات میانى با قرار دادن تصویرى از 
سردار آزمون، در مورد انتقال این ستاره ایرانى و اولویت 

عقاب ها به جذب او خبر داد.
 نکته قابل توجه، روى جلد رفتن تصویر بزرگ ستاره 
ایرانى براى اولین بار در نشریه معتبرى مانند کوریره 
دال اســپورت اســت که خبر از اهمیت و جدیت این 

انتقال دارد.
 باشگاه التزیو تنها مى تواند از 2 بازیکن با پاسپورت 
غیر اروپایى استفاده کند که در حال حاضر سهمیه این 

تیم تکمیل است.
 اما همانگونه که در روزهاى اخیر شــنیده شــده، دو 
باشگاه اینتر و یوونتوس به شدت براى خرید کیتا بالده، 
وینگر جوان و سنگالى این تیم در تالشند و بعید است 

این ستاره جوان در التزیو باقى بماند.
  پپ ماروتا، مدیر ورزشى بیانکونرى با تایید این خبر در 
مورد مذاکرات براى جذب بالده توضیحاتى داد و اخبار 
انتقال او به اینتر نیز هفته هاست در رسانه هاى معتبر 

ایتالیا مطرح مى شود.
 پس با این تفاسیر، یک ســهمیه التزیو براى خرید 
بازیکنى با پاســپورت غیر اروپایى باز شده و آنها مى 

توانند روند مذاکرات خود با سردار را پیگیرى کنند.

 طبــق اخبار نشــریه کوریره دال اســپورت، اولویت 
بیانکوچلستى جذب ســتاره ایرانى روبین کازان بوده 
و آنها در تالشــند تا انتهاى هفته پروسه جذب وى را 

نهایى کنند.
 اما در صورت ناکامى در جذب ســردار آزمون، گزینه 
بعــدى التزیو خرید کایســیدو، مهاجم 28 ســاله و 
اکوادورى اسپانیول است که طبق بیانیه این باشگاه، 
اگرچه او در سال 2015 با یک بانوى اسپانیایى ازدواج 
کرد، اما گذرنامه او فقط براى اقامت در اسپانیا معتبر 
است و این بازیکن نیز به عنوان سهمیه غیر اروپایى 

محسوب مى شود.
 کایسیدو در تمرینات اسپانیول شرکت نکرده و قصد 
دارد به هر نحــوى به التزیو ملحق شــود و با توجه 
به مشکالتى که بین کایســیدو و سانچس فلورس، 
سرمربى اسپانیول ایجاد شده، دیگر امکان حضور وى 
در این تیم وجود ندارد و پرونده حضور کایسیدو در شهر 

بارسلون بسته شده است.
 اما در این میان، طى روزهاى اخیر بارها از زبان ستاره 
ایرانى شنیده ایم که در حال حاضر و در سال منتهى به 
جام جهانى، وى عالقه اى به ترك روسیه ندارد و قصد 
دارد حداقل امســال را به بازى کردن در روبین کازان 
ادامه دهد. این در حالیست که تمایل التزیو براى جذب 
او علنى شده اما سردار حداقل در مصاحبه هایش میلى 

به مهاجرت به سرزمین چکمه نشان نداده است.
 پس با این شــرایط، احتماال مذاکــرات براى جذب 
ســردار طى روزهاى آتى نیز ادامه خواهد یافت و اگر 
عقاب هاى موفق به جذب مهاجم ایرانى روبین کازان 

نشوند، جذب کایسیدو قطعى خواهد شد.

میلى براى حضور در سرزمین چکمه نیست!

  گران ترین تیم عربستان  
االهلى عربســتان گرانترین تیم لیــگ برترى این 
کشور محسوب مى شود. بر اساس گزارش رسانه هاى 
سعودى، قیمت بازیکنان االهلى تا االن به چیزى در 
حدود 29 میلیون یورو رسیده است که این تیم از این 
حیث به عنوان باارزش ترین تیم عربستانى محسوب 
مى شــود. با احتســاب قیمت 4 هزار و 400 تومانى 
یورو، قیمــت بازیکنان االهلى به چیــزى در حدود 
127 میلیارد و 600 میلیون تومان مى رسد؛ قیمتى که 
تیم هاى ایرانى در خواب هم نمى بینند. این در حالى 

است که پرسپولیس باید در مرحله یک چهارم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا روزهاى 31 مرداد و 21 شهریور 
به مصاف االهلى برود. بعــد از االهلى، تیم الهالل با 
25 میلیون یورو و ســپس النصر با 17 میلیون یورو 
در رده هاى دوم و ســوم قرار دارند. در ادامه گزارش 
رســانه هاى عربستانى اعالم شــده است که قیمت 
بازیکنان 14 باشــگاه این کشــور در مجموع 149 
میلیون یورو است. لیگ عربستان 443 بازیکن دارد 
که 82 نفر از آنها بازیکنان خارجى محسوب مى شوند. 

تهدید جدید استقالل ژنرال بر بالین محمدطاها

ممکن است در زمستان امســال دوباره شاهد حضور 
زالتان، ستاره سوئدى شیاطین ســرخ در ترکیب این 

تیم باشیم.
در اواخر فصل قبل و در حساس ترین روزهاى یونایتد، 
خبر مصدومیت طوالنى مدت زالتان شرایط را براى این 
تیم بسیار دشوار ساخت و هنگامیکه قرارداد طرفین در 
پایان سال به شکل رسمى فسخ شد، دیگر هیچ یک از 
هواداران این تیم تصور دیدن دوباره این ستاره سوئدى 

را در لباس تیمشان نداشتند.
اما نشریه اکسپرس در گزارشى خبراز بازگشت احتمالى 
زالتان در ماه ژانویه و حضور در ترکیب این تیم در نیم 

فصل دوم داد.

 اگرچه مورینیو در تابســتان امســال موفق شد روملو 
لوکاکو، مهاجم گلزن و سابق اورتون را به ترکیب اضافه 
کند، اما آنها باز هم به دنبال تقویت قواى هجومى خود 
هستند و با توجه به اطمینان از بازگشت زالتان در نیم 
فصل دوم، تمرکز خود را بر روى جذب یک وینگر قرار 

داده اند.
 با توجه به طى شدن سریع روند درمان ستاره سوئدى 
و بازگشت زودتر از زمان مقرر، احتماال قرارداد دوباره و 
کوتاه مدتى با وى در نیم فصل دوم بسته خواهد شد تا 
زالتان در روزهاى دشوار ماه ژانویه و حضور احتمالى 
یونایتد در رقابت هاى مختلف، عصاى دست مورینیو 

باشد.

افزایش احتمال بازگشت زالتان   
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عزت ا... پورقــاز مدافع ملى پوش 
ســپاهان در ایــن تیم 

پیراهن شــماره 5 
را برتــن  کرد.
پیراهنــى که 
هاى  ســال 
ســال بر تن 
عقیلى  هادى 

بود. 
عــزت ا... پورقاز  

پنــج شــنبه هفتــه 
گذشــته به هــادى عقیلى 

زنگ زد و از او براى پوشــیدن پیراهن 
شماره 5 سپاهان رخصت گرفت. مدافع 
سال هاى نه چندان دور سپاهان که شاید 
انتظار این تماس را نداشت براى مدافع 
تیم ملى در سپاهان آرزوى موفقیت کرد 
و ابراز خوشحالى کرد که قرار است یک 
بازیکن ملى پوش و بــا اخالق پیراهن 

شماره 5 را برتن کند.

چند روز پیش یکــى از دالالن معروف 
حوزه فوتبال که چند ســالى در یکى از 
شهرســتان ها فعالیت مى کرد توســط 
مراجع ذى صالح بازداشت شد. این فرد 
که چند بار بازداشت شده است در آخرین 
مورد در خصوص فعالیتش در فوتبال و 
ارتباطش با چند مربى مطرح لیگ برترى 
توضیحاتى را ارائه داده است. شنیده شده 
در صورت افشاى توضیحات این شخص 
در مورد مربیان مذکور جنجال بزرگى در 
فوتبال ایران رخ مى دهد و یکى دو مربى 
بزرگ لیگ برترى درگیــر این جریان 

خواهند شد.

کار جالب پورقاز

بازداشت
 دالل معروف

وقتى که در مورد او براى کسب  شــناخت و اطالعات 
بیشتر در فضاى مجازى سرچ مى کنیم عمدتًا متن زیر 

برایمان مى آید:
حدود 15 ســال پیش قطعه اى بندرى در فضایى کامًال 
شاد، در سراســر ایران دست به دست گشت و باعث شد 
به عنوان محبوب ترین و فراگیرترین قطعه موســیقى 
سال شناخته شــود .«تو مثل گلى» عنوان این اثر بود 
که با صداى خواننده اى به نام «سعید» پخش شده بود.

 قطعه اى که بعدها توســط چندین خواننــده دیگر نیز 
اجرا شد.  

آن روزها کمتر کسى این خواننده را مى شناخت و کسى 
تصویرى از وى را هم ندیده بود ولى آن قطعه کار خودش 
را کرد و نام «سعید»را بر سر زبان ها انداخت . البته کسى 
نمى دانست وى کجاست و کیست ولى کارش در همه 
جا شنیده مى شــد. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم 
که برخى از کسانى که موسیقى را به صورت جدى تر و 
حرفه اى تر دنبال مى کردند با نام و کارهاى سعید آشنا 
بودند و مى دانستند که چند کاست پیش از این با صداى 

وى در ایران  پخش شده بود.
سعید بعدها به جرگه خوانندگان مجاز و رسمى پیوست 
و تا چند سال پیش که در موسیقى حضورى فعال داشت 
چندین آلبوم پاپ را با صداى خود روانه بازار موســیقى 
کشور کرده است. خواننده اى که از جانب مردم پذیرفته 
شــد و کماکان صدایش را مخاطبان مى شنوند، گرچه 

شاید خودش را به لحاظ چهره آنچنان نشناسند.
«ســعید پورســعید» متولد 1345 در اصفهان است، در 
موسیقى شاگرد بزرگانى چون استاد تاج اصفهانى بوده 
است.کار حرفه اى خود را از سال 1369 آغاز کرده است. 
وى در این سال کاســتى را در تهران ضبط کرد که آن 
مجموعه در مدت کوتاهى توانســت در خیلى از شهرها 
پخش شود و بدین صورت ســعید به جمع خوانندگان 
موسیقى پیوست. آن سال ها خبرى از موسیقى پاپ نبود 
و تازه از نوروز72 بود که این موسیقى با محدودیت هایى 
در سازمان صدا و سیما راه اندازى شد و پس از گذشت چند 
سال از نوروز77 به صورت جدى تر این نوع از موسیقى در 
ایران شروع دوباره اى را تجربه کرد. طى دو دهه  گذشته 
چندین آلبوم رسمى و غیر رسمى با صداى این خواننده 
منتشر شده است. وى در حال حاضر جزو باسابقه ترین 

و معروف ترین خوانندگان پاپ ایران به شمار مى رود.
سعید جزو خوانندگانى اســت که صدایش یادآور هیچ 
صداى دیگرى نیســت و با توجه بــه توانمندى هایش 
اجراى مناســبى در آثار خود به نمایش مى گذارد. وقتى 
شــما فقط با ارائه آلبومتــان و بدون کمــک هیچ ابزار 
دیگرى مانند شبکه هاى ماهواره اى، کلیپ، صدا و سیما، 
نشریات، وبسایت ها و...  بتوانید مقبول باشید قطعاً داراى 
قابلیت هاى ممتازى هستید که توانسته اید به این توفیق 

نایل شوید.
همه اینها به کنار، روزنامه نصف جهان وقتى متوجه شد 
که سعید پورسعید اصفهانى است و البته به دو تیم فوتبال 
شهر خود هم عرق و عالقه ویژه اى دارد سریعًا دست به 

کار شد تا با وى یک گفتگوى فوتبالى را ترتیب دهد.
گفتگوى ما با صداى مانــدگار ترانه«تو مثل گلى» را از 

دست ندهید.

آقاى پورســعید! اگــر در اینترنت 
ســرچ کنیم خیلى کم و در حد یکى 
دو مصاحبه مى شود از شما پیدا کرد 
که در مورد فعالیت هاى هنرى تان با 
شما گفتگو شــده باشد. چرا اینقدر 
حضورتان در عرصه رســانه ها کم  

بوده است؟
همان یکى  دو مصاحبه هم که منتشــر شده است یکى 
از آنها چند ســال پیش به صورت ایمیلى بود و یکى هم 
ویدئویى. البتــه چند گفتگو هم بــا مجالت تخصصى 
موســیقى انجام دادم. کًال چه حاال که کم کار هستم و 
چه چند ســال پیش که چند آلبوم را منتشــر کردم و در 
تهران و سایر شهرها کنسرت هاى زیادى داشتم خیلى 
اهل مصاحبه نبودم و کًال عادت نداشــتم تلفنم را براى
 تماس هاى ناشــناس پاســخ بدهم که خیلــى از این

 تماس ها هم از جانب رسانه ها بود. حاال قسمت شده که 

پس از چند سال با شما گفتگو  داشته باشیم.
 البتــه شــما کارهــاى زیبــاى 
زیــادى داریــد و آلبــوم هــاو 
آهنگ هاى  متعددى از شــما منتشر 
شــده اســت. اگر بخواهیم جایى 
بگوییم سعید پورسعید حتماً در ادامه 
باید گفته شــود خواننده ترانه «تو 
مثل گلى» که مخاطبمان متوجه شود 

منظورمان شما هستید.
بله، تقریبــًا همینطور اســت. البته من از بســیارى از 
کارهاى دیگر خودم هم راضى هستم و در کنسرت ها و
 برنامه هایى که اجرا مى کردم مشــخصًا درخواســت 
مخاطبــان بــه غیــر از آهنــگ «تــو  مثــل گلى» 
آهنــگ هــاى دیگــرى هم بــود کــه این نشــان 
مــى داد مردم بــا ســایر کارهــاى من هــم ارتباط 
خوبــى برقرار کــرده انــد، ولــى همانطور که شــما 
مى دانید ترانه «تو مثل گلى» شرایطى پیدا کرده بود که 
در هر برنامه اى شــیفتگان خودش را داشت و خیلى از 
خواننده هاى دیگر هم در کشورمان آن را بازخوانى کردند 
و هنوز هم هنوز اســت با اینکه این ترانه سال ها پیش 
ساخته شده در ریمیکس هایى که منتشر مى شود شما 
مى توانید این کار را در کنار آثار دیگر بشنوید. خوشحالم 
که این آهنگ ماندگار شده و همچنان مردم آن را زمزمه 

مى کنند.
آقاى پورسعید! این گفتگوى ما براى 
صفحه ورزشى روزنامه نصف جهان 
انجام مى شــود، اگر موافق باشید 
چند سئوال فوتبالى و ورزشى از شما 

داشته باشیم.
بله. حتمًا منتظر سئواالتتان هستم و چون که رسانه اى 
اصفهانى هستید برخى ســئواالتتان برایم قابل حدس 

است.
شما متولد اصفهان هستید و شاگرد 
اساتید بزرگى همچون تاج اصفهانى 
بوده اید. اصفهانى بودن شما باعث 
مى شود که ســئواالت فوتبالى ما 
بوى تیم هاى شــهرمان را بدهد و 
اولین سئوالمان این باشد که سعید 

پورسعید طرفدار چه تیمى است؟
مطمئن بودم سئوالتان همین خواهد بود! باور کنید! من 
شاید خیلى و به طور کامل و حرفه اى پیگیر موضوعات 
فوتبالى نباشــم اما اتفاق خوبى که در فوتبال اصفهان 
افتاده باعث شــده اســت تا در ســال هاى اخیر بیشتر 
مشتاق باشــم که بدانم در فوتبال و ورزش زادگاهم چه 
مى گذرد. دهــه هاى پیش مثًال تا پایــان دهه 70 فکر
 مى کنم عموم هموطنانمان طرفدار دو  تیم پرسپولیس و 
استقالل بودند و حتى اگر در شهر خود هم تیمى داشتند، 

ضمن اینکه قرمز یا آبى بودند براى تماشاى دیدارهاى 
تیم هاى شهر یا اســتان خود به اســتادیوم مى رفتند. 
دلیل این موضوع هم این بود که عمومًا دوست داشتند

 تیم هایشان بیشتر اوقات در شرایط برد باشد و یا بتواند 
اگر در رقابتى شرکت مى کند مدعى قهرمانى و یا کسب 
رتبه اى آبرومند باشد. تا پایان دهه 70 که عرض کردم  
عموماً دو تیم استقالل و پرسپولیس این شرایط را داشتند 
و ســایر تیم ها کمتر اتفاق مى افتاد که شرایطى مشابه 
این دو تیم داشته باشند. اما از اوایل دهه 80 تیم خوب و 
بزرگ سپاهان اصفهان دست به یک کار بزرگ زد و سنت 

شکنى کرد و به عنوان اولین 
تیم غیر تهرانى قهرمان لیگ 
برتر  ایران شد و این موضوع 
این تلنگــر را به هــواداران 
فوتبــال در اصفهان و ســایر 
شهرســتان هاى ایران زد که 
مى توان دســت به کارهاى 
بــزرگ زد و بــراى موفقیت 
نیازى نیســت که حتمًا چشم 
به دو تیم آبــى و قرمز تهران 
داشت. چند ســال گذشت و 
قهرمانى هاى سپاهان ادامه 
پیدا کرد. دیگر تیم باشخصیت 
اصفهان یعنى ذوب آهن هم 
چند قهرمانــى در جام حذفى 
به دســت آورد. تیــم هایى 
دیگر مثل فوالد  خوزستان و  
دو فصل پیش هم اســتقالل 
خوزســتان قهرمان شدند و 
کًال شرایطى به وجود آمده که 
برخالف دهه هاى گذشــته، 
مردمان و هواداران فوتبال در 
نقاط مختلف کشــور متوجه 

شــوند که با حمایت و هوادارى از تیم هــاى دیار خود
 مى توانند دست به کارهاى بزرگ بزنند.

من عذرخواهــى مى کنم که اینقــدر صحبت مى کنم 
و پاســخم اینقدر طوالنى شــد ولى حاال کــه پس از
 مدت ها یک رســانه اى ســئوال فوتبالى از من پرسید 
مایل بودم که کامل و جامع پاســخ آن را بدهم. با همه 
این توضیحاتى کــه دادم مى خواهــم بگویم که من 
نیز به عنــوان فردى که زاده شــهر اصفهان هســتم 
قطعًا به تیم هاى شــهرم ســپاهان و ذوب آهن عشق

مى ورزم و دوســت دارم همیشــه موفقیت این دو تیم 
را ببینم. بــه خصوص که ایــن دو تیــم در دهه اخیر 
جام هاى متعددى را کســب کــرده انــد و این باعث 
مى شد ما با دوستانمان که استقاللى یا پرسپولیسى بودند 

حسابى کرى بخوانیم. البته شاید خیلى سال هاى پیش تر 
هم به حمایت از یکى از تیم هاى تهرانى به همان دلیلى 
که گفتم وسوسه مى شدیم، ولى چند سال است با داشتن

 تیم هایى مثل سپاهان و ذوب آهن و قدرتى که این دو 
تیم دارند دلمان قرص است که از حیثیت فوتبال اصفهان 

به خوبى دفاع مى شود و هوادار این تیم ها باشیم.
 عالى بود! گفتیــد اطالعات فوتبالى 
تان کم است ولى خیلى خوب جواب 
دادید. خوب پس ســعید پورسعید،  
هم ســپاهانى اســت و هم ذوب 
آهنى، آن وقت بیشــتر 
طرفــدار کدامیــک از 
این تیم هاســت؟ مثًال 
اگر شهرآورد اصفهان 
باشد، شما دوست دارید 
که کدام تیم برنده شود؟

خوب سپاهان در شهر اصفهان 
محبوبیت بیشترى نسبت به 
ذوب آهــن دارد ولى ما باید از 
هر دو تیم حمایــت کنیم که 
هر دوى آنها بتوانند پرچمدار 
ســرافرازى ورزش و فوتبال 
شــهرمان باشــد. من خیلى 
از دوســتانم کــه در اصفهان   
هستند طرفدار سپاهان هستند 
و اگر دیــدار رو در رو باشــد 
طرفدار ســپاهان خواهم بود، 
ولى در کل تکرار مى کنم که 
موفقیت دو تیم در هر رقابتى 
که شــرکت مى کنند، آرزوى 

من است.
پارسال دو تیم سپاهان و 
ذوب آهن تقریباً شرایط 
خیلى خوبى نداشــتند و هیچکدام 
از آنها نتوانســت که جامى را کسب 
کند و یــا اینکه حداقل بــه رقابت 
هاى آســیایى راه پیدا کنند. پیگیر 

نتایجشان بودید؟
بله در جریان بودم و تقریباً خبرهاى آنها را هم مى شنیدم. 
خوب قطعاً انتظار این نیست که هر سال تیم هاى ما قهرمان 
شوند اما مدیران و اسپانسرهاى این دو باشگاه باید شرایطى 
را به وجود بیاورند که  این دو تیم همیشه در کورس مدعیان 
باشــند و حتى اگر قهرمان هم نشوند بتوانند شخصیت و 
عظمت خود را نشان دهند. امیدوارم برخالف فصل گذشته 
دو تیم محبوب شهرمان این فصل حسابى جبران کنند و  
در پایان فصل جشن هاى قهرمانى باشکوهى برگزار شود.

اگر جشن قهرمانى برگزار شود، شما 
حاضر هستید به عنوان خواننده در 

این جشن ها حاضر شوید؟
 بله حتمًا، اگر شــرایط مهیا باشد خوشحال مى شوم که 
در یک برنامه متفاوت که طعم جشن قهرمانى مى دهد 

حاضر شوم و براى مردم شهرم اجرا کنم.
آن وقت اولین ترانه اى که در جشن 
قهرمانى سپاهان یا ذوب آهن اجرا 

مى کنید چه خواهد بود؟
خیلى آهنگ ها را مى شــود اجرا کرد. از جمله مى توان 
آهنگ «تو مثل گلى» را تقدیم به هواداران گل سپاهان 

و ذوب آهن کرد.
 آقا سعید! یک ترانه هم براى دو تیم 
شهرتان بخوانید. تا حاال ترانه هاى 
متعددى براى این دو تیم ساخته شده، 
ولى کارى با صداى شما مى تواند خیلى 
ســر و صدا به پا  کند و مورد استقبال 

اصفهانى ها قرار بگیرد.
تا حاال به این موضوع فکر نکرده بودم. پیشنهاد جالبى است 
و باید در مورد آن فکر کرد. البته مدت زیادى است که کار 
جدیدى ضبط نکرده ام. حاال باید دیــد که در نهایت چه 

خواهد شد. ولى حتماً روى آن فکر مى کنم.
 فکــر مــى کنیــد جالــب  ترین

 قهرمانى هاى دو تیم در ســال هاى 
اخیر کدام قهرمانى ها بوده است؟

خب هر کــدام  از قهرمانى هــاى دو تیم خاطــره انگیز 
بوده است. مثًال ســالى که ســپاهان در فینال جام حذفى 
در ورزشــگاه آزادى در ضربات پنالتى پرسپولیس را برد و 
قهرمان شــد، یا ذوب آهن در فینال اســتقالل را شکست 
داد و فاتح جام حذفى شــد. هت تریک قهرمانى سپاهان 
هم که یک کار ویژه و فوق العاده بــود و البته آن قهرمانى 
دو ســال پیش ســپاهان که همه در تبریــز منتظر بودند 
نفت یا تراکتورسازى قهرمان شــوند و در نهایت سپاهان 
جام را از آن خــود کرد هم خیلى دلچســب بــود و لذت
 ویژه اى داشت. کًال همه قهرمانى هاى این تیم که باعث
 مى شود اصفهان غرق در شور و شادى شود خوب و خاطره 

انگیز بوده است.
از مربیان دوتیم شناخت دارید؟ امیر 

قلعه نویى و زالتکو کرانچار.
بله. آقاى امیر قلعه نویى را که همه مى شناسند و به نظرم 
وى بهترین مربى ایران اســت. با اینکه انتقــادات زیادى 
را متوجه وى مى کنند و  منتقدان خــود را دارد ولى به هر 
حال با همه اشــکاالتى که براى او مطــرح مى کنند وى 
موفقیت هاى زیادى به دست آورده  و قبًال هم در سپاهان 
توانسته دو قهرمانى به دســت بیاورد. حاال هم که دوباره 
به اصفهان بازگشــته اســت قطعًا مى تواند دوباره براى 
ذوب آهن دست به یک کار بزرگ بزند. آقاى زالتکو کرانچار 
را هم که خاطرم هســت در دوران قبلى حضور در سپاهان 
توانســت دو جام قهرمانى بیاورد و البته پیش تر هم سابقه 
ســرمربیگرى در جام جهانى را در کارنامه خود دارد. هر دو 
مربى، انسان هایى بزرگ هستند که هدایت دو تیم بزرگ 
ایران را بر عهده دارند و قطعاً با وجود آنها مى توان به موفقیت 

امیدوار بود.
تصمیــم ندارید کــه بــراى دیدن
 بازى هاى  این دو تیم به اصفهان بیایید؟ 
به ویژه اینکه اصفهان از سال گذشته 
اســتادیوم بزرگ خود را تکمیل کرد و 
بازى هاى سپاهان در ورزشگاه زیباى 

نقش جهان برگزار مى شود.
 اگر فرصت شــود که حتماً مى آیم و خوشــحال مى شوم 
که در کنــار هــواداران اصفهانى  بازى هاى ســپاهان و
 ذوب آهن را تماشــا کنم.  امیــدورام بازى هــاى پایانى 
یکى از دو تیم منجر به قهرمانى یکى از آنها شــود و سعى

 مى کنم در آن دیدار حتماً حاضر باشم.
ممنون آقاى پورسعید بخاطر فرصتى 
که در اختیار ما گذاشتید. صحبت هاى 

پایانى شما را مى شنویم.
 ممنــون از شــما! سپاســگزارم. حتمــًا بــاز هــم در 
خدمت تــان خواهــم بود. ســالم مــرا به همــه مردم 
اصفهان برســانید. از هواداران ســپاهان و ذوب آهن هم 
درخواســت دارم که حســابى از تیم  هایشــان حمایت 
کنند تــا در پایان فصل قهرمانى تیم هایشــان را شــاهد 

باشیم.

گفتگوى فوتبالى  نصف جهان با سعید پورسعید خواننده پاپ

«تو مثل گلى» تقدیم به هواداران گل اصفهانى

رئیس کمیته ورزش هاى هوایى استان اصفهان 
گفت: 6 خلبان پاراگالیدر اصفهانى در مسابقات 
مســافت به میزبانى ترکیه شــرکت دارند که 
حضور فاطمه افتخارى بــه عنوان تنها بانوى 
شــرکت کننده ایرانى در ایــن رقابت ها قابل 

توجه است.
محمدرضا غزنــوى در گفتگویى با اعالم این 
مطلب اظهار کرد: مسابقات مسافت پاراگالیدر 
که در شهر کایســرى ترکیه در حال برگزارى 

است از ســوم مرداد ماه جارى آغاز شده و به 
مدت هفت روز تا دهم مرداد ادامه مى یابد.

وى افزود: این مســابقات از جمله رقابت هاى 
بین المللى اســت که هر ســاله در این کشور 
برگزار مى شود؛ 6 خلبان پاراگالیدر اصفهانى 
نیز حضور پیدا کرده اند کــه فاطمه افتخارى 
تنها بانوى شــرکت کننده ایرانى در رقابت ها 

به شمار مى آید.
رئیس کمیته ورزش هاى هوایى استان اصفهان 

با بیان اینکه مســابقات مســافت معتبرترین 
مسابقات پاراگالیدر اســت، خاطرنشان کرد: 
در دو، سه سال اخیر خلبانان اصفهانى توانستند 
هم در بخــش بانوان و هــم در بخش آقایان 
عنوان نخســت رقابت ها را به خود اختصاص 
دهند که سال گذشته محمد سمنانى و فاطمه 
افتخارى بــه این مهم دســت یافتند و موفق 
شدند مقام نخســت را در این مسابقات کسب

 کنند.

وى تصریح کرد: در حال حاضر بهترین سایت 
پرواز خاورمیانه را داریــم و امکانات برگزارى 
چنین رقابت هایى چه در سطح بین المللى و چه 
داخلى براى ما در استان فراهم است هر چند به 
خاطر شرایطى که وجود دارد، انجامش سخت 
اســت اما با برنامه ریزى که صورت مى دهیم 
در آینده نزدیک شــاهد ایــن رقابت ها در دو 
بخش مسافت و هدف زنى در استان اصفهان 

خواهیم بود.

غزنوى در پایان اذعان داشــت: هم اکنون تیم 
قوى را بــراى حضور در مســابقات قهرمانى 
کشــور و برون مرزى تشــکیل داده ایم؛ اگر 
مقامات و مسؤوالن اســتانى و کشورى با هم 
همدل باشــند و همکارى کنند، قطعًا در آینده 
مى توانیم تعداد خلبان بیشــترى را به میادین 
بین المللى معرفى کنیم تا آن ها هم همانند سایر 
خلبانان موفق به موفقیت هاى بزرگ دست پیدا

 کنند.      

حضور 6   اصفهانى در مسابقات مسافت کایسرى ترکیه

آنتونیو کونته، سرمربى چلسى مدعى شد که 
مهاجم مورد عالقه اش هرى کین، ســتاره 

تاتنهام است.
کین 23 ســاله در دو فصل اخیر موفق شده 
کفش طالى لیگ برتــر را از آن خود کند. 
کونته نیز از عملکرد او به حدى به وجد آمده 
که معتقد است اگر مى توانست، براى اولین 

خرید سراغ کین رفته بود.
 او گفت:“ تاتنهام واقعا 

تیم خوبــى دارد و 
بیشتر  توانسته 
ن  یکنــا ز با
خوبش را حفظ 
کند. بــه نظر 
من، هرى کین 

یکى از بهترین 
مهاجمــان جهان 

است. اگر مى توانستم 
یک مهاجــم بخرم ســراغ او 

مى رفتم. او یک مهاجم کامل است، از لحاظ 
فیزیکى قدرتمند است، با توپ و بدون توپ 
خیلى خوب مى جنگند. او یک بازیکن کامل 

است، یکى از بهترین مهاجمان جهان.
 اگر به دنبال خرید او باشــید، حداقل 100 
میلیون پوند باید هزینه کنید. مطمئنا وقتى 
چنین رقمى را براى یــک مهاجم ببینم، او 
را یک مهاجم بــزرگ مى دانم. دله آلى هم 
بازیکن بزرگى است، جوان و با کیفیت و تیم 
تاتنهام با حفظ ستاره هایش بسیار خوب کار 

کرده است. 

«هرى کین» 
بهترین 

مهاجم جهان است !

 
آقاى امیر قلعه نویى 

را که همه مى شناسند 
و به نظرم وى بهترین 
مربى ایران است. با 

اینکه انتقادات زیادى 
را متوجه وى مى کنند 

و  منتقدان خود را 
دارد ولى به هر حال با 
همه اشکاالتى که براى 
او مطرح مى کنند وى 

موفقیت هاى زیادى به 
دست آورده  و قبًال هم 
در سپاهان توانسته دو 
قهرمانى به دست بیاورد

 بهاره حیاتى/ الهه مهرى دهنوى
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چهل تکه

2 برادر ایتالیایى که ماسک صورت «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى 
آمریکا را به چهره داشتند و به عابربانک هاى شهر تورین دستبرد 

مى زدند، دستگیر و زندانى شدند.
«ویتوریو» و «ایوان» که 26 و 30 ساله هستند بیشتر سرقت هاى 
خود را در محدوده شمال شهر تورین ایتالیا انجام داده اند.براساس 
آنچه تصاویر دوربین هاى مداربســته بانک ها نشان مى دهد، این 
برادران سارق با کارگذاشتن مواد محترقه درون دستگاه عابربانک ها، 
آن را منفجر مى کردند و با ســرعتى باال پول هاى آنها را به سرقت 

مى بردند.
از آنجا که هر دو برادر ماســکى با صورتک دونالد ترامپ بر چهره 
داشتند پلیس براى دستگیرى آنها مدت ها به بن بست خورده بود. از 
این دو برادر عالوه بر پول نقد، مقدار زیادى مواد محترقه و سالح 

کشف و ضبط شد.

نیروهاى ارتش ملى لیبى یک زن اهل چــاد را که از او به عنوان 
خطرناك ترین رئیس باندهاى قاچاق و آدم ربایى در جنوب لیبى 

یاد مى شود، دستگیر کردند.
پس از کسب اطالعات درباره محل حضور «مریم سرور»، یگانى 
از ارتش لیبى این زن و برخى از اعضــاى باند وى را در عملیاتى 
ویژه در جنوب اجدابیا دستگیر کردند؛ این در حالى است که برخى 

پایگاه ها از بازداشت مریم سرور در شهر الکفره خبردادند.
برخى باندهاى چاد مرتبط با این زن در واکنش به اقدام ارتش لیبى، 
شمارى از شهروندان لیبیایى را از بزرگراه ها ربوده و پیشنهاد دادند 

تا آنها را با رئیس خود مبادله کنند.
مریم سرور به عنوان خطرناك ترین قاچاقچى و راهزن در جنوب 
لیبى در مناطق مرزى با چاد و ســودان و نیجر تا مرزهاى مصر 

شناخته مى شود.

مرد انگلیسى شب قبل از مراســم ازدواجش در فیلیپین، هدف 
حمله مسلحانه زورگیران خشن قرار گرفت و به کما رفت.

«تارك ناگار» 44 ســاله، که براى برگزارى جشن ازدواجش 
به زادگاه همســرش در جزیره «کبو» رفته بود، در حالى هدف 
حمله سه زورگیر ناشناس قرار گرفت که با نامزدش در رستوران 

نشسته بود.
به گفته شاهدان، ســه مرد زورگیر پس از ورود به رستوران به 
طرف این زن ومرد رفته وبا تهدید ســعى کردند کیف پول مرد 
خارجى را به سرقت ببرند، اما او مقاومت کرد و سارقان به سوى او 
اسلحه کشیدند و پس از شلیک چند گلوله، وى را هدف قرار داده 
و گریختند.قربانى ماجرا خیلى سریع به بیمارستان انتقال یافت 
و تحت عمل جراحى قرارگرفت اما پزشکان امید زیادى به زنده 

ماندنش ندارند.

شلیک زورگیران به داماد خطرناك ترین زن دنیا دستگیر شد سرقت از عابربانک ها با ماسک ترامپ  030201

رسیدگى به پرونده قتل دو مرد در گاودارى از دهم مهرماه 
سال 95 به دنبال تماس یک مرد با پلیس ورامین در دستور 
کار قرار گرفــت. این مرد به پلیس گفت: «ما در حاشــیه 
ورامین دامدارى داریم. چنــد روز بود که از گاودارى یکى 
از اهالى به نام "مصطفى" ســر و صداى گاوها به گوش 
مى رســید. چند بار مقابل در گاودارى رفتــم تا علت را از 
مصطفى یا کارگرش به نام "حجت" بپرسم اما آنها نبودند و 
در گاودارى بسته بود. من به ماجرا مشکوك شده بودم و آن 
را با همسایه ها در میان گذاشتم که یکى از اهالى از باالى 
در وارد گاودارى شــد و با صحنه وحشتناکى روبه رو شد. 

جنازه هاى مصطفى و حجت در گاودارى رها شده بود.»
به دنبال اظهارات این مرد پلیس به گاودارى مورد نظر رفت 
و با جنازه هاى صاحب گاودارى و کارگرش روبه رو شد که 
شواهد نشان مى داد با ضربه هاى تبر به سر و گردنشان از 
پا در آمده اند. جنازه ها با دستور قضائى به پزشکى قانونى 
منتقل شــد و پلیس به پرس و جو پرداخت. شواهد نشان 
مى داد مصطفــى از چند روز قبل قرار بــود تا تعدادى از 
گاوهایش را بفروشد از این رومشتریان مختلف به گاودارى 

او رفت و آمد داشتند.
در حالى که فرضیه جنایت با انگیزه سرقت گاو قوت گرفته 

بود پلیس به پرس و جو از اهالى منطقه پرداخت. تا اینکه 
اظهارات یک پسر نوجوان سرنخ اصلى را به پلیس داد. وى 
گفت: «من و دوســتانم مقابل در گاودارى فوتبال بازى 
مى کردیم که ســه مرد با یک پاترول سفید به گاودارى 
آمدند و یک گاو خریدند. نزدیک عصر بود که آنها را دیدم 
که در حوالى گاودارى پرســه مى زدند.» به دنبال ادعاى 
پسر نوجوان پلیس دوربین هاى مداربسته در جاده منتهى 
به گاودارى را بررسى کرد و پالك پاترول مورد نظر را به 
دست آورد. به این ترتیب صاحب خودرو به نام «حمید» 

شناسایى شد.
وى که سعى داشت با دروغگویى پلیس را گمراه کند به 
قتل با همدستى دو نفر از دوستانش به نام هاى «محمد» 

و «غالم» اعتراف کرد.
حمید گفت: «مى دانستیم که مصطفى قصد دارد همه 35 
گاوى که دارد را بفروشد. به همین خاطر عصر همان روز با 
او قرار گذاشتیم و یکى از گاوهایش را دزدیدیم. عصر بود 
که من به همراه غالم و محمد بار دیگر به گاودارى رفتیم 
و منتظر فرصت مناسب شــدیم. غالم مقابل در ایستاد 
و کشــیک داد و من و محمد وارد شــدیم. مى خواستیم 
گاوها را بدزدیم و با یک وانت به تهران ببریم که نگهبان 

گاودارى متوجه ماجرا شد. من با تبرى که همراه داشتم 
و محمد با کلنگى که همراه داشت به مصطفى و نگهبان 
گاودارى حمله کردیم. اما چون سر و صداى زیادى به پا 

شد ترسیدیم و بدون اینکه گاوى بدزدیم فرارکردیم.»
به دنبال اعتراف هاى این مرد محمد و غالم نیز بازداشت 
شدند و به همدستى در جنایت اعتراف کردند. پرونده آنها 
با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفرى یک استان تهران 
فرستاده شد تا به زودى محاکمه شوند. این در حالى است 

که اولیاى دم براى آنها حکم قصاص خواسته اند.
فرمانــده انتظامى شهرســتان ایرانشــهر از 
دستگیرى ســارق مسلح و کشــف سرقت در 
کمتر از یک ساعت توسط پلیس این شهرستان 

خبر داد. 
سرهنگ دوســتعلى جلیلیان، فرمانده انتظامى 
شهرستان ایرانشهر در تشریح جزئیات این خبر 
گفت: در پى وقوع یک فقره ســرقت مسلحانه 
خودروى پراید در یکى از خیابان هاى سطح شهر 
بالفاصله مأموران انتظامى این فرماندهى جهت 
دستگیرى سارق یا سارقان احتمال موضوع را در 

دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: مأموران بالفاصله پس از اعالم وقوع 
سرقت تکاوران پلیس با اشــراف اطالعاتى و 

اقدامات تخصصى در کمتر از یک ســاعت در 
حالى که سارق با خودروى مسروقه از محل فرار 
کرده بود، مخفیگاهش را شناسایى کردند و در 
یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه با هماهنگى 
مقام قضائى وى را دستگیر و از این سارق یک 
قبضه سالح کالش به همراه مهمات مربوطه 

کشف کردند.
ســرهنگ جلیلیــان در ادامــه جزئیــات
تکمیلــى این خبــر اظهــار داشــت: پس از

 بررسى هاى فنى و در بازجویى هاى انجام شده 
از این متهم و با توجه به مستندات و ادله پلیسى
وى به ده فقره سرقت مسلحانه خودرو اعتراف 

کرد.

سرقت گاو به قیمت قتل 2مرد

مى خواستیم گاوها را 
بدزدیم و با یک وانت به تهران 

ببریم که نگهبان گاودارى متوجه ماجرا 
شد. من با تبرى که همراه داشتم و 
محمد با کلنگى که همراه داشت به 

مصطفى و نگهبان 
گگاودارى حمله کردیم

فرمانده انتظامى شهرستان تنکابن از کشف قتل 
و دستگیرى قاتل در کمتر از نیم ساعت، با حضور 

به موقع پلیس، خبر داد.
ســرهنگ رامین شــمس فرمانــده انتظامى 
شهرستان تنکابن در تشــریح این خبر، گفت: 
در پى کسب خبرى از مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 مبنى بر درگیــرى منجر به قتل در بخش 
نشــتاء بالفاصله مأموران پلیــس آگاهى این 

فرماندهى به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان تنکابــن، افزود: 
مأموران با مراجعه به محل با جسدخونین زنى 
27 ساله که براثر ضربات چاقو به قتل رسیده بود 

مواجه شدند.
سرهنگ شمس، تصریح کرد: در پى این جنایت 
هولناك کار آکاهان پلیس آگاهى همســر 28 
ســاله مقتول را که از محل متوارى شده بود به 
عنوان مظنون شناسایى و در کمتر از نیم ساعت 

وى را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامى تنکابن، اظهار داشــت: متهم 
در بازجویى هاى به عمل آمده به قتل همســر 

خود،در پى یک مشاجره لفظى اعتراف کرد.
متهم پس از تشــکیل پرونده به مرجع قضائى 
معرفى شــد و تحقیقات پلیــس در این زمینه 

همچنان ادامه دارد.

دستگیرى عامل قتل خونین تنکابن 

دزد مسلح 
از پلیس 
رودست خورد 

چهارم شهریورماه سال 95 کشــته شدن یک مرد 60 ســاله به نام «غالم» مقابل در 
خانه شان در افسریه تهران به اداره پلیس گزارش شد. شواهد نشان مى داد این مرد در 

جدال با دامادش «مهران» کشته شده است.
جنازه با دستور قضائى به پزشــکى قانونى منتقل و مهران بازداشت شد. این تازه داماد 
به اختالف هاى دنباله دار با همسرش به نام «مهسا» اعتراف کرد و گفت: «همسرم از
 خانه مان قهر کرده و به خانه پدرش رفته بود. به همین خاطر مقابل در خانه پدرزنم رفتم 
تا با مهسا صحبت کنم و از او بخواهم سر زندگى اش برگردد اما یکباره پدرزنم سر رسید 
با من درگیر شدم. او حال عادى نداشــت که مرا کتک زد و من هم براى دفاع از خودم 

چاقو کشیدم.»
به دنبال اعتراف هاى مهران 37ساله براى وى کیفرخواست صادر شد ه بود که فرزندان 
قربانى اعالم گذشت کردند و مهران از قصاص رهایى یافت. به این ترتیب پرونده اش 

براى رسیدگى به جنبه عمومى جرم به دادگاه کیفرى یک استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگى به این پرونده که در شــعبه 11 دادگاه کیفرى یک استان تهران به 
ریاست قاضى متین راسخ و با حضور یک مستشار تشکیل شــد ابتدا نماینده دادستان 
کیفرخواست را خواند و گفت: «با توجه به رضایت اولیاى دم از جنبه عمومى جرم و طبق 

ماده 612 قانون مجازات اسالمى براى مهران تقاضاى کیفر دارم.»
سپس متهم به دفاع پرداخت و گفت: «همسرم آرایشگر بود و من مخالف شغل او بودم. 
سر همین موضوع با هم اختالف داشتیم. بارها از او خواسته بودم دیروقت از آرایشگاه به 
خانه برنگردد اما گوشش بدهکار نبود. مهسا به شغل آرایشگرى عالقه مند بود و عصرها 
دیر به خانه بر مى گشت. آخرین بار وقتى سر همین موضوع با هم درگیر شدیم همسرم 
قهر کرد و به خانه پدرش رفت. روز قبل از حادثه با همسرم تماس گرفتم و از او خواستم 
تا با هم صحبت کنیم. به همین خاطر آن شب مقابل در خانه پدرزنم رفت. مادر همسرم 
مقابل در ایستاده بود که از او خواستم مهسا را صدا کند. همان موقع بود که پدرزنم سر 

رسید. او مســت بود و حال عادى نداشت که به محض روبه رو شــدن با من فحاشى 
کرد. سعى کردم او را آرام کند اما به سمتم حمله کرد و مرا کتک زد. چون سال ها پیش 
پایم را جراحى کرده بودم و در پایم پالتین قرار داشت روى زمین افتادم. نمى توانستم 
بلند شوم و از خودم دفاع کنم که چاقو کشیدم. من واقعًا قصد کشتن پدرزنم را نداشتم. 
نمى دانم چطور شد که چاقو به سینه پدرزنم فرو رفت و من از ترسم فرار کردم و ساعتى 

بعد دستگیر شدم.»
وى در حالى که ســرش را پایین انداخته بود ادامه داد: «خانواده همسرم اعالم گذشت 
کردند ومن هرگز لطف بزرگ آنها را فراموش نمى کنم. من از این ماجرا پشیمانم و قصد 

دارم بعد از آزادى از زندان گذشته را برایشان جبران کنم.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

زن و مردى که متهم هســتند، پیــرزن تنهایى را 
بخاطر سرقت اموالش به قتل رسانده اند، به زودى 
در دادگاه کیفرى یک اســتان تهــران محاکمه 

مى شوند.
این حادثه روز 29 دى ماه سال قبل رخ داد که در 
جریان آن زن ســالخورده اى در خانه اش حوالى 
خیابان نواب به قتل رسید. بررسى هاى محل حادثه 
حکایت از آن داشــت که عامل یا عامالن حادثه 
پس از سرقت اموال زن تنها او را به قتل رسانده اند. 
در نخســتین گام، زن همســایه که موضوع را به 
مأموران پلیس خبــر داده بود، گفــت: «کنترل 
تلویزیون مقتول خراب بود به همین دلیل وى صبح 
کنترل تلویزیونش را براى بردن به تعمیرگاه به من 
داد. ساعتى بعد وقتى به خانه اش برگشتم، متوجه 
شدم در خانه اش خراب شــده است. هرچقدر او را 
صدا زدم، جوابى نشنیدم تا اینکه از شیشه شکسته 
پنجره خانه اش جسد او را داخل پذیرایى اش دیدم 
و به پلیس خبر دادم .» مأموران در بررســى هاى 
فنى متوجه تناقضگویى هاى زن همســایه شدند . 
همچنین دوربین هاى مداربسته داخل کوچه نشان 
مى داد، وى در روز حادثه چند بار به خانه مقتول رفت 
و آمد داشته است. بنابراین، وى مورد بازجویى هاى 
فنى قرار گرفت و به قتل زن تنها با همدستى مرد 

دیگرى به نام «داوود» اعتراف کرد.
وى گفت: «مدتى قبل یکى از آشنایان را براى کار 
نظافت خانه به مقتول معرفى کردم. داوود چند بار 
براى نظافت به خانه مقتول رفت تا اینکه چند روز 
قبل نقشه سرقت از خانه مقتول را طراحى کرد. روز 
حادثه من در را باز کردم و داوود براى سرقت وارد 
خانه مقتول شــد. او دهانش را بست تا سر و صدا 

نکند که فوت کرد.»
داوود پس از دســتگیرى به قتل اعتــراف کرد و 
مدعى شد که قصد قتل نداشته و زن تنها به صورت 
اتفاقى به قتل رسیده است. دو متهم پس از صدور 
کیفرخواست به زودى در دادگاه کیفرى یک استان 

تهران محاکمه مى شوند. 

بالى وحشتناکى که 
همسایه 

بر سر زن تنها آورد 

مهسا شب ها دیر به خانه مى آمد 

حجت االسالم والمســلمین عبدالملکى 
از روحانیان نهاوندى هنــگام انجام امر به 
معروف و نهــى از منکر توســط دو جوان 
نهاوندى مورد ضرب و شــتم قرار گرفت. 
حال وى در حال حاضر مســاعد گزارش 
شده است. ســرهنگ ملکى، رئیس پلیس 
نهاوند دراین خصوص گفت: ضارب حجت 
االســالم عبدالملکى که همســایه این 

روحانى است دستگیر شد.

حمله به روحانى
پلیس بوشــهر درباره کلیپ «برخورد مأمور پلیس راهور  هنگام امر به معروف 

عسلویه با یک راننده» اطالعیه صادر کرد.
اطالعیه پلیس به شرح زیر است: 

«راننده مذکور به همراه دونفر دیگر از سرنشــینان یک 
دستگاه خودرو به علت سرعت زیاد، حرکت در مسیر خالف 
جهت و تخلف هاى متعدد ترافیکى به وسیله خودرو گشت 
پلیس راهور متوقف شد، ولى راننده از ارائه مدارك خودرو 
امتناع کرد و پس از حمله ور شدن به مأمور پلیس، مأمور را 

مورد ضرب و شتم قرار مى دهد.
با حضور سراکیپ تیم گشت پلیس، ضمن اعمال قانون، 
راننده متخلف بــه کالنترى منتقل مى شــود و موضوع 
از طریق مراجع ذیصالح و بازرســى فرماندهى انتظامى 

شهرستان عسلویه در حال بررسى است.» 

در این کلیپ مى بینید که مأمور راهور پس از دستگیرى 
راننده متخلف و درگیرى با او این متخلف را با کتک کارى 
داخل ماشین برده و سپس در ماشــین پلیس نیز او را زیر 

مشت گرفته است. 

کتک کارى مأمور راهور عسلویه با راننده متخلف 

مردى که خود را مأمور نیروى انتظامى معرفى کرده و بر روى شهروندان 
شهررى اسلحه کشیده بود، به همراه همدستش دستگیر شد.

روز ســوم مرداد ماه، مأموران پلیس از یک مورد درگیرى در یکى از 
بلوارهاى شهر رى مطلع و به محل اعزام شدند. در بررسى هاى اولیه 
مشخص شــد که فردى مجهز به تجهیزات نظامى به عنوان مأمور 

نیروى انتظامى بر روى دو نفر از شهروندان اسلحه کشیده است.
با تالش مأموران پلیس، این فرد به همراه خانمى که همدســت وى 
بود، دستگیر شد و در بازرسى از خودروى آنها یک قبضه سالح کمرى، 
یک عدد گاز اشک آور، یک رشته دستبند فلزى و یک دستگاه بى سیم 
دستى کشف و ضبط شد. متهمان به مراجع ذیصالح تحویل داده شدند.

مأمور قالبى 
در شهر رى دستگیر شد 
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رامین مشکاه

 نشست خبرى «اســپارد» با حضور علیرضا سبزعلیان، 
مدیر ارشــد اجرایى هولدینگ تیفاى (طلــوع فرداى 
ایرانیان – شرکت مالک اســپارد)، پوریا نوروزى مدیر 
پروژه اسپارد  و علیرضا دهقانیان مدیر بازاریابى اسپارد 
و جمعى از خبرنگاران حــوزه  فناورى و خبرگزارى هاى 

کشور برگزار شد.

اسپارد در یک نگاه کلى
براساس چکیده  سخنان نشســت خبرى، اسپارد اولین 
اپلیکیشــن ارائه  خدمــات حرفه اى نظافت اســت که 
مخاطبان را بــه متخصصان نظافــت متصل مى کند. 
اسپارد که امنیت را مهمترین اصل خود قرار داده است، 
پس از چند مرحله بررسى سوابق متقاضیان کار، نسبت 
به آموزش آنها اقدام مى کند و هر متقاضى بعد از گذراندن 
دوره هاى آموزشــى مخصوص که زیر نظر مدرســان 
مؤسسات خانه دارى و هتلدارى انجام مى شود، به مدرك 
تخصصى اسپارد دســت پیدا مى کند. پس از تمام این 
مراحل است که مخاطب مى تواند با اپلیکیشن اسپارد و 
پس از چند مرحله  آسان به بهترین متخصصان نظافت 
دسترســى پیدا کند و با مشاهده  ســابقه  آنها درنهایت 
بهترین گزینه را انتخاب کند. تجربه  نظافت با اســپارد، 
با امتیازدهى مخاطب به متخصص و خدمت انجام شده 

پایان مى پذیرد.

اسپارد چگونه کار مى کند؟
پوریا نوروزى نحوه کار اســپارد را اینطور شرح مى دهد: 
«مشتریان به آسانى و بعد از گذراندن چند مرحله کوتاه 
و تنها با شماره موبایل خود سفارش خود را در اپلیکیشن 
اسپارد ثبت مى کنند. سیستم هوشمند اسپارد بالفاصله 
سفارش مشــترى را به ترتیب به برترین متخصصانى 
که امکان انجام ســفارش را در زمان انتخابى مشترى 
دارند، ارسال مى کند. به محض پذیرش سفارش از سمت 
متخصص، مشترى مطلع مى شود و اطالعات اولیه (نام و 

تصویر) متخصص را در اپلیکیشن خود مشاهده مى کند. 
متخصص نیز در زمان تعیین شــده به محل مشــترى 
مراجعه مى کند و طبق آموزش هاى قبلى، ســفارش را 
انجام مى دهد. پرداخت دستمزد به شکل نقدى (پرداخت 
وجه نقد به متخصص) یا آنالین (از طریق اپلیکیشــن) 
امکانپذیر است. ثبت سفارش در تمام ساعات شبانه روز 

امکانپذیر است.»

ویژگى هاى منحصر به فرد اسپارد
واقعیت این است که در مورد شرکت هاى نظافت همواره 
مشکالت زیادى وجود داشته است از جمله شفاف نبودن 
قیمتگذارى، نبودن استانداردى براى سنجش خدمات 
شرکت هاى ارائه کننده  این خدمات، نبودن تضمین براى 
جبران در صورت وجود نارضایتى مشــترى، اطمینان 
نداشــتن به نظافتچى و در دســترس نبودن سابقه  او، 
عدم نظارت شرکت ها بر کار کارکنان، حرفه اى نبودن 
نظافتچى، بدقولى، پایبند نبــودن به تعهدات و به موقع 
سر قرار حاضر نشدن و مسائلى از این دست. اپلیکیشن 

خدمات نظافتى اســپارد با ویژگى هاى منحصر به فرد 
خود تا حدودى مشکالت و دل نگرانى هاى مدل سنتى 
ارائه خدمات نظافت را رفع خواهد کرد. این ویژگى هاى 

عبارت است از: 
 1)توجه به امنیت مشــتریان و ایجاد حس 
اطمینان: متخصصان نظافت اسپارد بعد از چند مرحله 
مصاحبه  دقیق و ســخت انتخاب مى شوند. سوءپیشینه  
آنها بررسى مى شود و بعد از تأیید هویت مى بایست دوره  

تخصصى اسپارد را بگذرانند.
2)تخصص: کارکنان اســپارد بعد از تأیید هویت، در 
یک دوره  تخصصى نظافت شرکت مى کنند که زیر نظر 
اساتید مؤسسات خانه دارى و هتلدارى برگزار مى شود. در 
این مرحله دریافت مدرك تخصصى اسپارد، به معناى 

عضویت در خانواده  اسپارد است.
3)امتیازدهى: مانند اســنپ، مشترى پس از دریافت 
خدمات نظافت مى تواند از طریق اســپارد به متخصص 
امتیاز دهد و به این ترتیب کیفیت و اســتاندارد خدمات 
را خود تعیین مى کند. در واقع سیستم امتیازدهى اسپارد، 

بخشى از سیســتم کنترلى و بازرسى دائمى آن به شمار 
مى رود. امتیازهاى داده شده در اســپارد، افزایش رتبه  
متخصص را به دنبــال دارد و متخصصانــى که امتیاز 
بیشــترى دارند به دلیل شایســتگى و تخصصشان به 

مشترى ها پیشنهاد مى شوند.
4)قیمت هاى شفاف و منصفانه: برخالف مدل  
سنتى خدمات نظافت، مشتریان اسپارد مى توانند قبل از 
ثبت سفارش قیمت را مشاهده کنند. قیمت ها براساس 
زمان ثبت سفارش و در دسترس بودن متخصصان تعیین 
مى شود. میزان ساعات انجام خدمات توسط خود مشترى 
مشخص مى شــود و در صورتى که آن را به اپلیکیشن 

واگذار کند، اسپارد تعداد ساعات کار را پیشنهاد مى کند.

دسترسى به اسپارد
اپلیکیشن اسپارد در نسخه هاى اندروید و iOS رونمایى 
شده اســت و به زودى نســخه  وب آن نیز در دسترس 
مخاطبان قرار خواهد گرفت. دانلود اسپارد از اپ استور، 

بازار و گوگل پلى استور امکانپذیر است.

  شرکت LG دومین مدل از سرى گوشــى هاى متوسط Q را در کره 
جنوبى عرضه کرده است.

این گوشى که Q8 نام دارد، از ماه آینده براى فروش عرضه مى شود و مجهز به نمایشگر 
5.2 اینچى با دقت 2560 در 1440 پیکسل و سیســتم صوتى پیشرفته هاى.فاى 32 بیتى 

quad-DAC است.
استفاده از این سیستم صوتى موجب مى شود تا میزان دریافت اصوات محیطى مزاحم توسط 
گوش در زمان مکالمه تا 50 درصد کاهش یابد و کاربر بتواند 
صداى طرف مقابل را با وضوح و جزئیات بیشــترى دریافت 

کند.
گوشى یادشده ضدآب و ضدگرد و خاك و مجهز به فناورى 
شناسایى از طریق اثرانگشت است. از جمله دیگر امکانات 
این گوشــى مى توان به باتــرى 3000 میلى آمپرى،

 4 گیگابایت رم، دوربین 13 مگاپیکســلى در پشت و 
5 مگاپیکسلى براى تهیه عکس هاى  سلفى و حسگر 
اثر انگشت اشاره کرد. حافظه اصلى این گوشى 32 
گیگابایت ظرفیت دارد که با نصب کارت حافظه 

جانبى تا 256 گیگابایت قابل افزایش است.

 تلگرام امکانى را در نســخه جدید خود اضافه 
کرده که از طریق آن مى تــوان براى عکس ها 
زمان حذف گذاشت و بعد از ارسال عکس ها در 
زمان تعیین شده به طور خودکار حذف مى شوند. 
این ویژگــى را تلگرام قبــًال در چت محرمانه 
یــا Secret Chat قرار داده بــود و حاال به 

چت هاى عادى هم تعمیم داده است.
ویژگى تلگــرام هم براى عکــس و هم براى 

فایل هاى ویدئویى قابل انجام است.
وقتى شمارشگر براى یک عکس یا ویدئو قرار 
مى دهید این شمارشگر از زمان دیده شدن عکس 
توسط گیرنده شروع به کار مى کند (و نه از زمان 
ارســال) بعد از آنکه زمان به پایان رسید عکس 

دیگر دیده نمى شود.
اما تلگرام در این نســخه  تغییــرات قابل توجه 
دیگرى هم داده اســت. از جملــه تغییر کامل 
نرم افزار ویرایش عکس که کار در زمینه ویرایش 

عکس را ساده تر کرده است.

اضافه کردن بیوگرافى 
شــما همچنین از این نســخه مى توانید یک 
بیوگرافى کوتاه از خودتان هم روى صفحه خود 

در تلگرام قرار دهید ایــن موضوع به خصوص 
وقتى در یک گروه عمومى هستید و کسى شما را 

نمى شناسد بسیار مؤثر خواهد بود. 
   CDN )تلگرام همچنین در این نسخه استفاده از
بهره گرفتن از شبکه هاى محلى براى ترافیک ) را 
جهت کش (cache) کردن عکس ها و ویدئوها 
فعال کرده است. موضوع CDN به خصوص از 
آن جهت قابل توجه اســت که «پاول دورف» 
مدیرعامل این شرکت در دو پست در کانال خود 
در این شبکه در مورد این موضوع و به خصوص 
شایعه انتقال سرور به ایران صحبت کرده است. 
به طور ساده این تکنیک باعث مى شود که مثًال 
فایل هاى ویدئویى و یا عکس به جاى لود شدن 
از یک سرور خارجى از ســرور داخلى فراخوانى 
شوند و این باعث سرعت باالتر دسترسى به این 
فایل ها مى شود. فعًال این امکان براى کانال هاى 
باالى صد هزار عضو فعال شده و در این کانال ها 
احتماًال باید شــاهد سرعت لود شــدن باالتر 

عکس ها و ویدئوها باشیم.
پاول دورف مى گوید که على رغم اســتفاده از 
CDN رمزنگارى پیام هاى تلگرام ادامه خواهد 

داشت و این به معنى انتقال سرور نیست. 

اسپارد؛ اولین اپلیکیشن خدمات نظافتى در ایران

رونمایى از 
گلکسى نوت 8 
تا یک ماه دیگر

نمایى از 
8کسى نوت 8
یک ماه دیگر

رونمایى از گوشى گلکســى نوت 8 سامسونگ تا 
یک ماه دیگر انجام مى شود و سامسونگ در حال 

دعوت از رســانه ها براى حضور در این مراسم 
رونمایى است.

در این مراسم شرکت کنندگان با امکانات 
و ویژگى هاى تازه ترین گوشى هوشمند 

سامسونگ آشنا مى شوند.
مورد در هفته هاى اخیر شایعات زیادى در 

منتشر امکانات و ویژگى هاى گلکسى نوت 8 
شــده اســت. مدل آمریکایى این گوشى مجهز به 
پردازنده Qualcomm Snapdragon 835  خواهد 
بود، اما نسخه بین المللى آن همراه با پردازنده جدید  

Exynos روانه بازار مى شود.
سامســونگ در گلکســى نوت 8 از همان الگوى 
طراحى گلکســى اس 8 و گلکســى اس 8 پالس 
پیروى کرده اســت. از اصول ایــن طراحى باید به 
اســتفاده از یــک نمایشــگر فراگیر موســوم به

 Infinity Display اشــاره کرد. سامسونگ 
در گلکسى نوت 8 محل سنســور اثر انگشت را با 
فاصله بیشترى از دوربین قرار داده است تا کاربران 
همچون گلکسى اس 8 در لمس سنسور اثر انگشت 

دچار اشتباه نشوند.

این گوشى داراى حافظه هاى 64 و 128 گیگابایتى 
بوده که کاربر مى تواند با اســتفاده از کارت حافظه 
microSD، این مقدار فضا را تا 256 گیگابایت 
افزایش دهد. ظاهراً  قیمت گلکسى نوت 8 بین هزار 

تا هزار وصد دالر خواهد بود. 
گلکســى نوت 8 اولین گوشى هوشــمند پرچمدار 
سامســونگ خواهد بود که از وجود دوربین دوگانه 
در پشت گوشى بهره مى برد. در پشت گلکسى نوت 
8 از وجود دو سنسور 12 و 13 مگاپیکسلى استفاده 
خواهد شد. سنسور 12 مگاپی کسلى به یک لنز واید 
مجهز مى شود؛ حال آنکه سنسور 13 مگاپیکسلى از 
وجود لنز تله فوتو بهره خواهد برد. شنیده ها نشان از 
این دارند که این دوربین از زوم اپتیکال سه برابرى 

پشتیبانى خواهد کرد.

لیفت، تاکسى هاى خودران تولید مى کند
شرکت «لیفت» در حال ابداع فناورى خاصى به 
منظور تولید تاکسى هاى خودران و بدون نیاز به 

راننده است.
لیفت که بعد از ســرویس تاکسى یاب «اوبر» 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت، قصد دارد با 
ارائه این خدمات نوین از رقیب سرسخت خود 

پیشى بگیرد.
این شــرکت روز جمعه اعالم کــرد که مرکز 
تحقیقاتى تــازه اى را در پالوآلتــوى کالیفرنیا 
تأسیس کرده اســت و ظرف چند هفته آینده 
تعدادى از مهندسان و نیروهاى فنى خود را در 
این مرکز مستقر مى کند تا آنان بتوانند با تولید 
تاکســى هاى خودران، لیفت را به رهبر دنیاى 

آینده حمل و نقل مبدل کنند.

«لوك وینســنت» معاون فناورى هاى خودکار 
لیفت در وبالگ خود در این مورد مى نویســد: 
بخش خودران ما یک پروژه جانبى نیست و هسته 
اصلى کسب و کار ما را تشکیل مى دهد. از همین 
رو 10  درصد از مهندســان ما بر روى توسعه و 
ارتقاى این فناورى متمرکز شده اند و ما این رشد 

را در ماه هاى آینده تداوم مى بخشیم.
لیفت در اوایل سال 2017 هم اولین پالتفرم آزاد 
خودران را ابداع کرده بود و آن را روشى مقرون 
به صرفه  براى اســتفاده از فناورى خودران در 
بازارهاى جهانى دانســته بود. این شرکت به 
همین منظور همکارى هاى گســترده اى را با 
وایمو، جگوار، لندروور و جنرال موتورز آغاز کرده 

است.

LG Q8  با سیستم صوتى منحصر به  فرد

گوش در زمان م
صداى طرف م

کند.
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 مشکل اتصال هاى از طریق واى فاى این است که همیشه از کیفیت الزم برخوردار 
نیستند. گاهى اوقات به خوبى کار مى کنند و گاهى اوقات نه، بعضى وقت ها سرعت 

خوبى دارند و برخى اوقات بسیار کند عمل مى کنند. با این حال به نظر مى رسد اپل، 
iOS 11 را طورى طراحى کرده که بتواند شبکه هاى واى فاى ضعیف را شناسایى 

و از اتصال به آنها جلوگیرى کند. این یعنى دیگر از شر توقف ناگهانى دریافت ایمیل و 
پیام ها خالص خواهید شد.

باتوجه به توییت اخیر «رایان جونز»، iOS 11 مى تواند فرق بین شبکه هاى واى فاى 
خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهد. مثًال اگر سیستم به یک شبکه واى فاى ضعیف 
که همواره قطع و وصل مى شود، متصل شــود، iOS این شبکه را به خاطر سپرده و 

درآینده دیگر به دو صورت خودکار به آن متصل نخواهد شد.
اما اگر قرار باشد دستگاه به شبکه هاى ضعیف متصل نشود، پس اتصال اتوماتیک دستگاه به 

شبکه هاى واى فاى به چه دردى مى خورد؟ خوشبختانه iOS 11 به  این مسئله هم فکر کرده و 
شبکه هایى که به طور اتوماتیک به آنها متصل نمى شود را به کاربر نمایش مى دهد. این شبکه ها  

همان شبکه هاى واى فاى ضعیفى هستند که کاربر در گذشته به آنها متصل شده و اتصال 
ضعیفى از آنها دریافت کرده است. بنابراین درصورتى که کاربر بخواهد دوباره 

به این شبکه هاى ضعیف متصل شود بایستى به صورت دستى این کار 
را انجام دهد.

ویژگى خاص
 iOS 11 

در اتصال به
حذف خودکار عکس ها در تلگرام واى فاى ضعیف 
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منبع: میزان

منبع: ایرنا

منبع: ایلنا

لیاردى کشور در ارومیه که 
نخستین جشنواره ورزش هاى بی

با شرکت 350 ورزشکار از 26 استان کشور  جریان دارد.

در شرایطى ثبت نام طرح ترافیک موتورسیکلت ها در شهر تهران آغاز شده 
است که راکبان موتورها در سطح شهر مرتکب تخلف هاى متعددى از جمله 
حمل بار غیر متعارف و خطرناك شده و توجه کمترى به اجراى قانون دارند. 

فقر حاکم در 
محله قلعه دهک 

تهران 

عشایر شمال خراسان شمالى 
هر ساله در فصل تابستان
 به منطقه «قرمیدان» در 

نزدیکى «شهر آشخانه» نقل 
مکان مى کنند.

به علت خشکسالى هاى چند 
سال اخیر عشایر براى

 تأمین آب با مشکل جدى 
مواجه هستند. 

شهردارى نایین باستناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نایین به شماره 78/4/585 مورخ 95/12/7 و ماده 30 آئین نامه 
معامالت شهردارى در نظر دارد نسبت به احداث شهربازى واقع در پارك غدیر شهر نایین را از طریق سرمایه گذارى مشارکتى 

تحت نظارت شهردارى به پیمانکار(اشخاص حقیقى و حقوقى) واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید: 
شرایط شرکت کنندگان:

1- داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى همراه با صالحیت فنى و تجربى.
2- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتى و شهرداریها مصوب دى 

ماه 1327
3- پیشنهاد دهندگان باید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده خدماتى مورد قرارداد و دریافت اسناد فراخوان 
تا آخر وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 96/05/01 به شهردارى نایین مراجعه و پس از واریز مبلغ 500,000 ریال به حساب شماره 

0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى شعبه نایین، نسبت به خرید اسناد فراخوان اقدام نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد از کل اعتبار(معادل 150,000,000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در فراخوان به صورت 
ضمانتنامه بانکى(مدت اعتبار از تاریخ صدور کمتر از سه ماه نباشد) و یا وجه نقد به حساب شماره 0105850675005 شهردارى 
نزد بانک ملى نایین واریز و مدارك مربوطه را به همراه اســناد فراخوان(مهر و امضاء شــده)، حداکثر تا آخر وقت ادارى روز
 سه شنبه مورخ 96/05/10 در سه پاکت به شرح زیر به صورت الك و مهر شده در قبال اخذ رسید به واحد حراست شهردارى 

تسلیم و رسید دریافت دارند.
پاکت الف: محتوى اصل اوراق سپرده شرکت در مناقصه (فیش یا ضمانت نامه بانکى)

پاکت ب: محتواى گواهینامه صالحیت پیمانکارى، آگهى تأسیس، اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت و سوابق کارى(رزومه) و 
همچنین تکمیل و ارایه فرم هاى ارزیابى کیفى ماده 16 آئین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات و ...

پاکت ج: محتوى برگ آنالیز و پیشنهاد قیمت
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 96/05/10 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالى معامالت که در محل 

شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.
6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگى قبلى در کمیسیون معامالت بالمانع است.

7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى فراخوان رسیده 
مبهم و یا مخدوش یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه 

را اعالم خواهد کرد.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى 
ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده نفر اول به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم منعقد 
خواهد شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد 

شد.
9- برنده فراخوان در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکى و یا سپرده نقدى به حساب 

شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى شعبه نایین واریز و رسید آن را به شهردارى تسلیم نماید.
10- هزینه آگهى و کسورات قانونى نظیر بیمه، مالیات و عوارض مربوطه به عهده برنده فراخوان مى باشد.

11- کارفرما مى تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید .

تجدیدآگهى فراخوان سرمایه گذارى مشارکتى

اردشیر عسگرى سوادجانى – شهردار نایین

دوم نوبت 

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 39 مورخ 96/4/27 شوراى محترم اسالمى شهر رزوه و قیمت پایه کارشناسى 
10402 مورخ 96/4/25 نسبت به فروش تعدادى از پالکهاى تجارى و مسکونى خود واقع در اراضى قنات سفید، مادوق و گلستانه 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 واحد مالى شهردارى مراجعه یا با شماره تماس 57703002-031 تماس حاصل فرمایند.
1- پالك تجارى شــماره 7 به مســاحت 40/18 مترمربع از اراضى مادوق مقابل شــهردارى رزوه به ازاى هر متر مربع 2/300/000
(دو میلیون و ســیصد هزار ریال) 2- پالکهاى تجارى شــماره 16 به مســاحت 33/70 متر مربع به ازاى هر متر مربع 2/100/000
(دو میلیون و صد هزار ریال) ، 17 به مســاحت 30/90 مترمربع به ازاى هر متــر مربع 2/100/000(دو میلیــون و صد هزار ریال)، 
18 به مساحت 32/50 مترمربع به ازاى هر متر مربع 2/100/000(دو میلیون و صد هزار ریال)، 19 به مساحت 35/70 مترمربع به ازاى 
هر متر مربع 2/100/000(دو میلیون و صد هزار ریال)از اراضى قنات سفید 3- پالك مسکونى شماره 7 از اراضى گلستانه به مساحت

 269/49 مترمربع به ازاى هر متر مربع 1/450/000(یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار 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 راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/05/16 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت در محل دفتر 
شهردار باز و قرائت خواهد شد.

هدایت نظرى – شهردار رزوه

دوم آگهى مزایده عمومىنوبت 

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى

زمـــــان را از دســــــت نـدهیـــــد
با ما جهـانى شـویـد

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى شما.
ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 


