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آقا زاده ها، «وطن» را ورشکست کردند

اگر در خواب عرق مى کنید بخوانیددردسر با «ساینا» و قطعاتى که نیستحمایت شیخ نور از شیخ دیپلماتمستمرى مشموالن سازمان تأمین اجتماعى افزایش مى یابدبازار خودروى اصفهان در رکود کامل سالمتاقتصادجهان نمااجتماع

کارخانه 92 ساله اصفهان به پاتوق فروش ماشین تبدیل شده است
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سونامى ریزگردها و فلزات 
سنگین در راه اصفهان

اهداف مدرسه محورى در 
اصفهان محقق مى شود

ماجراى رشد 
هندوانه ها با استفاده از 

«پودر»! 

آخرین نصیحت هاى پدر به 
پسر شیشه اى، رنگ خون گرفت
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 آثار داریوش مهرجویى
 در   نمایشگاه کتاب

من، استــاندار  و بهشت  
اماراتى ها در اصفهان هتل مى سازنداماراتى ها در اصفهان هتل مى سازند
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استاندار اصفهان در ایستگاه بهشت     

استان
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 قانون کار را 
پس مى گیریم
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رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز 
جهانى کارگر یادآور شد: سال ها در زمینه 

بهبود زندگى کارگران عزیز ما تالش الزم 
انجام نشد وقتى ما به هشت سال قبل 

92 نگاه مى کنیم و مى بینیم در آن سال ها 
فقط 76 هزار اشتغال خالص ایجاد 

شده معنایش روشن است.

دادستان کل کشور درباره مسدود کردن 
امکان صوتى تلگرام گفت: این مسئله 

یک ماجراى بسیار طوالنى دارد که 
بعد از انتخابات، به صورت مبسوط 

افکار عمومى را در جریان قرار مى دهیم. 
حجت االسالم والمسلمین 

محمدجعفر منتظرى در 
ادامه درباره اظهارات اخیر 

مشاور وزیر نفت که   ...
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سرانجام 
فهرست دوم 
مدیران 
دوتابعیتى

فرا رسیدن سالروز والدت امام سجاد(ع) را به عموم شیعیان  تبریک مى گوییم 
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 سپاهان دوباره 
ترسناك شده است
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زالتکــو کرانچار جانــى دوباره به ســپاهان 
بخشیده و این تیم را به شــدت متحول کرده 
است. این روزها او بیشترین محبوبیت را در بین

 اصفهانى ها دارد و همه اهالى این دیار از اینکه 
سپاهان توانسته به شخصیت و اعتبار گذشته 

بازگردد خوشحال هستند.
به بهانه نتایج درخشان سپاهان با این مربى 

نامدار و دیدار زردپوشان با استقالل تهران در 
هفته پایانى رقابت هاى لیگ برتر، بار دیگر به 
سراغ او رفتیم.گفتگوى اختصاصى ما با سرمربى 
موفق و دوست داشتنى سپاهان را از دست ندهید.
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آگهى برگزارى مناقصه عمومى 
     شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
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آگهى مزایده فروش دو دستگاه 
مینى بوس- نوبت دوم 

   شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره  25 مورخ 1395/12/9 شوراى اسالمى شهر ورزنه در 
نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه مینى بوس صفر کیلومتر مدل 1395 سیستم آریا، تیپ 
XML 6701 J با ظرفیت 21 نفر بصورت 30٪  نقد و مابقى با اقساط 60 ماهه و بدون کارمزد جهت 
تسهیل حمل و نقل برون شهرى از مبدأ شهر ورزنه و از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا 
متقاضیان واجد شرایط مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اوراق مزایده و همچنین 
بازدید از خودروهاى مذکور در ساعات ادارى به واحد امور نقلیه شهردارى مراجعه و پیشنهاد 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/2/30 به دبیرخانه شهردارى تحویل 

و رسید دریافت نمایند. 
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هادى فروزان- شهردار ورزنه   

چاپ اول
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دادستان کل کشور درباره مســدود کردن امکان صوتى 
تلگرام گفت: این مسئله یک ماجراى بسیار طوالنى دارد 
که بعد از انتخابات، به صورت مبسوط افکار عمومى را در 

جریان قرار مى دهیم. 
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظرى در ادامه 
درباره اظهارات اخیر مشاور وزیر نفت که گفته بابک زنجانى 
مدعى است مى تواند پول ها را در تاجیکستان پرداخت کند، 
گفت: یکى از ویژگى هاى بابک زنجانى دروغگویى است. 
یک وقتى از ناحیه وکیل زنجانى مطلع شدم که وى قصد 
دارد کمک کند تا پول ها برگردد. تا جایى که برایمان مقدور 
بود و از لحاظ قانونى توانستیم، مساعدت، کمک و همراهى 

کردیم تا وجوه برگردد اما دیدیم اینها دنبال فریبکارى هاى 
خودشان هستند و اِّال اگر بخواهد برگرداند به نظر من هیچ 
منعى ندارد و دولت، بانک مرکزى و قوه قضائیه همکارى 
مى کنند زیرا مسئله مهم بازگرداندن حقوق بیت المال است. 
وى در پاسخ سئوال دیگرى درباره نتیجه فهرست دومى 
که دادستانى کل کشور درباره مدیران دوتابعیتى به وزارت 
اطالعات ارســال کرد، گفت: طبق اطالعاتى که داریم، 
وزارت اطالعات در حال بررسى و کار روى لیست دومى 
است که برایشان ارسال کردیم. این لیست شامل 52 نفر بود 
و طبق اطالعى که داریم وزارت اطالعات در حال بررسى 

است و هنوز پاسخ ما را نداده اند.

رئیس جمهور در مراســم بزرگداشت روز جهانى کارگر 
یادآور شد: سال ها در زمینه بهبود زندگى کارگران عزیز 
ما تالش الزم انجام نشــد وقتى ما به هشت سال قبل 
92 نگاه مى کنیم و مى بینیم در آن سال ها فقط 76 هزار 

اشتغال خالص ایجاد شده معنایش روشن است.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى ادامه داد: وقتى 
مى بینیم هزاران کارگاه تولیدى چراغش خاموش شده 
براى ما روشن است که چه مشــکالتى براى کارگران 
پیش آمده اســت. باید چه کنیم؟ دو راه پیش رو داریم؛ 
یک راه، راه شعار و وعده است. مدام به مردم وعده بدهیم 
که فردا چنین و چنان مى شود و راه دیگر دیدن واقعیات 

و طراحى برنامه براى مسیر و پیشرفت زندگى مردم و به 
ویژه کارگران است.

روحانى با تأکید بر اینکه ما دولت شعار و وعده نبودیم، 
گفت:  دولت کردار بودیم. امروز براى آینده کارگران باید 
به فکر باشــیم. من از وزیر کار پرسیدم الیحه کار مورد 
رضایت کارگران اســت یا نه؟ گفت نه. گفتم مقدمات 
پس گرفتن الیحه را فراهم کن. ما الیحه را پس گرفته 
و منافع کارگران را مدنظر قرار مى دهیم. امنیت شما را 
مدنظر مى دهیم. منظورم از امنیت، امنیت شغلى است. 
باید تالش کنیم تا زندگى کارگران در مســیر درست 

قرار گیرد.

سرانجام فهرست دوم 
مدیران دوتابعیتى

الیحه اصالح قانون کار را 
پس مى گیریم

شهادت سرباز مفقود شده 
سـعید براتى    باشگاه خبرنگاران جوان |
سـرباز مرزبانى اسـتان خراسـان شـمالى که در حادثه 
تروریستى میرجاوه مورد حمله قرار گرفته و مفقود شده 
بود، به شهادت رسید. محمدتقى ایرانى افزود: به خانواده 
این شهید هم اطالع رسانى شده و پیکر ایشان تحویل 

مرزبانى شده است.

قتل با انگیزه هاى مالى
شهردار منطقه سـارى یر استانبول که    فارس|
قتل سعید کریمیان مدیر مجموعه شبکه هاى تلویزیونى 
ِجم در آنجا اتفاق افتاد، به رسانه هاى محلى گفته است 
که شواهد اولیه پلیس نشان مى دهد که قتل وى به دلیل 
اختالفات و با انگیزه هاى مالى صورت گرفته است. شنبه 
شـب افراد ناشناس با سـد کردن مسـیر اتومبیل سعید 
کریمیان در بخش اروپایى استانبول، وى و یک سرنشین 

دیگر این خودرو را به ضرب گلوله کشتند. 

جاسوس هاى تیم هسته اى!
  فارس| جواد کریمى قدوسى عضو کمیسیون 
امنیت ملـى مجلس گفـت: اگـر در این دولـت روحیه 
انقالبى بود روحانى به صالحى زنـگ نمى زد که زودتر 
سـانتریفیوژها را از نطنز بیرون بیاندازید وگرنه خودم از 

دفتر ریاست جمهورى کارگر مى فرستم. 
عضو کمیسـیون امنیت ملى مجلـس همچنین اظهار 
داشـت: در دولت روحانى و تیم مذاکره کننده وى چهار 
جاسوس و نفوذى وجود داشتند که خط و خطوط اصلى را 
آنها مشخص مى کردند و ظریف و عراقچى تنها در ظاهر 
جلوى دوربین ها حاضر مى شدند. این چهار نفر اضالع 
اصلى تیم مذاکره کننـده بوده و همگـى متخصص در 

جاسوسى بودند و ضربه خود را نیز آخر زدند.

ویالى وزیر پر ماجرا! 
سخنگوى قوه قضائیه درباره جزئیات    تسنیم|
کشـف یک محموله مظنون به قاچاق از منزل یکى از 
وزراى دولت فعلى اظهار داشت: سه شنبه یا چهارشنبه 
هفته گذشـته نیروى انتظامى گزارش مفصلـى درباره 
ورود محموله هاى متعـدد مظنون به قاچـاق به مرجع 
قضائى لواسـانات ارائـه داد که براسـاس ایـن گزارش 
قاضى مربوطه دستور به بازرسى از ویالى مذکور را صادر 
کرد. حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنى 
اژه اى افزود: در بازرسى از ویالى مطرح شده در منطقه 
لواسانات مأموران با یک محموله بزرگ پوشاك مواجه 
شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعى شدند 
که این محموله براى دختر وزیر است و وى مدیرعامل 
نمایندگى یک شـرکت خارجى اسـت و این محموله با 

مجوزهاى مربوطه به کشور وارد شده است. 

کاش غیرت داشتى!
  الف | کیهـان نوشـت: سـخنان کرباسـچى 
در اصفهان، دقیقـًا زدن خط مرکزى سیاسـت خارجى 
جمهورى اسالمى است. او در اصفهان و در آیین گشایش 
سـتاد انتخاباتى روحانى با زیر سـئوال بـردن فداکارى 
مدافعان حـرم ادعا کـرده بود بـراى دفاع از حـرم اهل 
بیت(ع) و شـیعیان و مسـلمانان، نیازى به اعزام نیرو به 
سـوریه نیسـت و باید با تروریسـت ها مذاکره کرد... در 
روزگارى کـه حتى ضدانقالب هم نسـبت به رشـادت 
مدافعان حرم سر تعظیم فرود مى آورد، این قبیل سخنان، 
پرده از ماهیت وى برمى دارد. کاش کرباسچى غیرت را 

از ضدانقالب مى آموخت.

کنایه به تلویزیون
  الف | روزنامه جوان نوشت: شب سوم شعبان 
تماشاي تلویزیون اعجاب آور بود. مدیران رسانه ملی این 
روزها آنقدر سرشان شلوغ است که یادشان رفته نگاهی 
هم به تقویم بیاندازند. پرداختن به روز پاسدار پیشکش، 
الاقل مثل سال هاي پیش در شب سوم شعبان یک گلی 
چیزي نشـان می دادند. یـک آهنـگ ریتمیکی پخش 
می کردند که مردم خدایی نکرده به اینکه دارند رسـانه 
ملی تماشـا می کنند یـا اشـتباهی زده انـد کانالی دیگر 

شک نکنند.

توئیتر

   خبر آنالین | 12 ســال از روزهایی که حجت 
االسالم والمسلمین ناطق نوري در کسوت ریش سفیدي، 
نقش گردآوري اصولگرایان بــراي معرفی نامزد واحد 
در انتخابات ریاســت جمهوري نهم را بر عهده داشت، 
می گذرد. روزگاري که اصولگرایان حرمت موي سفیدش 
را نگه نداشته و به جاي اجماع با ســه نامزد وارد عرصه 
رقابت شدند. نامزد منتخب شوراي هماهنگی نیروهاي 
انقالب در آن ســال علی الریجانی بود. اما محمدباقر 
قالیباف و محمود احمدي نژاد حاضر نشــدند به نفع وي 
کناره گیري کــرده و ماندند تا شانسشــان را بیازمایند. 
ناطق نوري هم عطاي سیاســت را به لقایش بخشید و 

در هیچیک از انتخابات هاي پــس از آن نپذیرفت که در 
چنین جایگاهی قرار بگیرد. از آن پس، این محوریت به 
آیت ا... مهدوي کنی دبیرکل جامعه روحانیت سپرده شد 
اما او هم در انتخابات ریاست جمهوري یازدهم نتوانست 
اصولگرایان را به وحدت برســاند و نهایتــًا که به گفته 
حجت االسالم والمسلمین حسین ابراهیمی با دلخوري از 

اصولگرایان، درگذشت.
حجت االسالم والمسلمین ناطق نوري پس از ماجراي 
مناظره هاي 88 که به او تاخته شد ولى فرصتی براي دفاع 
نیافت؛ بیش از گذشته در الك سکوت رفت اما همچنانکه 
سال 92 تمام قد از نامزدي دوستش در جامعه روحانیت 

مبارز حمایت کرد؛ در این چهارسال هم هرگاه مخالفان 
دولت یازدهم شمشیرشان را از رو بستند به میدان آمد و 
از دولت یازدهم و رئیســش حمایت کرد. او که شهریور 
سال گذشته پیش از آنکه تنور انتخابات روشن شود گفته 
بود «گزینه اى جز حســن روحانى در نظر ندارم»؛ اواخر 
فروردین ماه سال جاري نیز در دیدار با اعضاي جمعیت 
حامیان مردم تأکید کرد که «رئیس جمهور بهتر است دوره 
هشت ســاله خود را طى کند تا بتواند کارهایى که مانده 
است را تمام کند. ضمن اینکه به اعتقاد من، آقاي روحانى 
موفق بوده و از این رو در انتخابات از او حمایت مى کنم.»

با گذشت کمتر از یک ماه او به گفته اش جامه عمل پوشاند؛ 

آن هم با تشکیل جبهه اصولگرایان معتدل براى حمایت 
از نامزدي دوباره روحانی در انتخابات ریاست جمهوري 
دوازدهم دوشــادوش چهره هایی چون حجت االسالم 
سیدرضا اکرمى دیگر عضو جامعه روحانیت مبارز و کاظم 
جاللى رئیس فراکسیون مستقلین، علی عباسپور تهرانى، 
سیدشهاب الدین صدر، بهروز نعمتی و جمعی از نمایندگان 

کنونی مجلس شوراي اسالمی.
ناطق نوري که این روزها 72 ساله است در کسوتی وارد 
عرصه انتخابات شده که از چند منظر قابل بررسی است. 
نخســت آنکه دیگر امیدي به اجماع میان اصولگرایان 
ندارد، چه آنکه هم شوراي هماهنگی نیروهاي انقالب 
شکست خورد و هم جبهه متحد اصولگرایان. از این رو 
او در جمعی چون جمنا دیده نشد. کما اینکه جاي دیگر 
چهره هاي اصولگراي معتدل همچون والیتی و الریجانی 
نیز در جبهه مردمى نیروهاي انقالب خالی بود. دومین پیام 
حضور او می تواند انتقادي پنهان به اصولگرایان باشد که 
دامنه نامزدهایشان را بدون حضور حسن روحانی تعریف 
کردند. وقتی جمنا نامزدهایی به جــز رئیس جمهور را 
اصولگرا دانسته و از او براي حمایت دعوت به عمل نیاورد، 
عمًال روحانی را خارج از جرگه اصولگرایان قرار داد. هرچند 
که او خود را «اعتدالگرا» و فراتر از دو جریان اصالح طلب 
و اصولگرا می داند اما دســتکم از جامعه روحانیت مبارز 
انتظار می رفت که هم پاي ابراهیم رئیســی، او را هم به 

عنوان عضو خود به این جمع معرفی کند که نکرد.
نوع ورود ناطــق نوري همچنین نشــان می دهد که او 
وجهه اي فراتر از جامعه روحانیت مبارز دارد، چه آنکه او 
نه به عنوان عضو این حزب بلکه با تابلوي«اصولگرایان 
معتدل» وارد عرصه شــده اســت. ورودي که گویاي 
بقاي گالیه  هاي پیشــین او به جامعه روحانیت است که 
در کشــاکش رقابت هاي انتخاباتی و هتک حرمت هاي 
ســال 88، از او جانبداري نکرد و ناطق نوري هم دیگر 
در جلساتش حضور نیافت. از سوي دیگر می توان چنین 
پنداشت که با وجود چنین مشی انتقادي اي، حضور دوباره 
ناطق نوري می تواند کفه جامعه روحانیت مبارز را سنگین 
کند. چرا که در حال حاضر این تشــکل صرفًا وجهه اي 
مشــورتی دارد اما ناطق نوري آمده که نقشی محوري 
ایفا کند و همین می تواند منجر به ارتقاي جایگاه چنین 

تشکلی شود.

غالم حیدر خدادادى پدر شــهید صادق خدادادى ســرباز شــهید هنگ مرزى 
میرجاوه که هفته گذشــته به همراه 9 نفر دیگر از همرزمانش در نبرد با اشــرار 
مسلح به شهادت رسید در گفتگو با جام جم آنالین از این سرباز شهید وطن گفت. 
بخش هایى از گفتگوى این پایگاه اطالع رسانى با غالم حیدر خدادادى را بخوانید:

آقاى خدادادى! صادق چندساله بود؟
چهارماه مانده بود که20 ساله بشود. اول مرداد 76 به دنیا آمد.

چقدر از سربازى اش مانده بود؟
آخر خرداد ســربازى اش تمام مى شــد. بخاطر اینکه در منطقه مرزى خدمت 
مى کرد، قرار بود بعد از هشت ماه منتقل شود به شهر خودمان و تا پایان خدمتش 
در سرخس باشد اما وقتى آن هشت ماه تمام شد خودش اصرار کرد که بازهم 

بماند. مى گفت بابا جاى من خوب است نگران نباش من مواظب خودم هستم.
قبل از این حادثه از درگیرى با اشرار چیزى براى شما 

تعریف کرده بود؟
فکر کنم ســه ماه پیش بود، که بازهم در همان منطقه بین نیروهاى مرزى 
با اشرار درگیرى پیش آمده بود اما صادق مستقیمًا در آن ماجرا نبود و بعد از 
حادثه زنگ زد به ما خبر سالمتى اش را داد و گفت نگران نباشید در منطقه 

ما ناآرامى شده اما من سالم هستم.
از خبر شهادتش چطور باخبر شدید؟

من یک شــب قبل از شــهادت پســرم همینطور که خوابیدم، در خواب 
جشن شــادى پســرم را دیدم. خواب دیدم که مردم زیادى جمع شده اند 
و براى صادق شــادى مى کنند. صبح که بیدار شــدم به مادرش گفتم که 
من این خواب را دیــده ام. خانمم به من دلدارى داد و گفت ان شــاءا... که 

خیر است. اما صبح پنج شــنبه بود که خبر شــهادتش به ما رسید و دیدیم 
که همان مراســمى که ما خواب دیدیم یــک جور دیگر اتفــاق افتاده و 
صادق روى دســت مردم غیور این مملکت در حرم امام رضا(ع) تشــییع 
شــد. این تعبیر همان خواب بود چــون صادق با یک مرگ عــادى از دنیا 
نرفت و همین براى ما مایه افتخار اســت؛ اینکه پســرمان در راه وطنش 
شــهید شــد. ما افتخار مى کنیم که صادق چهارمین شــهید روستاى ما 

شد.
چه کسى خبر شهادت پسرتان را به شما داد؟

همان روز پنج شــنبه بود که دیدم اقوام و فامیل یکى یکى زنگ مى زنند و 
احوال صادق را مى پرسند. نمى دانســتم که آنها خبر شهادت را در اینترنت 
دیده اند. البته مادرش قبل از من خبر را شنیده بود، بعد شماره تلفن یکى از 
همرزمان صادق را داشت و به او زنگ زده بود اما ایشان حقیقت را نگفته بود، 
چون دیده بود مادرش اســت و گفته بود که صادق ســالم اســت و رفته 
مأموریت. بعد مادرش شماره را براى من فرستاد و گفت اینها به من حقیقت 
را نمى گویند. من زنگ زدم به همرزم صادق و او را قسم دادم که حقیقت را 

به من بگو! گفت: «حاجى پسرت شهید شده است.»

پدر سرباز شهید هنگ مرزى میرجاوه:

خواب دیدم مردم جمع شده اند و براى «صادق» شادى مى کنند

رئیس کمیســیون توســعه صادرات اتاق بازرگانى ایران گفت: منصفانه 
نیست که عده اى جایزه گرفتن بابک زنجانى را تبدیل به پیراهن عثمان 
کنند، چراکه رئیس جمهور هیچ مســئولیتى درباره انتخاب کارآفرینان و 

صادرکنندگان نمونه ندارد.
رئیس کمیسیون توســعه صادرات اتاق بازرگانى ایران تصریح کرد: من 
حرفى که آقاى روحانى در مناظره زدنــد را تأیید مى کنم. رئیس جمهور 
شــناخت دقیقى از افرادى که جایزه مى گیرند نــدارد، بلکه گروهى در 
ســازمان توســعه تجارت صالحیت  صادرکنندگان نمونه را بررسى و بر 

اساس معیارهاى تعیین شده، افراد را انتخاب مى کنند.
سید رضى حاجى آقا میرى خاطر نشــان کرد: یادم است در زمان ریاست 
جمهورى آقــاى خاتمى مى خواســتند از شــهرام جزایرى بــه عنوان 
صادرکننده نمونه تجلیل کنند. من در آن زمان عضو هیئت رئیسه اتحادیه 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرش بودم. این موضوع به اتحادیه ما گفته 
شد و ما به اتفاق در اتحادیه مخالف بودیم که از وى تجلیل شود و نام برده 
را تأیید نکردیم، چرا که او را به عنوان فعال فرش شناسایى نکرده بودیم اما 
اصرار زیادى بود که وى انتخاب شود. حتى به یاد دارم که قبل از مراسم، 
روزنامه ها هم اسم او را به عنوان صادرکننده نمونه مطرح کرده بودند اما 
با پافشارى اتحادیه براى شــهرام جزایرى کارتى از طرف اتحادیه ما که 
ضرورى بود، صادر نشد و هر چقدر هم که فشار آوردند نپذیرفتیم و اسم 

وى از لیست صادرکنندگان نمونه حذف شد.

ماجراى تجلیل 
از بابک و شهرام

میرسلیم  کنار مى رود؟
  تابناك | عضــو شــوراى مرکــزى حزب 
مؤتلفه اسالمى گفت: سیدمصطفى میرسلیم نامزد 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهورى تنها 
در صورتى بــه نفع یکى از کاندیداهــا کنار مى رود 
که جامعتین(جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم و 
جامعه روحانیت مبــارز) از وى چنین درخواســتى 
بکنند. محمد عرب خاطرنشان کرد: اگر جامعتین با 
حمایت از یک نامزد اصولگرا از میرســلیم بخواهند 
که به نفع وى کنار برود، این نامــزد عرصه رقابت 
را ترك خواهد کرد و گرنــه در صحنه باقى خواهد 

ماند.

گران ترین ستاد انتخاباتى
  آفتاب نیوز | مصطفــى تــاج زاده معاون 
سیاســى وزارت کشــور دولت اصالحات با اشاره 
به کاندیداتورى محمدباقر قالیباف اظهار داشــت: 
به جرأت مى گویم گران ترین ســتاد انتخاباتى در 
ســال هاى حضور ایشــان در انتخابات براى ستاد 
انتخاباتى آقاى قالیباف بوده در حالى که حزبى ندارد و 
فعالیت اقتصادى هم نداشته است پس این میلیاردها 
از کجا مى آید؟ واقعًا این 96 درصــد، این پول ها را 

داده  اند؟

موضوع دومین مناظره
   آنا | سخنگوى کمیسیون تبلیغات انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهورى گفت: دومین 
مناظره نامزدهاى ریاست جمهورى روز جمعه هفته 
جارى با محوریت موضوعات سیاســى و فرهنگى 

برگزار مى شود.
سید احسان قاضى زاده هاشمى اظهارداشت: چهار 
شکایت نامزدهاى ریاست جمهورى بررسى و مقرر 
شد مورد شــکایت نامزدى که شکایتش مربوط به 

حاشیه مناظره است در مناظره دوم جبران شود. 

همه به نفع من کنار مى روند!
اســحاق جهانگیــرى در گفتگــوى     آنا |
اختصاصى با کانال گفتگوى ویژه خبرى در پیام رسان 
«ســروش» درباره انصراف خود از انتخابات گفت: 
انتخابات ساز و کار خودش را دارد. در انتخابات ائتالف 
شــکل مى گیرد و افراد هم جهت با یکدیگر مذاکره 
مى کنند. وى افزود: ما هنوز ابتداى کار هستیم، شاید 

بقیه به نفع ما کنار رفتند.

از حاج قاسم 
استفاده تبلیغاتى نشود

  خبرگزارى صدا و سیما | سردار سرتیپ 
رمضان شــریف سخنگوى سپاه پاســداران با بیان 
اینکه فرماندهان و مسئوالن ســپاه به ویژه سردار 
ســلیمانى قدردان الطاف و ابراز محبت آحاد مردم، 
جناح ها، جریان ها و شــخصیت هاى سیاسى و نیز 
کاندیداهاى محترم ریاست جمهورى هستند، تصریح 
کرد: از ستادهاى انتخاباتى کاندیداهاى محترم ریاست 
جمهورى درخواست مى کنیم از بهره گیرى تبلیغاتى از 

نام و تصویر ایشان پرهیز کنند.

انتخابات در صدا و سیما

ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد

2/12هاشمى طبا
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همزمان با گرم شدن تنور رقابت هاى انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهورى، 
این دوره هم مانند چهار سال پیش نوع خودرویى که نامزدهاى انتخاباتى با آن تردد 

مى کنند، مورد توجه قرار گرفته است. 
1- اسحاق جهانگیرى

اسحاق جهانگیرى وزیر اسبق صنایع و معادن و معاون اول دولت یازدهم، در این 
روزها با دو خودروى مشکى رنگ کیا سراتو و رنو مگان براى ضبط برنامه و شرکت 

در مناظره در محل سازمان صداوسیما حضور یافت.
2- حسن روحانى

حسن روحانى دبیر اسبق شورایعالى امنیت ملى و رئیس جمهور فعلى ایران در 
دوره یازدهم، با دو دستگاه خودروى پژو پارس بژ و نوك مدادى به محل سازمان 
صدا و سیما تردد دارد. وى بر خالف پروتکل حفاظتى این روزها از خودروهاى 

ضد گلوله استفاده نمى کند.
3- سید ابراهیم رئیسى

سید ابراهیم رئیسى معاون اول سابق قوه قضائیه و تولیت آستان قدس رضوى، 
تاکنون با خودروى سورن نوك مدادى در محل سازمان صدا و سیما حضور یافته 

است.
4- محمدباقر قالیباف

محمد باقر قالیباف فرمانده اسبق پلیس ایران و شهردار فعلى تهران، با خودروى 
سمند ال ایکس سفید در محل ضبط برنامه هاى انتخاباتى حاضر شده است.

5- سید مصطفى میرسلیم
سید مصطفى میرسلیم عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت 
مدیره شرکت تحقیق، طراحى و تولید موتور ایران خودرو، که مهندس موتورهاى 
درون سوز نیز هست و پروژه موتور ملى EF7 زیر نظر وى به سرانجام رسیده، با 
یک خودروى سورن سفید رنگ در محل سازمان صدا و سیما حاضر شده است؛ 
البته در تصاویر ضبط شده توسط عکاسان مشخص نیست که خودرویى که وى 

با آن تردد مى کند به موتور EF7 مجهز است یا خیر؟!
6- سید مصطفى هاشمى طبا

سید مصطفى هاشمى طبا رئیس اسبق سازمان تربیت بدنى و وزیر اسبق صنایع 
و معادن، تاکنون شــخصاً پشت فرمان رنو تندر ســفید رنگ خود نشسته و در 
ساختمان هاى مختلف رادیو و تلویزیون جهت شرکت در برنامه هاى انتخاباتى 

حاضر شده است.

نامزدهاى انتخابات 
چه خودرویى سوار مى شوند؟

ناطق نورى وجهه اى فراتر 
از جامعه روحانیت دارد

حمایت 
شیخ نور 
از شیخ 
دیپلمات
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سخنگوى وزارت بهداشت با اشاره به اینکه کاندیداهاى 
ریاست جمهورى باید مشخص کنند که موضوع سالمت 
مردم اولویت چندم آنهاست، گفت: 10/3 درصد از کل درآمد 

ناخالص ملى جهان صرف حوزه سالمت مى شود.
ایرج حریرچى در ارتباط با موضوع مشخص شدن تعرفه ها 
در سال96، اظهار داشــت: موضع وزارت بهداشت در این 
زمینه مشخص است و وزیر بهداشت، معاون درمان و دبیر 

شورایعالى بیمه اخیراً اظهاراتى در این زمینه اعالم کردند.
سخنگوى وزارت بهداشت تأکید کرد: افزایش پرداختى از 
جیب مردم صالح نیست و از طرفى خدمات باید مطابق با 
قیمت تمام شده و واقعى باشد که تحت پوشش بیمه و منابع 

دولتى اســت همچنین اگر الزم بوده سوبسید آن از منابع 
دولتى و بیمه اى تأمین شود.

وى در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات ریاست 
جمهورى، گفــت:  ما به عنوان خدمتگــزار مردم در حوزه 
ســالمت به صورت جدى از کاندیداها درخواست داریم 
که موضع خود را در مورد حوزه سالمت مشخص کنند و 
اعالم دارند که سالمت مردم اولویت چندم آنها بوده و چه 

برنامه هاى خاصى در این زمینه دارند.
حریرچى با اشاره به اینکه در برخى مناظره ها به این موضوع 
کم توجه شــد اســت گفت:  در اکثر انتخابات کشورهاى 
پیشرفته ،سالمت جزو اصلى ترین موضوع انتخابات است.

وزیر آمــوزش و پرورش با بیان اینکه یکى از مســائلى 
که از آن رنج مى بریــم گزینش بــود و معلمان هم از 
نحــوه برخورد بــا آنها در گزینــش ها ابــراز ناراحتى
 مى کردند، گفت: تــالش مى کنیم رونــد گزینش را 
علمى کنیم و فردى را انتخاب کنیم که به لحاظ سواد، 
تخصص، ایمان و تقوا و... داراى شرایط الزم باشد. وقتى 
چنین نگاهى حاکم باشــد منزلت و جایــگاه معلمان را 
باال مى برد. در خصوص حراســت ها هم مشــکالتى

 داشتیم. معناى حراست، نگهبانى است و نه مچگیرى. 
نیاز داریم همــکاران حراســتى در کنــار فرهنگیان 
قرار بگیرند و به آنهــا آگاهى بدهند. نــوع تعامل این 

همکاران نیز مى تواند باعث افزایش کرامت و شــأنیت
 معلمان شود.

فخرالدیــن احمــدى دانــش آشــتیانى بــا بیــان 
اینکه معلــم بــا کارمند متفاوت اســت، گفــت: نوع 
فعالیــت معلــم بــا نــوع فعالیــت کارمنــد متفاوت 
اســت و بایــد نحــوه ارزشــیابى از او هــم متفاوت

 باشد. دستورالعملى صادر کردیم که معلم بتواند در مدرسه 
خود ارزیابى داشته باشد و سپس در شوراى مدرسه ضوابط 
کنترل و تأیید شوند. اینکه معلم دوندگى کند تا تقدیرنامه 
بگیرد را در شأن معلم نمى دانیم و سعى کردیم این روند 

را اصالح کنیم.

معناى حراست، نگهبانى است 
و نه مچگیرى

کاندیداهاى ریاست جمهورى 
به سالمت مردم توجه کنند

تهدید کم آبى
ســرج ناکوزى نماینده فائو در ایران  طى سخنانى 
هشدار داد که دسترســى به آب در منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفریقا طى 40 ســال گذشــته 65 درصد
 کاهش یافته و انتظار مى رود تا سال 2050، حدود 50 

درصد دیگر نیز کاهش یابد.
وى گفت: در سال هاى اخیر، تهدید تغییرات اقلیمى 
منجر به تشدید وضعیت و افزایش تعداد بروز و شدت 
خشکسالى در بســیارى از کشــورهاى خاورمیانه 

همچون جمهورى اسالمى ایران شده است.

جزئیات توزیع داروى مخدر 
در داروخانه ها

یک مسئول سازمان غذا و دارو، جزئیات توزیع داروى 
مخدر در داروخانه ها را تشریح کرد.

اکبــر عبداللهى اصــل مدیر کل نظارت بــر دارو و 
مواد مخدر ســازمان غذا و دارو گفت: براى کنترل 
و نظارت بر توزیع داروى مخــدر تمهیداتى صورت 
گرفته شده است و ســازمان غذا و دارو درخصوص 
اطمینــان از مصــرف واقعــى داروى مخــدر، 
بیمارســتان هــا را ملــزوم بــه ارســال پوکــه 
کــرده اســت. وى ادامــه داد: توزیــع داروى 
مخــدردر برخــى داروخانــه ها با هدف ســهولت 
در دسترســى  بیمــاران بــه ایــن دارو صــورت

 مى گیرد.
عبداللهى اصل تصریح کرد: از نظر ســازمان غذا و 
دارو داروخانه هاى منتخــب مجوز توزیع این داروها 
را دارند و از نظر عملکرد، مطمئن و داراى سیســتم 
نســخه الکترونیکى و امکانات الزم از جمله دوربین 

مدار بسته هستند.

 پورشه هفت رنگ در تهران
بسیارى از مالکان خودروهاى لوکس و نجومى این 
روزها تمایل باالیى به مات کردن و استفاده از کاور و 
فیبر کربن براى بدنه خودروهایشان دارند. با این کار 
رنگ بدنه خودرو داراى چندین رنگ ترکیب شده با 
هم مى شود.اگرچه اســتفاده از این پوشش ها براى 
بدنه خودرو در بســیارى از شرکت هاى خودروساز و 
افترمارکت خارجى به صورت عادى و حتى در زمان 
تولید خودرو انجام مى پذیرد اما در ایران به اســتناد 
مقررات راهنمایى و رانندگى تخلف محسوب مى شود 
و پلیس ملزم است درصورت مشاهده خودرو را متوقف 
و به پارکینگ منتقل کند. این اما در حالى اســت که 
اخیراً تصویر یکى از پورشه هایى که در خیابان هاى 
تهران تردد مى کند زیر عنوان «پورشه هفت رنگ» 

در شبکه هاى مجازى دست به دست مى شود.

درآمد ماهیانه دستفروشان 
در کالنشهرها

معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى با انتقاد به 
برخورد مأموران شهردارى در برخورد با دستفروشان 
در شهرها گفت: تاکنون سه نفر در کشور بر اثر رفتار 
خشن مأموران شهردارى، خودســوزى کرده اند و 

چندین نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
احمد میــدرى ادامــه داد: نتایج بررســى موضوع 
دستفروشــى در سه شــهر تهران، رشــت و اهواز 
نشان داد در شــهر تهران یک دســتفروش ماهانه

 15 میلیون ریال (1/5میلیون تومان) و در شهرهایى 
نظیر رشــت و یا اهواز هشــت میلیون ریال (800 
هــزار تومان) درآمــد دارند. معاون رفــاه اجتماعى 
وزیر کار بیان داشــت: دستفروشان حداقل پنج سال 
اســت که در شهرها ســاکن هســتند؛ این افراد به

 طور عام سرپرست خانوار محسوب مى شوند.

نزاع بیش از 100 هزار نفر
در تهران!

اداره کل پزشــکى قانونى از مراجعــه یکصد هزار و 
246 َتن به دلیل آسیب هاى ناشــى از نزاع در سال 
گذشته به مراکز پزشکى قانونى استان تهران خبرداد. 
 براســاس این گزارش از کل مراجعــه کنندگان به 
دلیل آســیب هاى ناشــى از نزاع درســال گذشته، 
65 هزار و 547 تــن مرد و34هــزار و 699 تن زن 

بودند.

چرك نویس

هیئت وزیران در جلسه عصر یک شنبه خود به ریاست 
جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور، به منظور ارتقاى 
درآمد طبقات ضعیف و متوســط، با پیشنهاد افزایش 
مستمرى مشموالن سازمان تأمین اجتماعى موافقت 
کرد.بر این اســاس، از ابتداى ســال جــارى معادل 
5 /14 درصد به مســتمرى حداقل بگیران مشــمول 
ســازمان تأمین اجتماعى و سایر ســطوح نیز همانند 
سایر سطوح شاغلین افزوده مى شود. چنانچه دریافتى 
حقوق بگیــران با افزایــش 5 /14 درصــدى کمتر از 
11 میلیون ریال در ماه باشــد، پرداختى بــه این افراد 
به نحوى خواهد بود که تا ســقف یاد شده تأمین شود.

دولت همچنین کلیه دســتگاه هاى اجرایى را مکلف 
کرد در مورد بناهــاى متعلق یا تحــت مدیریت خود، 
نسبت به اجراى ضوابط مذکور در چارچوب زمانبندى 
تعیین شده در آن با اولویت تهران و سایر کالنشهرها و 
ساختمان هاى با اهمیت خیلى زیاد اقدامات الزم را به 

عمل آورند.

یک مسئول ســازمان غذا و دارو درباره صحت و سقم 
ماجراى رشــد هندوانه ها با استفاده از «پودر بهداشتى» 

توضیحاتى ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، محســن عصار مشاور حوزه سالمت 
محصوالت کشاورزى سازمان غذا و دارو  با اشاره به فرا 
رســیدن فصل گرما و افزایش مصرف میوه هاى فصلى 
مانند هندوانه و شایعاتى که در خصوص استفاده از پودر 
بهداشتى براى تسریع در رشد هندوانه در فضاى مجازى 

مطرح مى شود، اظهار داشــت:  این بار «خالقیت هاى 
سیاه» بستر خودنمایى خود را در این حوزه پر مخاطب 
یافته تا با طرح ســخنانى بى پایه اذهان مردم را درگیر 

تشویشى دیگر کنند.
عصار اظهار داشت: بیان این مطلب که  پودر بهداشتى 
مى تواند در رشــد هندوانه مؤثر باشد بر اساس ماهیت 
فیزیولوژیکى محصول محال و قطعًا مغایر با مستندات 

علمى است.
وى همچنیــن افزود: کســانى که اندك آشــنایى با 
این مباحث دارنــد به خوبى مى دانند که  بیشــتر ماده

 تشکیل دهنده پودر بهداشتى، آهک است که بر فرض 
محال اگر هم تسریعگر رشد هندوانه هم باشد براى افراد 
سودجو، بهره مندى از این روش اصًال صرفه اقتصادى 
ندارد.مشاور حوزه سالمت محصوالت کشاورزى سازمان 
غذا و دارو  با اشاره به اینکه انجام این کار از نظر بهداشتى 
نیز به صالح  خود کشاورزان هم نیست، بیان کرد: هیچ 
فرد عاقلى وارد بازى سراســر باختى با چنین ریســک 
نمى شــود. عصار خاطر نشــان کرد:  همچنین تاکنون 
گزارشى مبنى بر انجام چنین خبطى در هیچ نقطه اى از 

کشور دریافت نشده است.

کارشناس سازمان هواشناســى گفت: با ورود موج جدید بارشــى و فعالیت سامانه حاضر در کشــور در 18 استان 
بارش هاى خوبى را تا آخر هفته شاهد خواهیم بود.

مرتضــى ضرابــى در مــورد آخریــن وضعیت جوى کشــور گفــت: روز ســه شــنبه (امــروز) بــا ورود موج 
جدیــد بارشــى از غرب کشــور شــاهد فراگیــرى بارش در بیشــتر اســتان هــاى کشــور خواهیم بــود. بر 
ایــن اســاس در اســتان هــاى آذربایجــان شرقى،غربى،کردستان،کرمانشاه،لرســتان،همدان،ایالم،اردبیل،

مازنــدران، گلســتان، گیالن،البرز،تهران، قزویــن و کرمان  از ایــن روز بارش هــا آغاز مى شــود.  وى افزود: 
بارش در کشــور روز چهارشــنبه هم ادامه داشــته و به تدریج از اواخر وقت چهارشنبه از شــدت بارش ها کاسته

 مى شود. 
 ضرابى با هشدار در مورد سیالبى شدن رودخانه ها، آبگرفتگى معابر و وقوع صاعقه در کوهپایه ها، تأکید کرد: بهتر 
است عشایر براى کوچ، دامداران براى چراى دام و مردم براى توقف در حاشیه هاى رودخانه ها و مسیل ها توجه داشته 
باشــند چرا که در این چند روز شاهد سیالبى شدن رودخانه ها و مسیل هاى اســتان هایى که داراى بارش هستند، 

خواهیم بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، گفت: با رویکرد 
اطالعاتى پلیس و همکارى قوه قضائیه سر شاخه هاى 
اصلى توزیع مواد مخدر در کشــور شناسایى و دستگیر 

شده اند.
به گزارش مهر، سردار سید مسعود زاهدیان در نشست 
خبرى گفت: در سال گذشته اقدامات پلیس با افزایش 
15 درصدى کشف مواد مخدر همراه بود و بالغ بر 631 
تن و 124 کیلو گرم مواد کشف شــد که 77 درصد در 
حاشیه شرق کشور انجام شد و نشان دهنده تمرکز ما به 

مرزهاى شرقى کشور است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به همکارى خوب 
قوه قضائیه براى جمع آورى خرده فروشان مواد مخدر 
اشاره کرد و گفت: با رویکرد اطالعاتى پلیس و همکارى 
قوه قضائیه سر شاخه هاى اصلى توزیع مواد مخدر در 
کشور شناسایى و دستگیر شده اند تا جایى که در سال 
گذشته 67 درصد از کشفیات بخاطر استفاده از اخبار و 
اطالعات از قبل رصد شده بود و در زمینه کشفیات شاهد 

رشد 7 درصدى بوده ایم.
سردار زاهدیان افزود: در سال گذشــته در گروه هاى 
استانى که به سه گروه تقسیم شده اند اجراى طرح هاى 
عملیاتى را گسترش دادیم که در این زمینه شاهد رشد در 
استان ها بودیم. اقداماتى که انجام شد در مجموع باعث 
جمع آورى 149 هزار و 699 نفر معتاد شد که نسبت به 

سال قبل از آن، رشد 35 درصدى داشته است.
وى ادامه داد: در سال گذشته در درگیرى با قاچاقچیان 
در نقاط مختلف کشــور 16 درصد افزایش درگیرى در 
مناطق مرزى داشــته ایم، در نقطه ورود مواد مخدر به 
کشور شــاهد افزایش فعالیت هاى همکارانم بوده ایم 
و 67 ُتن نســبت به سال گذشــته افزایش آمار کشف 

مواد مخدر در مرزهاى شرقى را شاهد بوده ایم.
ســردار زاهدیان گفت: 631 ُتن و 134 کیلو گرم مواد 
کشف شده که 485 ُتن و 375 کیلوگرم از آن در مرزهاى 
شرقى بوده اســت که در مجموع شــامل 77 درصد از 

کشفیات مى شود.
وى افزود: در حوزه بین المللــى پلیس اقدامات خوبى 

انجــام داد و همکارى با پلیس آلمــان، ایتالیا، ترکیه و 
کشــورهاى عربى حوزه خلیج فارس انجام شده که با 
گسترش این همکارى ها موفق به انهدام چندین باند 

بین المللى شدیم.
وى به فعالیت پلیس در فضاى مجازى اشاره کرد و افزود: 
پرونده «اسپایدار» موردى بود که ضربه مهلکى به آن 
وارد شد. این مورد با ایجاد یک شبکه گسترده عنکبوتى 
سعى کرده بود جوانان ما را به سمت مصرف مواد بیشتر 
سوق دهد و این دام را در پارتى هاى شبانه در بین جوانان 
متمول برگزار مى کرد که از طعمــه ها قصد بازاریابى 

هم داشتند.
سردار زاهدیان در همین زمینه ادامه داد: این مورد رصد 
شــد و فعالیت هاى آن براى همیشــه متوقف گردید. 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، گفت: متأسفانه در

 شبکه هاى مجازى و کانال هاى تلگرامى مصرف مواد 
مخدر و نحوه تولید و تهیه آن آموزش داده مى شود.

وى افزود: بزرگ ترین رصــد اطالعاتى پلیس در چند 
روز گذشــته متهم زن اهل بولیوى بود که 7 کیلوگرم 
کوکائین را به تهران وارد کرده و قصد داشت به دست 
مدیر شبکه که در شــمال زندگى مى کرد براى توزیع 

برســاندکه این متهم با موادمخدر در فرودگاه امام(ره) 
شناسایى و دستگیر شد.

سردار زاهدیان اظهار داشت: بررسى هاى پلیس نشان 
مى دهد که این فرد شــمالى یکى از سرشــبکه هاى 
داخلى این باند بــوده که به همراه همســر اکوادورى 
خود نقش تعیین کننــده در فعالیت این باند داشــت و 
سرمایه گذارى هاى بین المللى در کشور اکوادور داشته 
اســت. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت: در 
بررســى هاى به عمل آمده این افراد اعتراف کردند که 
در سه مرحله در چهار ســال قبل مقادیر قابل توجهى 

کوکائین را به ایران وارد کرده بودند. تا این لحظه ســه 
زن اهل بولیوى کــه با این بانــد بین المللى همکارى 
داشتند شناسایى شــدند و دو تن از عناصر اصلى آن در 
داخل کشور دستگیر شدند.  بررسى هاى بیشتر درباره 
فعالیت این باند همچنان ادامــه دارد و در حال حاضر 
همه زیر شاخه ها و سرشاخه هاى اصلى آن شناسایى 

و دستگیر شده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آخرین اقدامات این واحد را تشریح کرد

سرنوشت پرونده «اسپایدر» و زنان بولیویایى

بارش باران در 18 استان کشور تا روز پنج شنبه

ماجراى رشد هندوانه ها با استفاده از «پودر»! 

مدیر شرکت مدیریتى هتل هاى مســتقر در دبى گفت: 
«قراردادهایى براى احداث هتل در تهران، مشهد، اصفهان 
امضا کرده ایم. ما انتظار داریم نخستین هتلمان را تا پایان 

سه ماهه 2018 در مشهد افتتاح کنیم.»
به گزارش فارس به نقل از «عربیــن بیزینس»، روتانا، 
شرکت مدیریت هتل هاى مستقر در دبى در مرز عبور از 
هدفگذارى تأسیس صد هتل قرار دارد. این شرکت این 
هدف را در سال 2009 تعیین کرده بود.  این شرکت تا سال 
2020 تعداد 104 هتل فعال خواهد داشت که اکنون 55 

هتل آن فعال و 49 هتل در دست ساخت است.
زمانى که ســاخت هتل هاى در دست احداث کامل شود، 
12 هزار و 54 اتاق به اتاق هاى هتل هــاى روتانا افزوده

 خواهد شد و در مجموع تعداد اتاق هاى این شرکت به 27 
هزار و 87 اتاق خواهد رسید.

در حال حاضر، روتانا در 21 شــهر از 13 کشور در سراسر 
غرب آسیا، آفریقا و آســیاى جنوبى و اروپاى شرقى هتل 
دارد.«عمر کّدورى» مدیر عراقى-انگلیســى هتل هاى 
روتانا که در مدرسه بین المللى مدیریت هتل «لس روچس» 
سوئیس تحصیل کرده است، علیرغم تنش هاى ژئوپلتیکى 
و موضوعات اقتصادى در این ناحیه، همچنان بر غرب آسیا 

به ویژه عراق و ایران تمرکز دارد.
وى توضیح داد: «ما قبًال یک هتل 5 ستاره در اربیل احداث 

کرده ایم و در نظر داریم در هفته نخست ماه ِمى یک هتل 
دیگر افتتاح کنیم.»

این شرکت همچنین امید دارد که هتلى در سلیمانیه و یک 
هتل 5 ستاره دیگر در کردستان عراق احداث کند. در عین 
حال، قراردادى براى احــداث یک هتل در بغداد نیز امضا 
شده و این شرکت به دنبال فرصت هایى در بصره نیز است.
این شرکت طى چند سال گذشته در تالش براى ورود به 
ایران بوده و قرار شده است تا نخستین هتل خود را در کمتر 

از یکسال افتتاح کند.
کّدورى توضیح داد: «مــا قراردادهایى براى احداث هتل 
در تهران، مشهد، اصفهان امضا کرده ایم. ما انتظار داریم 
نخستین هتلمان را تا پایان سه ماهه 2018 در مشهد افتتاح 
کنیم.» گفتنى است کدورى سال گذشته در پاسخ به این 
سوال که اگر مسئول گردشگرى ایران شود فرصت هاى 
کلیدى را کجا مى بیند و اولین نقطه اى که روى آن تمرکز 
مى کند، چیســت گفته بود بدون اینکه کسى را ناراحت 
کنم این موقعیت مثل آن مى ماند کــه بچه اى را در یک 
شکالت فروشى رها کنیم. به عنوان مدیر یک هتل با این 
سوال برخورد مى کنم. مهمترین کار بازاریابى و برقرارى 
ارتباطات بین المللى اســت. سعى مى کنم تیم مشاورانى 
براى هر بخش داشته باشم که مسئولیت هر کدام مشخص 

باشد. این روشى است که همین حاال هم پیش مى گیرم.

اماراتى ها در اصفهان هتل مى سازند مستمرى مشموالن 
سازمان تأمین اجتماعى 

افزایش مى یابد

,,

بزرگ ترین رصد 
اطالعاتى پلیس در 
چند روز گذشته 
متهم زن اهل 
بولیوى بود که 7 
کیلوگرم کوکائین را 
به تهران وارد کرده 
و قصد داشت به 
دست مدیر شبکه 
که در شمال زندگى 
مى کرد براى توزیع 
برساندکه این متهم 
با موادمخدر در 
فرودگاه امام(ره) 
شناسایى و دستگیر 
شد
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 اصفهان طى روز هاى گذشته شاهد حضور سه وزیر در 
این استان بود. حضور استاندار اصفهان و دیگر مسئولین 
نیز در کنار هیئت دولت امرى طبیعى است؛ یک از لحاظ 
مهمان نوازى و دیگر به عنوان پاســخگویى به عنوان 
یک فرد از سیستم اجرایى کشور به مسئوالن عالیرتبه و 
گزارش دادن از امور جارى. اما از هرچه بگذریم در این 
شلوغى رفت و آمدهاى سیاسى و جناحى آن هم در این 
ایام انتخابات آنچه خوش تر است صحبت هاى استاندار 

اصفهان است.
ناگفته نماند قرار نیست به ایشــان خرده بگیریم ویا... 
از این ابتدا گفته باشیم که سعى نکنید میانه ما و جناب 
استاندار محترم اصفهان را شکر آب کنید که شکر شدن 
ما ، کام شما را نیز تلخ خواهد کرد. پس اگر قصد دارید 
در این آب گل آلــود انتخاباتى ماهــى ُتپل صید کنید 
عرض کرده باشــیم لطفًا تور خــود را جایى دیگر پهن 
نمایید. و اما بعد، رسول زرگرپور در مراسم افتتاح مرکز 
پژوهشى– آموزشــى المهدى(عج)، با اشاره به رشد و 
ترقى در اســتان اصفهان و ارائه آمارها در حضور وزیر 
بهداشت در خطابه اى رسا  با بیان اینکه 200 هزار متر 
مربع فضاى بیمارســتانى در استان اصفهان نوسازى و 
تجهیز شده اســت، گفت: باید انصاف داشت و کارهاى 
شــده را گفت و کارهاى نشــده را هم گفت؛ اقدامات 
این دولت به ویژه در طرح تحول ســالمت باعث شده 
تا شرایط درمان و بهداشت در اســتان بهبود پیدا کند 
اما نمى گوییم که اصفهان با این اقدامات «بهشــت» 

شده است.
ابتدا با شنیدن این ســخن فرض بر این بود که استاندار 
اصفهان سهواً از کلمه «بهشت» استفاده کرده و براى 
اهمیت موضوع و تأکید بر آن، به گفتن این کلمه مبادرت 

کرده است.
امــا بــا کمــى جســتجو در میــان صحبــت هاى 
اســتاندار اصفهان  در جلســات خبــرى، اجالس ها، 
همایش ها،گفتگوها و خالصه هرآنچه ایشان ایراد کرده 
بودند به نمونه هاى مشابه اى دست پیدا کردیم که نشان 
از اهمیت کلمه«بهشت»در صحبت هاى  رسول زرگر 

پور بیش از پیش مى داد.
به مدت یک هفته قبل تــر از آن، اســتاندار اصفهان 
در جلسه شوراى اســالمى اســتان اصفهان پیرامون 
موضوع بیکارى و نرخ هاى مربوط به آن به ارائه گزارش 

پرداخت.
اســتاندار اصفهان  در این جلسه خاطرنشــان کرد: ما 
نمى گوییم که مشکالت حل شده و اصفهان «بهشت» 
اســت ولى همانگونه که قبًال هم گفته ام جهنمى که 

برخى ترسیم مى کنند نیست.
«بهشــت» دکتــر رســول زرگر پــور بدون شــک، 
شــهر اصفهان اســت و هرکس خالف این نظر و به 
ایراد ســخن و گزافه درباره این شــهر بگوید ایشــان
 برنمى تابد و موضعگیرى تندى خواهند داشت و بدون 
شــک در کلمات خود براى تشــکیل جملــه از کلمه

 بهشت استفاده خواهند کرد که نشان از اهمیت موضوع 
بدهند.

بعد از تعطیالت نوروزى دکتر رسول زرگرپور، نشست 
صمیمانه اى را با نمایندگان بانوان دستگاه هاى ستادى 

و اجرایى استان برگزار کرد.
اســتاندار اصفهان در این جلســه نیز از ایستگاه خود 
چندان دور نشد و با اشاره به فعالیت هاى خود در زمینه 
زیست محیطى و چهار برابر کردن هواى سالم در شهر

 اظهار داشــت: نمى گوییم اصفهان تبدیل به بهشت 
شــده اســت ولى آیا انجام ایــن اقدامات خــدا قوت 

ندارد ؟ 
دیگر، کلمه«بهشت»جزو دایره لغات استاندار اصفهان 
شده است و نمى توان آن را از ایشــان و ایشان را از آن 

جدا کرد.

درســت چند روز قبل از ســال 1396 بود که استاندار 
اصفهان نوید «بهشت»را در صحبت هاى خود دادند. 
رســول زرگرپور در همایش «انتخابات 96، مشارکت 
همگانى، وحدت و همدلى، امنیــت پایدار» بر اهمیت 

انتخابات پیش رو تأکید داشتند.
وى بــا اشــاره بــه تعریــف یکــى از نماینــدگان 
اســتان در مجلس شــوراى اســالمى بیان داشــت: 
اصفهان«بهشت»نیســت ولى جهنمى هم که برخى 

مغرضانه عنوان مى کنید نیست.
امیدواریــم ایســتگاه همیشــگى اســتاندار اصفهان 
«بهشت»باشــد با آرزوى توفیق و سعادتمندى ایشان 

در «بهشت»...

خبر

رئیسى آخر اردیبهشت به 
اصفهان سفر مى کند

رئیس ستاد تبلیغاتى حجت االسالم والمسلمین رئیسى 
در اصفهان از سفر وى در روزهاى پایانى اردیبهشت به 
اصفهان خبر داد. فرهاد قادریان ادامه داد: تاریخ دقیق 
این سفرمشخص است اما به دلیل امکان جا به جایى 
اعالم نمى کنیم اما زمان تقریبى آن در آخرین روزهاى 

منتهى به انتخابات است.

معرفى نامزدهاى شوراى شهر 
توسط مجمع اصولگرایان 

دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان گفت: 13 نامزد مورد 
حمایت این مجمع براى پنجمین دوره انتخابات شوراى 

اسالمى کالنشهر اصفهان انتخاب شده اند. 
حجت االسالم والمسـلمین علیرضا باطنى از عباس 
حاج رسولیها، ابوالفضل قربانى، کریم نصر اصفهانى، 
کمال حیدرى، رسـول میرباقرى، راضیـه امام جمعه، 
وحیـد فوالدگـر، غالمحسـین صادقیـان، حسـین 
(منوچهر) مهـروى پور، بابک حیـدرى، محمد بیک و 
ابوالقاسم گلستان نژاد به عنوان نامزدهاى مورد حمایت 
اصولگریـان بـراى انتخابات شـوراى شـهر اصفهان 

نام برد .

آخرین وضعیت درمانى 
قربانى اسیدپاشى اصفهان

سـهیال جورکش یکى از قربانیان اسیدپاشى اصفهان 
که بهمن ماه سال گذشته با کمک و مساعدت وزراى 
امورخارجه و بهداشـت بـراى انجام عمـل جراحى به 
آمریکا اعزام شد، این روزها خود را براى جراحى آماده 

مى کند که قرار است براى نخستین بار انجام شود.
جورکش در مورد آخرین وضعیـت درمانى خود گفت:

«در حال حاضر ده ماه از آخرین عملى که در اسپانیا روى 
چشم من انجام شد مى گذرد.» وى افزود: «در آمریکا 
پزشکان متعددى چشـم من را معاینه کردند و امیدى 
براى بازگشـت بینایى چشم راسـت من وجود ندارد.» 
وى ادامه داد:«به دستور وزیر بهداشت، دکتر هالند در 
آمریکا چشم من را معاینه کرد و ابتدا قرار بود عملى روى 
چشم من انجام شـود به این صورت که از چشم مادرم 
سلول بنیادى برداشته شـود و روى چشم من گذاشته 
شود اما نظر دکتر هالند این بود که چون یکسال براى 
این عمل دیر آمـده ام، امید زیادى بـراى موفقیت این 

عمل وجود ندارد.»
قربانـى اسیدپاشـى اصفهـان اضافـه کـرد: «بـا 
هماهنگى هایى که انجام شد دوباره به بوستون آمریکا 
برگشـتم و  دو نـوع عمل براى چشـم من پیشـنهاد و 
تصمیم بر این شده که عملى روى چشم من انجام شود 
که عملى بسیار ظریف است و براى اولین بار قرار است 

صورت بگیرد. »

انعقاد تفاهمنامه 51 کانون 
فرهنگى و هنرى در نطنز

رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمى شهرستان نطنز 
گفت: به  منظور تقویت و هدایت فعالیت هاى کانون هاى 
فرهنگى و هنرى مساجد شهرستان نطنز، تفاهمنامه اى 
بین دبیرخانه کانون هـاى فرهنگى و هنرى مسـاجد 
استان اصفهان با 51 کانون فرهنگى و هنرى مساجد 

شهرستان نطنز منعقد شد.
على مشربى اظهار داشت: این تفاهمنامه که بر اساس 
فعالیت ها و برنامه هاى کانون ها در سال 1396 طراحى 
و تنظیم  شده است، کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد 
موظف  هسـتد حول این تفاهمنامه برنامه هاى خود را 

انجام دهند و در قبال آن اعتبار دریافت کنند.

فعال شدن 1000 خط 
همراه اول در تیران

مدیر شرکت مخابرات شهرستان تیران و کرون گفت: 
در سال گذشـته بیش از هزار خط همراه اول در سطح 

این شهرستان فعال شد.
ناصر سلطانى اظهار داشـت: این تعداد خط فعال شده 
شامل سیمکارت هاى همراه اول دانشجویى، اعتبارى، 

دایمى و دانش آموزى بوده است.

رئیس اداره حقوقى و امور نماینــدگان کمیته امداد امام 
خمینى(ره)استان اصفهان از همکارى صد وکیل نیکوکار 
با مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد استان خبر داد.
جواد کرانى با بیان اینکه در سال گذشــته بیش از 881 
فقره پرونده حقوقى توســط این اداره بررسى شده است، 
تصریح کرد: دعاوى مطالبه مهریه و نفقه، حضانت فرزند، 
طالق، مطالبه وجه، انتقال سند رسمى، الزام به انجام تعهد، 
تقسیم ماترك  و ترك انفاق در دعاوى خانوادگى، از جمله 

مهمترین موضوعاتى بوده که به آن پرداخته شده است.
وى افزود: مراجعه کارشناسان کمیته امداد به دادگسترى ها 
و پیگیرى مباحث حقوقى امالك و مستغالت، رسیدگى به 

وضعیت محکومان حقوقى و پرداخت وام به محکومان از 
دیگر خدمات این اداره به مددجویان است.کرانى با اشاره 
به اینکه این اداره در ســال 95 به 821 پرونده مددجویى 
رسیدگى کرده است، اضافه کرد: از این تعداد 769 پرونده 
حقوقى و 120 پرونده کیفرى بوده که به محکومان کیفرى 
تنها خدمات مشاوره ارائه شــده است.وى پیگیرى هاى 
حقوقى کمیته امداد در بعضى موارد را ســبب خودکفایى 
مددجویان دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه بیشترین 
دلیل مراجعه حقوقى مددجویان به این نهاد مشــکالت 
خانوادگى مى باشــد که در صدد هستیم با بهره گیرى از 

مشاوران خانواده، از تعدد اینگونه دعاوى کاسته شود.

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان از اختصاص 
45میلیارد و 600میلیون ریــال اعتبار، براى پروژه هاى 

مناسب سازى در سال جارى خبرداد.
ایرج مظفر اظهارداشت: اعتبارات اختصاص یافته براى 
مناسب سازى معابر در نظر گرفته شده است که شامل 
مناســب ســازى معابر و پیاده روها، تقاطع ها، پل هاى 
ارتباطى ، رفع عوامل محدود کننده و موانع در پیاده رو، 
همسطح سازى سواره  رو و پیاده رو، استانداردهاى مسیر 
نابینایان در مسیر تقاطع ها، نوع کف پوش و فاصله بین 

آنها در معابر و نوع زیر ساخت هاست.
وى خاطرنشان کرد: در سال گذشــته مبلغ 30میلیارد 

ریال براى مناسب ســازى در مناطق 15 گانه در قالب
 پروژه هاى مشخص اجرا شده که در سال جارى با توجه 

به اهمیت موضوع این مبلغ افزایش یافته است.
وى در ادامــه اصــالح محیــط و تــدارك وســایل 
حمل و نقل بــه طورى که افــراد معلول قادر باشــند 
آزادانــه و بدون خطــر در محیط پیرامون خــود اعم از 
اماکن عمومى، معابر، محیط شــهرى و بین شهرى و 
ســاختمان هاى عمومى حرکت کنند و از تســهیالت 
محیطى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى با حفظ استقالل 
فردى الزم بهره مند شــوند، را  از اهداف مناسب سازى 

عنوان کرد.

همکارى 100 وکیل نیکوکار با 
کمیته امداد استان 

اختصاص 45 میلیارد ریال 
براى مناسب سازى شهر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان در واکنش به خبر کشف محوطه 
تاریخى در چهارباغ گفت: تنها آثارى از یک حوضچه 

پیدا شده است.
فریدون اللهیارى در واکنش به خبر کشف محوطه 
تاریخى در چهارباغ عباســى اظهار داشت: مسئله 
خاصى نبوده و در این مســیر تنها آثــارى از یک 
حوضچه پیدا شده است.گفتنى است؛ در گذشته یک 
جوى آب از میان این خیابان تا زاینده رود جارى بوده 
که در محل تقاطع ها به حوض هایى مى ریخته  است. 
در این خیابان مسیرى خاص براى افراد سواره تعیین 
شده بوده و در اطراف آن باغ هایى وجود داشته است 
که براى ســاخت عمارت بین امرا تقسیم شده بوده 

اما عموم مردم نیز مى توانستند از آنها استفاده کنند.
«پى یترودوالواله»  ســیاح معــروف ایتالیایى در 
ســفرنامه خود از نهرهایى در خیابان چهارباغ گفته 
و نوشته است: «نهر آب بزرگى که در وسط خیابان 
جارى اســت در جویبارى که از سنگ ساخته شده 
جریان دارد و بــه آبنماها مى ریزد در چندین حوض 
فواره هاى بســیار زیبایى دیده مى شود و در بعضى 
از آنها نیز به وســیله احداث پاره اى سراشــیب ها 
آبشارهایى که در دنیا نظیر آن به این دلپسندى وجود 
ندارد درســت کرده اند.»با گذشــت زمان در محل 
باغ هاى اطراف چهارباغ، بناهاى مسکونى و تجارى 
ساختند و به تدریج به دلیل ماشینى شدن زندگى و 
نیاز به عبور و مرور اتومبیل ها، حوض ها و جوى وسط 
خیابان از بین رفت و به همین منظور آسفالت شدند.

با توجه به صحبت مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان 
و همچنین ســفرنامه ها ممکن است این حوضچه 

بقایاى حوض هاى قبلى در این خیابان بوده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در اولین نشست انجمن هاى تخصصى استان با بیان این نکته که براى 
اولین بار در کشور شورایى تشکیل شد به نام شوراى همسویى بیمه ها، افزود این مدیریت افتخار دارد با ارتقاى سخت 

افزارى و نرم افزارى بخش درمان گامى در جهت خدمت رسانى به بیمه 
شدگان برداشته اســت .اعتصام پور از دیگر اقدامات مدیریت درمان را 
ساخت بخش NICU ، بازســازى بخش داخلى، بازسازى اورژانس، 
اضافه شدن چهار دستگاه اکو کاردیوگرافى، چهار دستگاه تست ورزش،

سى تى اسکن پیشرفته در بیمارســتان دکتر شریعتى، ارتقاى هتلینگ، 
آشــپزخانه صنعتى، احداث پارك کودك،  نمازخانه، سالن جلسات و پلى 

کلینیک پنج هزار مترى در بیمارستان دکتر غرضى ، بازسازى مرکز آموزش و پژوهش 
فردوسى، افتتاح مرکز پژوهش هاى رفاه و سالمت و بازسازى مرکز کمیسیون هاى پزشکى، مهیا 

نمودن 32 هزار متر زمین جهت احداث بیمارستان میالد، تجمیع 52 هزار پرونده دیابتى در استان همراه 
با 200 ساعت آموزش مدون براى پزشکان رابط دیابت، راه اندازى فیبر نورى در کل مراکز، تجهیز مراکز به 

سیستم HIS، نظارت اورژانس به بیمارستان از طریق دوربین هاى مدار بسته و...  بر شمرد. وى افزود: دفاتر درمانى تأمین 
اجتماعى در مراکز ملکى سازمان از اسفند ماه حذف و کار ویزیت بیمار به صورت الکترونیکى انجام مى شود.

معاون اتحادیه خودروى استان اصفهان گفت: 42 روز 
از ابتداى سال جارى مى گذرد اما بازار خودروى اصفهان 

بى جان تر از سال گذشته، در رکود کامل به سر مى برد.

حمید قندى با بیــان اینکه بازار خــودروى اصفهان از 
ابتداى سال جارى همچنان در رکود فصلى به سر مى برد، 
اظهار داشــت: طى روزهاى اخیر افزایش چشــمگیر 
محصوالت داخلى سبب شــده که معامالت در بازار به 

پایین ترین حد برسد. 
وى پیرامون اینکه کارخانه هاى ایران خودرو و ســایپا 
قیمت محصوالت خــود را در حالى افزایــش داده اند 
که بازار خودرو به رسم هر ســال در رکود فصلى ناشى 
از عدم تقاضا به ســر مى برد، افــزود: نمایندگى ایران 
خــودرو قیمت خودروهــاى خود را در حــال حاضر از

 200 هزار تومــان تا یک میلیــون و 500 هزار تومان 
افزایش داده است.

معاون اتحادیه خودروى اســتان اصفهــان، وضعیت 
بازار خودروى اصفهان را نامساعد خواند و بیان داشت: 
با رکود حاکم بر بــازار و عدم ظرفیت بــراى افزایش 
قیمت ها،کارخانه سایپا قیمت خودروهاى خود را اعم از 
چینى و چانگان 200 هزار تا دو میلیون تومان افزایش 

داده است.
وى تأکید کرد: با افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو 

و سایپا، اندك معامالت در بازار خودروى اصفهان نیز به 
حالت تعلیق در آمده است.

قندى در پاســخ به اینکه چرا طى 42 روز با نبود تقاضا 
و رکود بــازار، نمایندگى هــا اقدام بــه افزایش قیمت  
محصوالت خــود کرده انــد؟ گفت: این امر توســط 
کارخانه ها و اعمال مجوزهاى افزایش قیمت سال هاى 
گذشته  شــوراى رقابت بوده و ما هیچگونه دخالتى در 

رشد نرخ ها نداریم.
وى با تأکید بر اینکه معموًال مشتریان قبل از انتخابات 
ریاست جمهورى تمایلى به خرید و فروش خودرو از خود 
نشان نمى دهند، خاطر نشان کرد: ماه رمضان نیز که از 
اوایل خرداد آغاز مى شود، روى رکود بازار خودرو بى اثر 

نخواهد بود. 
معاون اتحادیه خودروى استان اصفهان پیرامون اینکه 
بى رونقى بازار خودروى اصفهان تا دو ماه آینده به همین 
منوال ادامه داد، افزود: احتماًال با برگزارى انتخابات در 
پایان اردیبهشت که تا حدودى در این رکود اثر گذاشته و 
پس از ماه مبارك رمضان، شاید مرداد ماه بتوانیم شاهد 

رونق بازار خودرو باشیم.

شهرستان گلپایگان با توجه به جاذبه هاى متنوع میراث 
فرهنگى، صنایع و گردشگرى متأسفانه سهم ناچیزى را 
در جذب گردشگر نسبت به شــهرهاى همجوار به خود 

اختصاص داده است.
مراتعى ییالقى منطقه پشــتکوه هنــده در فاصله 35 
کیلومترى غرب شهرستان قرار دارد که این مرتع پوشیده 

از گیاه طبیعى و خودروى الله واژگون است.
این گیاه معموًال در ارتفاع 1500 متر به باال در خاك هاى 
مرطوب و غنى و دامنه هاى ســنگ الخى و صخره ها 
اســتقرار دارد و عمده ترین رویشــگاه آن گلستان گوه 
خوانسار، مراتع پشت کوه هنده در گلپایگان، اُشتران کوه 
لرســتان و کوه هاى صمصامى در کوهرنگ اســتان 

چهارمحال و بختیارى است.
الله هاى واژگون را به دلیل اینکه مقدارى شبنم در بین 
گلبرگ آن جمع مى شود و به پایین مى چکد اشک مریم 

نیز مى گویند.
هر ســاله دوران گلدهــى الله هاى واژگــون از اوایل 
اردیبهشــت تا نیمه خردادماه در 100 هکتار از اراضى 
پشتکوه هنده مى روید، پیاز آن یک غده متورم و گوشتدار 
است که از طریق بذر نیز تکثیر مى شود و زمان کشت آن 

از شهریورماه تا آبان  ماه است.

پیاز الله هاى واژگون داراى خــواص دارویى بوده که 
معموًال مواد مؤثــر آن در درمان دردهاى رماتیســم و 
مفصلى کاربــرد دارد و همچنین پاك کننده دســتگاه 

کبد است.
علیرضا حیدرى مدیر اداره منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
شهرستان گلپایگان در این خصوص اظهار داشت: عمده 
ترین عوامل تخریب این گونه گیاهى چراى دام و بوته 
کنى و در آوردن پیاز آن توســط گرشــگران است. وى 
تأکید کرد: از سوى منابع طبیعى و آبخیزدارى گلپایگان 
براى حفاظت از این منطقه تا زمان بذر دهى، از ورود دام 

جلوگیرى و این مکان در قرق کامل قرار مى گیرد.
وى با تأکید بر حفاظت و پایمال کردن بوته ها از ســوى 
گردشگران بیان داشت: توسط مأموران منابع طبیعى و 
آبخیزدارى با گروه هاى گشــت از ورود هر گونه دام در 

فصل قرق به طور کامل جلوگیرى مى شود.
وى اظهارداشــت:در حال حاضر  بدون در نظر گرفتن 
زیرساخت هاى گردشگرى منطقه هنده، اقدام به تبلیغات 
گسترده براى جذب گردشــگر صورت مى گیرد که این 
امر منجر به هجوم کنترل ناپذیر گردشــگران محلى و 
غیربومى به دشت الله هاى واژگون هنده شده و خسارت 

جبران ناپذیرى به طبیعت منطقه وارد کرده است.

استاندار اصفهان در ایستگاه بهشت     

من، استاندار و بهشت  
از کشف محوطه تاریخى
 تا حوضچه میراثى
 در محوطه چهارباغ

سوگ الله هاى واژگون گلپایگان
 از نامالیمتى گردشگران

بازار خودروى اصفهان در رکود کامل

ویزیت الکترونیکى بیماران در مراکز درمانى تأمین اجتماعى
ى تخصصى استان با بیان این نکته که براى 
زود این مدیریت افتخار دارد با ارتقاى سخت 

ى 
ش و پژوهش 

سیون هاى پزشکى، مهیا 
رونده دیابتى در استان همراه 

ورى در کل مراکز، تجهیز مراکز به 
سته و...  بر شمرد. وى افزود: دفاتر درمانى تأمین 

صورت الکترونیکىانجام مى شود.

رمانى تأمین اجتماعى

جمال نوروزباقرى
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افزایش 34 درصدى 
ارزش صادرات استان

امسال ارزش صادرات کاال از گمرك استان اصفهان 
به خارج از کشــور 34 درصد افزایش یافته اســت. 
مدیرکل گمرك اســتان اصفهان گفت: فروردین 
امسال بیش از 319 هزار و 776 تن کاال به ارزش 98 
میلیون و 900 هزار دالر به 44 کشــور جهان صادر 

شده است.
اسد ا... احمدى ونهرى افزود: وزن کاالهاى صادر 
شــده 75 درصد وارزش آن هم 34 درصد بیشتر از 

مدت مشابه پارسال است.
وى گفت: آهن و فوالد، محصوالت پتروشــیمى، 
فرش دستباف و ماشینى و محصوالت لبنى عمده 
کاالهاى صادر شــده دراین مدت به خارج از کشور 

است.
مدیرکل گمرك اســتان اصفهان گفت: بازار هدف 
کاالهاى صادراتى این استان کشــورهاى عراق، 
امارات متحده عربــى، افغانســتان، تایلند وعمان 

دراین مدت بود.

هواي اصفهان تا پایان هفته 
ابري است

کارشناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اســتان اصفهان گفت: با توجه به بارش ها، احتمال 
وقوع سیل در استان وجود ندارد اما بارش ها منجر به 

آبگرفتگى در سطح شهر مى شود.
حجت ا... على عســگریان با بیــان اینکه وضعیت 
جوي اصفهان تا پایان هفته ابرناك و گاهى همراه با 
بارش هاى رگبارى خواهد بود، اظهار داشــت: این 
بارش ها توأم با رعد و برق و در برخى مناطق نیز با 

بارش تگرگ همراه خواهد بود.

در دانشگاه سپهر به 
«خواستگارى» بروید!

نمایش «خواستگارى» به نویسندگى آنتوان چخوف 
و کارگردانى رؤیا خسروى تا 14 اردیبهشت ماه در 

دانشگاه سپهر اصفهان به روى صحنه مى رود.
نمایشنامه «خواســتگارى»، یک کمدى انتقادى 
اجتماعى اســت که به کارگردانى رؤیا خسروى و 
تهیه کنندگى شــروین پاگیرى در دانشگاه سپهر 

اصفهان اجرا مى شود.  
عالقــه منــدان بــراى دیدن ایــن نمایــش تا 
14 اردیبهشــت ماه فرصت دارند، هر روز ســاعت

 13 به ســالن بلک باکس دانشگاه ســپهر مراجعه 
کنند.

تقدیر از شناساندن 
جایگاه نجف آباد

در نشســتى، منتخبان مردم از تالش هاى صورت 
گرفته جهت برگزارى باشکوه همایش فرمانداران، 
شــهرداران و اعضاى شــوراهاى تابعه استان به 
میزبانى نجف آبــاد که به شناســاندن هر چه بهتر 
جایگاه نجف آباد در سطح استان منجر شد، قدردانى 

کردند.
اعضاى شوراى شهر نجف آباد در نقطه نظرات خود، 
این برنامه را در شــأن و شایســته این شهر عنوان 
کردند و اظهار نظر مدیران ارشــد استان پیرامون 
حجم و کیفیــت فعالیت هاى عمرانى انجام شــده 
چند سال اخیر را سندى دیگر براى اثبات کارآمدى 

و تالش شبانه روزى پرسنل شهردارى دانستند.
مسعود منتظرى شهردار نجف آباد نیز  بیان داشت: 
مدیران ارشد استان که در این جلسه حضور داشتند، 
وقتى از میزان بودجه ســالیانه شــهردارى و حجم 
فعالیت هاى عمرانى صورت گرفته مطلع مى شدند، 
اظهار شگفتى کرده و این حجم از کار در چند سال 

اخیر را مثالزدنى عنوان مى کردند.
وى در خصوص رضایتمندى نســبى مردم و سایر 
مســئوالن از عملکرد چند ســال اخیر شهردارى 
گفت: تمامى افتخارات به مجموعه شــوراى شهر، 
مدیریت و پرسنل شــهردارى و تمامى اقشار مردم 
بر مى گردد و نمى توان آن را مربوط به شــخصى 

خاص دانست.

خبر

رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه  گذارى، تأمین مالى 
و توســعه روابط خارجى اتاق بازرگانى اصفهان گفت: 
صنایع الکترونیک و ارتباطات از بخش هاى رو به توسعه 
در استان است که مى تواند زمینه جذب سرمایه  گذاران 

چین را فراهم سازد.
قاسمعلى جبارى در نشست بررسى فرصت هاى تجارى 
اصفهان و چیــن، افزود: فعاالن اقتصادى اســتان باید 
ارتباطات تجارى را به  صورت عملیاتــى دنبال کنند تا 

نشست هاى تجارى به نتیجه منجر شود.
وى گفت: اصفهان در پروژه احیاى جاده ابریشم مى تواند 
با 37 کشور وارد تعامالت تجارى شود وازطریق این پروژه 

بین المللى با کشورهاى حاشیه این جاده روابط اقتصادى 
نزدیکى را تعریف کنند.

وى افزود: جاده ابریشــم از چین آغاز شــده و تا اسپانیا 
ادامه دارد و این جاده به  صورت زمینى و دریایى از سوى 

سازمان ملل متحد مورد حمایت است.
«لین هاى»رئیس شــوراى توســعه تجارت بین الملل 
چین نیز در این نشســت، گفت: مرکز توســعه تجارت 
بین الملل چین در پکن مستقر است و ایران جزو مهمترین 
کشورهاى جاده ابریشم است که در طول دو سال اخیر 
توانسته پیشرفت هاى اقتصادى قابل  توجهى به دست 

آورد.

در پى بارندگى هاى بهاره، بندهاى خاکى و سنگى مالطى 
استان اصفهان آبگیرى وسرریز شدند.

معاون آبخیــزدارى اداره کل منابع طبیعــى وآبخیزدارى 
استان اصفهان گفت: درمنطقه بوئین و میاندشت، بندهاى 
خاکى ماربر ونوغان، قلعه بهمن وبندهاى ســنگى مالطى 
هداغــره، دره ســوخته وبلتاق آبگیرى شــدند کــه به جز 
بندهاى خاکى نوغان، بقیه عالوه بر آبگیرى، سر ریز نیز شده 
است.ابوطالب امینى افزود: درشهرستان سمیرم بندهاى خاکى 
باغ دریاچه، حیدرآباد وبندهاى سنگى مالطى شهید ونک و 
بندخاکى شاه جعفر، همچنین درشهرستان خوانسار بند خاکى 
خم پیچ و بندهاى ســنگى مالطى حوزه شهرى کوچه رى، 

خشکه رود، ویســت، هنده وغرقن وبندهاى خاکى سیبک 
یک و2  وبندهاى سنگى مالطى چغیورت، سیبک وسکان 
نیز درشهرستان فریدونشهر آبگیرى شدند. وى با بیان اینکه 
حجم استحصال آب و کنترل هرزآب ها 25  میلیون مترمکعب 
بوده اســت، گفت: با توجه به بارندگى هاى  اواخر زمستان و 
اوایل بهار درجنوب و غرب اســتان، افزایش40 درصدى را 
نسبت به سال گذشته داشته ایم. امینى افزود: بندهاى خاکى 
وسنگى مالطى عالوه براستحصال آب، باعث افزایش پوشش 
گیاهى و تولید علوفه وهمچنین جلوگیرى ازفرسایش خاك، 
تغذیه سفره هاى آب هاى زیرزمینى و افزایش آب چشمه ها 

مى شود و درنهایت تولید واشتغال بیشتر را به دنبال دارد.

آبگیرى بندهاى خاکى و 
سنگى مالطى نصف جهان

صنایع الکترونیک، زمینه ساز 
سرمایه گذارى چین در اصفهان

استاد خاك شناسى و سرپرست تیم تحقیقاتى دانشگاه 
آزاد اصفهان گفت: بررسى نمونه هاى متعدد برداشته شده 
از تاالب گاوخونى مشخص مى کند که این محل داراى 
فلزات سنگین و سمى نظیر کادمیون، سرب، روى، نیکل، 
مس و تاحدودى جیوه و آلومینیوم بوده که متأسفانه بیشتر 

از حد مجاز نیز هست.
احمد جاللیان که بر روى ریزگردهاى ناشــى از خشک 
شــدن تاالب گاوخونى مطالعه مى کند، بــا بیان اینکه 
مطالعات در سه قسمت شامل  تاالب گاوخونى، زیرحوضه  
تاالب و شناســایى ریزگرد ها انجام شده است، اذعان 
داشت: وجود نوعى خاك رس رونده، وجود مقادیر زیاد 
کادمیون، بافت ســنگین و وزش بادهاى شدید از جمله 
موارد نگران کننده اســت که باید نســبت به آنها بسیار 

حساس بود.
این  استاد خاك شناسى دانشــگاه آزاد اصفهان با بیان 
اینکه وجود چنین فلزاتى در این تاالب منشأ انسانى دارد، 
اضافه کرد: استفاده از کودهاى فسفاته و آفتکش ها توسط 
کشاورزان در طول سالیان دراز، وجود موتورهاى دیزلى 
براى پمپاژ آب، وجود بزرگراه اصفهان یزد، تردد وسایل 
نقلیه گازوئیل سوز در مجاورت تاالب و معدن هاى نمک 
و وجود ســنگ هاى آذرین در اطراف کوه سیاه ورزنه از 
جمله فرضیه هایى است که در خصوص منشأ این فلزات 

مطرح شده است.
جاللیان ادامه داد: با وجود اینکه هنوز تاالب به صورت 
کامل فعال نشــده اســت، میانگین فرونشســت هاى 
اتمســفرى، 46 تن در سال اســت که مى تواند فلزات 
سنگین موجود در بستر تاالب را به صورت کامل جابه جا 

و مقدمه  یک بحران بزرگ را فراهم سازد.
وى با اشاره به اینکه در سال 95 هیچ پایشى روى تاالب 
گاوخونى انجام نشده است، گفت:  به صورت مرتب در 
جلسات سازمان محیط زیست، اتاق فکر استان اصفهان و 
... درخواست و تأکید داشته ایم که تاالب گاوخونى باید به 
صورت دائم مورد بررسى و پایش قرار گیرد که متأسفانه 

تاکنون این امر محقق نشده است.
این اســتاد خاك شناســى، الگو گرفتن از ستاد احیاى 
دریاچه  ارومیه و جارى شــدن حقابه تــاالب را راه حل 
برون رفت از این بحران دانســت و ادامــه داد: وضعیت 
تاالب به  گونه اى است که بهتر است  آبى که براى کاشت 

هزار هکتار گندم مورد استفاده قرار مى گیرد را به تاالب 
گاوخونى روانه کنیم و خسارت کشاورزان را بپردازیم.

جاللیان با تأکید بر اینکه اگر تاالب گاوخونى به صورت 
کامل مبدل به یک کانون ریزگرد شود، با یک سونامى 
ریزگردها و فلزات ســنگین روبه رو خواهیم شد، عنوان 
کرد: در صورت بروز چنین اتفاق شومى نه تنها اصفهان 
بلکه شــهرهایى که در فاصله  هــزار کیلومترى آن نیز 

قرارگرفته اند از تبعات آن مصون نخواهند بود.

مراتع تاالب گاوخونى نصف شده است
همچنین چمنى از اساتید دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان 
در خصوص تغییرات زیســتى تــاالب گاوخونى گفت: 
متأسفانه طبق نتایج آخرین بررسى ها، مراتع موجود در 
این منطقه به نصف کاهش یافته است که این موضوع 

مى تواند زنگ خطر هجوم ریزگردها را به صدا در آورد.
وى با بیان اینکــه برخى از اراضى کشــاورزى در این 
منطقه پتانسیل تبدیل شدن به شورزارها را دارند، افزود: 
شورزارهاى این منطقه از 10 درصد در سال 2013 به 17 

درصد رسیده است.
وى رها شدن اراضى کشــاورزى را عامل افزایش شور 
زارها دانست و بیان داشت: کاهش نیزارهاى تاالب نیز 
باعث کاهش مهاجرت پرندگان شده است به  گونه اى که 
مى توان گفت از 40 هزار قطعه پرنده اى که در سال 62 
این تاالب را براى کوچ انتخــاب مى کردند چیزى باقى 

نمانده است.

نصب 4 دستگاه نیترات زدا در فریدن
مدیراداره آب و فاضالب روســتایى فریدن گفت: چهار 

دستگاه حذف نیترات به صورت نقطه اى در روستاهاى 
این شهرستان نصب شده است.

عباس رحیمى با بیان اینکه 27 روستاى این شهرستان 
با جمعیتى بالغ بر 29 هزار نفر در قالب هشت هزار و 523 
خانوار تحت پوشــش خدمات شــرکت آب و فاضالب 
روستایى استان اصفهان قرار دارند، عنوان داشت: طرح 
آبرسانى از منابع پایدار  در اولویت نخست این اداره است 
که در حال پیگیرى هســتیم و همــکارى هاى الزم با 

پیمانکار طرح نیز در حال انجام است.
وى  اعتبار منظور شــده بــراى این طــرح را در حدود 
صدمیلیارد تومان اعالم کرد و گفت: اولویت بعدى که به 
صورت برنامه میان مدت  اجرا خواهد شد، حفر چاه آهکى 
در داران و دامنه است که با همکارى هاى صورت گرفته 

توسط شرکت آب منطقه اى در حال انجام است.

وى افزود: برنامه کوتاه مدت نیز حفر دو حلقه چاه است 
که در صورت وصول نتیجه، در فصول گرم سال جبران 

خواهد شد.
رحیمى در ادامه از نصب چهار دستگاه حذف نیترات به 
صورت نقطه اى در روستاهاى این شهرستان خبر داد و 
گفت: از امور برق درخواست داریم در زمینه برق رسانى به 
این دستگاه ها در روستاها مساعدت الزم را مبذول نماید 
تا در اولین فرصت امکان بهره بردارى براى ســاکنان 

روستاها فراهم شود.

بحران و زنگ خطر هجوم ریزگردها

سونامى ریزگردها و فلزات سنگین در راه اصفهان

,,

اگر تاالب گاوخونى 
به صورت کامل 
مبدل به یک کانون 
ریزگرد شود، با 
سونامى ریزگردها و 
فلزات سنگین روبه 
رو خواهیم شد و 
در صورت بروز 
چنین اتفاق شومى، 
نه تنها اصفهان 
بلکه شهرهایى که 
در فاصله  هزار 
کیلومترى آن 
قراردارند از تبعات 
آن مصون نخواهند 
بود

ساسان اکبرزاده
به مناســبت گرامیداشــت هفته معلــم، آموزش و 
پرورش ناحیه 3 اصفهان در اقدامى پسندیده با حضور 
مسئوالن و مدیر کل آموزش و پرورش استان، از مقام 
شامخ معلمان در تاالر آوینى اردوگاه شهید بهشتى با 

برپایى جشن، تجلیل کرد.
 رئیس آموزش و پرورش ناحیــه 3 اصفهان در این 
مراسم باشــکوه با تبریک و گرامیداشت روز معلم و 
خیر مقدم، گفت: از نظر من، همه معلمان که با دانش 
آموزان سر و کار داشته و نقش علمى و تربیتى دارند 
نمونه هستند ولى ما به ناچار باید تعدادى را به عنوان 
نمونه برگزینیم و بیشــتر معلمانى که مورد پذیرش 
والدین و همکاران معلم بوده و از نظر فنى و اخالقى 
مورد وثوق باشــند به عنوان معلم نمونه شــناخته 

مى شوند. 
ابوالفضل دقیق با بیان اینکــه در ناحیه 3 آموزش و 
پرورش اصفهان هشــتاد هزار و 111 دانش آموز در 
بیش از 460 مدرسه زیر نظر بیش از چهار هزار معلم و 
شاغل آموزش و پرورش علم آموزى مى کنند، افزود: 
آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان از نظر وســعت 
بزرگ ترین ناحیه آموزش و پرورش در استان بوده 
و بیش از نصف مدارس غیر دولتى و مدارس ویژه و 
خاص در این ناحیه قرار دارد که از ویژگى هاى آن به 

شمار مى رود.
وى کمبود نیروى انســانى در دوره ابتدایى و کمبود 
نیروى خدماتى را از مشــکالت آموزش و پرورش 
ناحیه سه برشمرد و گفت: با توجه به طرح هاى دولت 
و آموزش و پرورش اســتان اصفهان، امیدواریم این 

مشکالت برطرف گردد. 
رئیس آموزش و پرورش ناحیــه 3 اصفهان در ادامه 
افزود: دولت اخیراً براى رفع مشــکالت آموزش و 
پرورش در خصوص ساماندهى نیروى انسانى و بودجه 
به استان ها تفویض اختیار کرده و پیش بینى مى شود 
با توجه به این امر، آموزش و پرورش استان اصفهان 

نیز بخشــى از این اختیارات را به مناطق، نواحى و 
مدارس تفویــض کند و با رفع مشــکالت، اهداف 

مدرسه محورى با قدرت عملى گردد. 
دقیق گفت: در راســتاى تکریم اربــاب رجوع، در 
آموزش و پرورش ناحیــه 3 اصفهان همکاران همه 
تالش خود را به انجام رسانده اند که موفق هم بودند 
و با توجه به اینکــه معتقدیم کار صحیح با همکارى 
همه همکاران، دانــش آموزان و اولیــا، امکانپذیر 

مى گردد مشارکت آنها را طلب مى کنیم. 

وى از ارتباط نزدیک آموزش و پــرورش با خیرین 
خبــر داد و گفــت: در ناحیه 3 آمــوزش و پرورش 
اصفهان با تعامــل، همکارى و مشــارکت خیرین 
مدرســه ســاز، تا کنون 41 مدرســه و ورزشگاه از 
سوى خیرین و با مشــارکت آنان احداث شده و به 
بهره بردارى رسیده که 12 باب از این اماکن در دولت 
تدبیر و امید به بهره بردارى رسیده و باید از این اقدام 
خداپسندانه خیرین تشــکر و قدردانى کرد که بدون 
مشارکت خیرین این امر میسر نبود و آنها همچنان 

هم یاریگر ما هستند. 
دقیق بــا بیان اینکــه فرهنگیان از ســرمایه هاى 

انسانى بزرگ به شــمار مى روند، گفت: نوعى دیگر 
از سرمایه، سرمایه اجتماعى است که شامل اتحاد، 
همــکارى، پاکدســتى، قانونمــدارى، کار تیمى، 
تعهد و مســئولیت پذیــرى مى باشــد که تحقق 
آنها از  سیاســت هاى دولت تدبیــر و امید هم بوده 

است.
رئیس آمــوزش و پرورش ناحیــه 3 اصفهان گفت: 
ما در اردیبهشــت ماه ســال جارى، عالوه بر این 
مراسم تجلیل از معلمان، جلســاتى را براى تجلیل 

از بازنشستگان با خانواده هایشان، همکاران ادارى- 
فرهنگى، رؤساى انجمن هاى اولیا و مربیان مدارس 
و اولیاى مدارس را برگزار خواهیم کرد، این در حالى 
است که در آستانه سه انتخابات در استان، براى رأى 

اولى ها نیز مراسمى را بر پا مى کنیم. 
وى اشاره اى هم به فعالیت هاى ستاد اسکان آموزش 
و پــرورش ناحیه 3 اصفهان و مــدارس و نیروهاى 
خدماتى در نوروز 96 داشــت و گفت: خوشــبختانه 
امسال با توجه به تغییر مکان ســتاد اسکان، وجود 
رستوران و سوپر مواد غذایى، نمایشگاه صنایع دستى 
اصفهان، غرفه فرهنگى و ... در داخل ســتاد اسکان 

و تجهیز بهینه امکانات مدارس در خدمات رســانى 
مطلوب به میهمانان، شاهد استقبال خوبى از سوى 

مسافران نوروزى بودیم. 
***

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز در 
این مراسم با تبریک به مدیران، معلمان و ... گفت: 
همه اقرار دارند که زیربناى توسعه، آموزش و پرورش 
و معلم اســت و آموزش و پرورش باید توســعه یابد 
تا جامعه توســعه پیدا کند و الزمه توسعه آموزش و 
پرورش نیز دستیابى به یک فهم مشترك مى باشد. 

محمد حســن قائدیها نقش و تالش معلم و ... را از 
مصادیق بارز فهم مشــترك برشــمرد و پیش نیاز 
دســتیابى به آن را حفظ شــأن معلم و مهمتر از آن 
آزادى عمل معلم دانست.وى گفت: شخصیت معلم 
به آزادى عمل اوست و اگر معلم در ایفاى نقش خود 
آزادى عمل داشته باشد، شأن او حفظ خواهد شد که 

امروز ما در این زمینه، خأل داریم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، با بیان 
اینکه امروز ما نیازمند ســاختار شکنى در آموزش و 
پرورش هســتیم گفت: امروز نقش معلم در جامعه، 
آموزش دادن زندگى کردن به دانــش آموزان باید 
باشد و ما مدیران و معلمان باید همه در کنار هم، این 

ساختار شکنى را آغاز کنیم. 
قائدیها افزود: تجربه زندگى کردن دانش آموزان باید 
مأموریت مدارس باشد و عرصه تربیت امروز عرصه 
محفوظات نیست و افتخار مدارس تعداد کنکورى ها 
نیستند بلکه عرصه انتقاد و چالش است و باید تربیت را 
آفرید و زندگى را دانش آموزان تجربه کنند و در جامعه 

تعلیم و تربیت، درس زندگى بیاموزند. 
وى یکى از این درس هــاى زندگى دانش آموزان را 
حضور مؤثر در انتخابات دانســت و اظهار امیدوارى 
کرد همه با هــم در 29 اردیبهشــت مــاه در پاى 
صندوق هاى رأى در کنار هم بایســتیم و حضورى 

حداکثرى داشته باشیم. 

کارخانه ریســندگى و بافندگــى «وطن» با 92 ســال قدمت، 
نخستین کارخانه ریســندگى در اصفهان که در سال 1304 به 
دست دو نفر بازرگان اصفهانى تأسیس شده بود، در یکسال اخیر 
با ورشکســتگى و تعطیلى کامل به پاتوق فروش ماشین تبدیل 

شده است.
این کارخانه، نخستین کارخانه ریسندگى اصفهان، در سال 1304 
به دســت دو نفر از بازرگانان اصفهان به نــام فصل ا... دهش و 

محمدحسین کازرونى تأسیس شد.
دبیر انجمن کارفرمایان نساجى اصفهان پیرامون اینکه کارخانه 
ریسندگى و بافندگى وطن تا سال 1386 با شمارش کند نفس ها 
به فعالیت خود ادامه مى داد، اظهار داشــت: در این سال مجدداً 
کارخانه به افرادى که در نساجى سررشته نداشتند، فروخته شد و 

روند ورشکستگى شرکت آغاز شد.
مظفر چلمقانى افزود: با ادامه بى رونقى کارخانه، درحدود یکسال و 
نیم گذشته یکى از مسئوالن در نجف آباد شرکت را خریدارى کرد، 
اما آقازاده ها با عدم موفقیت در رونق سبب خواب ابدى و تعطیلى 
کامل نخستین کارخانه ریسندگى و بافندگى وطن اصفهان شدند.

دبیر انجمن کارفرمایان نساجى اصفهان ادامه داد: این کارخانه 
اکنون توسط آقازاده ها به پاتوق فروش ماشین تبدیل شده است.

وى با تأکید بر اینکه کارخانه ریسندگى و بافندگى وطن در دولت 
یازدهم با قدمت کهن تعطیل شده است، بیان داشت: این کارخانه 

با 300 کارگر پس از تعطیلى دیگر نتوانست احیا شود.
چلمقانى به تعطیلى کارخانه ریسندگى و بافندگى سیمین اصفهان 
در دولت نهم و دهم نیز اشاره کرد و گفت: این کارخانه در دولت 

یازدهم دوباره احیا شده است.
وى اظهار داشت: شرکت پلى اکریل هم با فعالیت چندین ساله هم 
یکى دیگر از کارخانه هاى ریسندگى اصفهان است که در دولت 

فعلى با مشکالت جدى روبه رو شد.
دبیر انجمن کارفرمایان نساجى اصفهان با بیان اینکه امروز تمام 
صنایع با رکود مواجه هستند، افزود: رفع مشکالت صنعت نساجى 
نیازمند حمایت جدى مسئوالن است اگر به این مسئله توجه شود، 

خدمت بزرگى به تولید داخلى مى شود.

آقا زاده ها، «وطن» را 
ورشکست کردند

اهداف مدرسه محورى در اصفهان محقق مى شود
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گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 

مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 
8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر 
از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه 
نمایند. بدیهى اســت در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000595 مورخ 95/10/09 هیئت-آقاي محمدحسین على پور فرزند على 
تمامت ششدانگ یکباب خانه مجزى شده از پالك شماره 994 فرعى از 138  اصلى به مساحت 254/70 

مترمربع واقع در اراضى غلغله عطاآباد دهاقان. 
2- راي شماره 139560302019000596 مورخ 95/10/09 هیئت-آقاي محمدحسین على پور فرزند على 
تمامت ششدانگ یکباب مغازه مجزى شــده از پالك شماره 994 فرعى از 138  اصلى به مساحت 27/80 

مترمربع واقع در اراضى غلغله عطاآباد دهاقان.
3- راي شماره 139560302019000691 مورخ 95/12/03 هیئت-آقاي محمدحسن خشابى دهاقانى 
فرزند عبدالرسول تمامت ششدانگ یکباب خانه مجزى شــده از پالك شماره 34 فرعى از 130  اصلى به 

مساحت 239/8 مترمربع واقع در اراضى نجف آباد دهاقان.
4- راي شماره 139660302019000006 مورخ 96/01/06 هیئت-روح اله احسانى فرزند رجبعلى تمامت 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مجزى شده از پالك شماره 77 فرعى از 130  اصلى به 

مساحت 191/63 مترمربع واقع در اراضى نجف آباد دهاقان. 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 96/01/28 تاریخ انتشــار نوبت دوم: سه شنبه 96/02/12 م الف: 96/22  

آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/1/511
مزایده

شماره آگهى: 139603902127000004 شماره پرونده: 139504002127000004 آگهى مزایده اموال 
غیر منقول(اسناد رهنى): بر اساس پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9500004 تمامت ششدانگ یک باب 
خانه نیمه تمام شماره ده هزار و هفتصد و پنجاه و نه فرعى از دو اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا به 
مساحت 220,25 متر مربع مورد ثبت صفحات 94 و 91 و 82 دفاتر 409 و 513 با حدود اربعه ذیل: شماال 
دیواریست به طول بیست و دو متر و پنج سانتیمتر به شماره باقیمانده یک هزار و چهل و یک فرعى شرقًا: 
درب و دیوار به طول ده متر به کوچه عمومى جنوبًا دیواریست به طول بیست و دو متر و بیست سانتیمتر به 
شماره باقیمانده یک هزار و چهل و یک فرعى غربًا دیواریست به طول ده متر به شماره باقیمانده یک هزار 
و چهل و یک فرعى حقوق ارتفاقى ندارد به نام عبدالرسول ترابى نسبت به دو دانگ و زهرا گوگردى نسبت 
به سه دانگ و اعظم سالمى نسبت به یک دانگ ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنى شماره 
194260 مورخ 1390/04/18 دفتر اسناد رسمى شماره سه شهرضا از طرف نامبردگان در رهن بانک ملى 
شعبه بوستان شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهى، بانک بستانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده 
که اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادر و پس از تشــکیل پرونده و ابالغ اجرائیه بنا درخواست 
بانک بستانکار به اســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى مربوطه پالك 
مذکور مورد ارزیابى قرار گرفته و برابر برگ ارزیابى کارشناس رســمى دادگسترى بدین شرح توصیف و 
ارزیابى گردید. مورد بازدید عبارتســت از یک باب منزل مســکونى دو طبقه که داراى عرصه به مساحت 
220/25 متر مربع و جمعًا داراى 307 متــر مربع اعیان در دو طبقه (همکف به مســاحت 140 متر مربع، 
زیرزمین مسکونى به مساحت 150 متر مربع و سرپله به مساحت 17 متر مربع مى باشد) که ساختمان داراى 
اسکلت بتنى با سقف هاى تیرچه بلوك و دیوارهاى باربر آجرى مى باشد. طبقه همکف داراى در و پنجره 
هاى فلزى، چارچوب هاى فلزى و دربهاى داخلى چوبى با چارچوب هاى فلزى، کف موزاییک بدنه داخلى تا 
ارتفاع یک متر سنگ و مابقى نقاشى سرویس هاى بهداشتى و آشپزخانه کاشى با کف سرامیک و آشپزخانه 
داراى کابینت فلزى و دستگاه پله داراى سنگ پله  بغل پله از نوع چینى مى باشد. طبقه زیرزمین مسکونى 
با در و پنجره هاى آلومینیومى، دربهاى داخلى چوبى، کف و بدنه داخلى ساختمان تا ارتفاع 90 سانتى متر 
سرامیک سرویس بهداشتى و آشپزخانه کاشى با کف ســرامیک، کابینت فلزى و دستگاه پله داراى سنگ 
پله و بغل پله از نوع چینى مى باشد. طبقه زیرزمین مسکونى با در و پنجره هاى آلومینیومى، دربهاى داخلى 
چوبى کف و بدنه داخلى ساختمان تا ارتفاع 90 سانتى متر سرامیک، سرویس بهداشتى و آشپزخانه کاشى 
با کف سرامیک، کابینت فلزى زمینى و دیوارى با در بهاى ام دى اف و نماى ساختمان آجر چهار سانتى مى 
باشد. ساختمان داراى دو دستگاه آبگرمکن گازى و یک دســتگاه کولر آبى مى باشد. حیاط سازى شامل 
دیوارهاى اطراف حیاط که نماى داخلى حیاط و نماى بر کوچه تا ارتفاع 80 سانتى متر سنگ گرانیت و مابقى 
آجر 4 سانتى و کف حیاط موزاییک مى باشد. حیاط داراى سرویس بهداشتى بوده و ساختمان درب به حیاط 
مى باشد و داراى دو عدد درب فلزى مجزا و داراى انشعاب آب، دو انشعاب برق، دو انشعاب گاز مى باشد که 
کًال به مبلغ سه میلیارد و سى میلیون ریال ارزیابى شده است و طبق اعالم بانک بستانکار مورد رهن بیمه 
نمى باشد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/04/21 در شعبه اجراى ثبت 
اسناد شهرضا تشکیل مى گردد. از طریق مزایده به فروش مى رسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى 
نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل مى گردد . مزایده از مبلغ کارشناسى سه میلیارد و 
سى میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى به هر کس که خریدار باشد فروخته مى شود طالبین 
مى توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس شهرضا خیابان پاسداران فرعى دو منزل عبدالرسول 
ترابى بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه ى قانونى اعم از هزینه هاى انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمى و مالیات دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و آبونماى آب و برق 
و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه بر عهده برنده مزایده مى باشد. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان 

در تاریخ 96/02/12 چاپ و منتشر مى شود. م الف: 47اداره ثبت شهرضا/1/695
فقدان سند مالکیت

خانم جمیله قندهارى علویجه فرزند مرتضى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده که تحت شماره 15956-95/10/13 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ، پالك شــماره 394 فرعى واقع در علویجه یک اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 505 دفتر سه امالك ذیل ثبت 377 بنام قنبر قندهارى علویجه ثبت 
و سندصادر شده و سپس بموجب سند قطعى شماره 158 دفترخانه 42 نجف آباد به جمیله قندهارى علویجه 
انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى مفقود 
شده است. چون درخواســت صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا د رصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4136 ریحانى کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/2/169
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960110 خواهان محمد الماسى دادخواستی مبنی بر استرداد به طرفیت خانگل 
سعادتى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/3/13 ساعت 10/30 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 2997 شعبه 14 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/218
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001197/1 شماره بایگانی پرونده: 9502326/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802003000001 بدین وسیله به آقاي مهدى دیارى، نام پدر: ابوالفضل، شماره شناسنامه: 933، 
به نشانى: خیابان کاوه شهرك کاوه خیابان حکیم نظامى منزل تحویل پور ابالغ مى شود که بانک قوامین 
شعبه زینبیه جهت وصول مبلغ 52/000/000 ریال به استناد چک شماره 96726 مورخ 91/12/7 برعهده 
بانک ملى شعبه چهارباغ اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9502326 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/11/11 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 2796  اسدى اورگانى رییس 

اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/2/220
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950811 خواهان فاطمه میرزایی دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت حسین 
جبار زارع تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/27 ساعت 5 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 28 شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 3059 شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/2/222
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 960129 خواهان خدیجه نادرى دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال سند به 
طرفیت 1- فاطمه محمد آنى راد 2- پیمان پاالش براهوئى 3- احســان و عثمان و اسما پاالش براهوئى 
تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/4/13 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 45 شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 3029 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/2/223
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960061 خواهان حمیدرضا خیرالهى دادخواستی مبنی مطالبه چک به طرفیت 
میر نواب تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/29 ســاعت 16 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق شمالى مجتمع شماره 
2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 2901 شعبه 39 حقوقی شوراي 

حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/230
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 960058 ش4 خواهان زهره امینى دادخواستی مبنی بر نفقه به طرفیت على 
بختیارى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/27 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان  ارباب مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 2928 شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/231
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960119 خواهان علیرضا جهانى پور دادخواستی مبنی مطالبه به طرفیت فرهاد 
پور نقى تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/3/29 ساعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى 
چهار راه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 2926 شعبه 7 حقوقی 

شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/232
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951493 خواهان سرور قهرمان شهرکى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
مسلم شــیخ پور هارونى تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/3/17 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 2920 شعبه 6 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/2/233
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960159 خواهان حمید رضا خیرالهى حسین آبادى دادخواستی مبنی مطالبه به 
طرفیت علیرضا شجاع یسى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/30 ساعت 16/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان 
شیخ صدوق شمالى چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 2902 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/234

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 951506 خواهان آتوسا آقا على دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت 
حامد مردانى مهر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/17 ساعت 8/30 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 6 شوراي حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 2957 شعبه 6 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/2/236
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونــده کالســه 95-1134 خواهان مهــدى کبیرى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ 
141/220/000 به انضمام کلیه خسارات دادرسى به طرفیت فتح اله نجفیان ایران شاهى تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی براي مورخ 1396/3/23 ســاعت 15/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 
شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف:2965 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/237
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-1146 خواهان ســید میثم فیروزه اى دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 
26/000/000 به طرفیت حمید احمدى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 96/4/3 ساعت 
16 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان شعبه 18 شوراي 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف:2966 شعبه 18 حقوقی شوراي 

حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/238
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-566 خواهان کیوان بکرانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدى 
زرى باف تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/4/18 ساعت 15/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان ، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 2915 شعبه 23 حقوقی شوراي 

حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/239
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960107 خواهان ســروش جابرى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت داود 
عباسى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 96/3/16 ساعت 8/30 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان ارباب مجتمع 
شماره 1 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 2913 شعبه نهم حقوقی 

شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/240
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960058 خواهان پیمان میرزایى دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال خط تلفن 
به طرفیت خانم آغا زهرا محرك تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/17 ساعت 17/30 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف:2912 شعبه 20 حقوقی شوراي حل اختالف 

استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/241
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950488 خواهان مجید امیدانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدى 
ترکى و مرتضى کرمى تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براى مورخ 96/3/29 ساعت 18 عصر تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان مجتمع 
شهداى مدافع حرم چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 2919 شعبه 39 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/2/242
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1109/95 خواهان مهرداد ســلطانى دادخواستی مبنی مطالبه به طرفیت احمد 
على وهابى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/4/19 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 26 شوراي حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف:2931 شعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف استان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/243
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951511 خواهان حسن پیرى دادخواســتی مبنی مطالبه به طرفیت 1- ناصر 
هنرمند عاشــق آبادى 2- محمد شیران تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/3/21 ساعت 
11/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان شیخ صدوق شمالى چهار راه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 2904 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/245
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 942/95 خواهان عباس مطلبیان دادخواســتی مبنی مطالبه به طرفیت آرش 
ستارى تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/3/17 ســاعت 17 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 20 شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف:2929 شعبه 20 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/2/244
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960160 خواهان حمیدرضا خیرالهى حســین آبادى دادخواستی مبنی مطالبه 
به طرفیت جواد امینى تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/3/30 ساعت 16 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ 
صدوق شمالى –چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 2903 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/246

تبادل لوایح 
در خصوص پرونده تجدیدنظرخواهى حسین عبداللهى با وکالت محسن فاتحى به طرفیت تجدیدنظرخوانده 
محمود منادى به دادنامه شــماره 9501816- 95/10/26 مورخه 95/10/26 مطروحه در پرونده کالسه 
1412/95 شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشانى خطاب به تجدیدنظرخوانده 
محمود منادى جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهى اقدام فرمایید. 
عدم حضور وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 2935 شــعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/247
اخطاریه

شماره: 950983 اخطارشونده: اصغر مؤذنى فرزند مرتضى به نشانی مجهول المکان محل حضور شعبه 2  
شوراي حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد-ارباب وقت حضور: یک هفته پس از ابالغ نش آگهى علت 
حضور: مطالبه نفقه. جهت رؤیت نظریه کارشناسى به شعبه مراجعه نمایید. م الف: 2938 شعبه 2 حقوقی 

شوراي حل اختالف اصفهان(مجتمع شماره یک)/2/248
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 960103 در خصوص پرونده کالسه 1115/95 خواهان احمد آقاعظیمى انارى به وکالت امیر عادل 
حسینى پور و زهره مصدق دادخواستی مبنی بر واخواهى به طرفیت بهروز حقایق تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي مورخ 96/3/17 ساعت 4:15 بعدازظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شماره 
2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 2941 شعبه 29 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/249
قرار تحریر ترکه 

شماره: 1090/95ش ح15 مرجع رسیدگى: شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نماید 
به موجب درخواست 1-ندا-الهام- نسیم مقبل اصفهانى 2- زهرا صالحى به طرفیت زهره-سینا-محمد 
سهیل مقبل اصفهانى قرار تحریر ترکه مرحوم محمد مقبل اصفهانى طى شماره 1107-95/11/9 در شوراى 
حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجراى قرار ساعت 5/30 عصر مورخ 96/3/30 تعیین گردیده است لذا از 
ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند 

دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ سجاد خ  حاج رحیم 
ارباب حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 2988 شعبه 15حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/250
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951262 خواهان ثمین ناظم زاده دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به طرفیت 
حمید علیخانى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخ 96/3/17 ســاعت 9 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهــان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی 
مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در اصفهان ابتداي 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 2986 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/251
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1211/95 ش 51 ح خواهان بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت خانم نمازى 
و آقاى محمدیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- علیرضا فیروزى 2- مهرداد فیروزى تقدیم 
نموده  است. وقت رســیدگی براي روز سه شــنبه مورخه 96/5/31 ســاعت 8:30 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على 
(ع) مجتمع شماره 3 شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 2991 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/2/252
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960116 خواهان علیرضا ماهوشى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
ناصر نبیره تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/3/31 ساعت 11 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 2993 شعبه 6 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/2/253
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 960132 خواهان ســهراب معتمد نیا دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ 
60/000/000 ریال بابت ضمانت وام و مطلق خســارات دادرســى به طرفیت امامقلــى ظاهرى تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/4/13 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان  ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 
8165756441 شعبه 45 شــوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـود.  

م الف:2999 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/254
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951576 خواهان مرتضى شــمس دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
على صفدریان کرویه تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/23 ساعت 8/30 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 32 شوراي حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 3000 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف استان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/255
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950806 خواهان مهران ذاکرى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین 
کیانى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگی براي مورخه 96/3/21 ســاعت 16 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 شعبه 20 شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 3003 شعبه 20 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/256
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1095/95 خواهان عماد کاروان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد 
ولى پور تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براى مورخ 96/3/31 ساعت 16/00 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان- خ شیخ صدوق چهارراه وکال 
مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 3004 شعبه 16 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/257
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960103 خواهان ابوالقاسم یزدانى دادخواستی مبنی الزام به انتقال خط موبایل 
به طرفیت ابوالفضل ابدال تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/3/22 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 2943 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف استان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/258
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960037 خواهان حســن قربانى سینى (وکیل حســین محمدیان- نفیسه 
عرب زاده) دادخواستی مبنی بر (نسخه ثانى پیوست) مطالبه به طرفیت على رضا میرزایى تقدیم نموده  است. 
وقت رسیدگی مورخ 96/3/31 ساعت 8:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ 
صدوق شمالى نیکبخت چهارراه وکال شوراي حل اختالف اصفهان شهداى مدافع حرم شعبه 33 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  طى فیش بانکى به شماره 539300 مبلغ 12 هزار تومان جهت نشر آگهى 
واریز شده خواهمشند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 3030 شعبه 33 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/260
ابالغ راي

شماره پرونده: 19/582/95 شماره دادنامه: 960052-96/2/2 مرجع رسیدگى: شعبه 19 خانواده شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: معصومه موســایى نژاد با وکالت آقاى پیام عزیزیان به نشانى اصفهان- خ 
نیکبخت-مقابل دادگسترى-ســاختمان ماکان-طبقه 3-واحد 2 خوانده: عباس چراغى بابادى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: استرداد جهیزیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: در خصوص دعوى خواهان معصومه موسایى نژاد فرزند محمد 
به وکالت پیام عزیزیان به طرفیت عباس چراغى بابادى فرزند اکبر به خواسته مطالبه و استرداد جهیزیه مقوم 
به پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل با توجه به جمیع اوراق پرونده و مفاد 
دادخواست خواهان و سند نکاحیه شماره 24835 که در دفتر خانه ازدواج 191 اصفهان به ثبت رسیده است و 
احراز رابطه زوجیت و عدم حضور خوانده علیرغم روزنامه کثیراالنتشار و عدم الیحه دفاعى لذا شورا استناد 
به ماده 198 ق.آد.م خوانده را به استرداد 54 قلم از اقالم جهیزیه که در لیست عادى در پرونده مضبوط شده 
است به انضمام هزینه دادرسى 2/170/000 ریال و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل اعتراض و دادخواهى در همین شعبه مى باشد. م الف : 3034  

شعبه 19 حقوقی شوراي حل اختالف  شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/2/261
ابالغ راي

شــماره قرار: 77-96/1/30 کالسه: 1003/95 مرجع رسیدگى: شــعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: مرتضى شــیخى خ پروین عســگریه دوم جنب نانوایى پ 105 خوانده: ناصر دهقانى کلمانى به 
نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمى موتور سیکلت به شماره 54  اصفهان9798 رأى 
شورا: در خصوص دعوى خواهان مرتضى شــیخى به طرفیت خوانده ناصر دهقانى کلمانى باال به خواسته 
الزام به انتقال سند رسمى موتور سیکلت به شــماره انتظامى 54 اصفهان9798 به انضمام مطلق خسارات 
وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى در خصوص آخرین مالک خودرو، 
مالحظه قولنامه هاى ارائ شده از طرف خواهان و همچنین خوانده على رغم ابالغ قانونى ماده 73 در جلسه 
رسیدگى حضور ندارد و الیحه دفاعیه از ارسال ننموده، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، 
لذا به استناد ماده  198 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى  انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 و 220 
و 221 و 223 و 225 قانون مدنى حکم بر محکومیت خوانــده ناصر دهقانى کلمانى به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمى و انتقال رسمى سند موتورسیکلت به شماره ه 54 اصفهان9798  به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
245/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نیز هزینه شراکى بر مبناى تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس از آن  قابل تجدید 
نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف : 3035  شعبه 102 حقوقی شوراي حل 

اختالف  شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/2/262
ابالغ راي

شماره پرونده: 95-1103 شــماره دادنامه: 9609976793600036 مرجع رسیدگى: شعبه 6 شوراى حل 
اختالف خواهان: مجتبى علیپور محمد آبادى به نشــانى اصفهان خیابان شــیخ طوسى غربى خ حکیم با 
وکالت محمد مهدى رضیان به نشانى خیابان شیخ صدوق شمالى خیابان شیخ مفید ساختمان شماره 14 
خواندگان: 1- بهنام موسوى 2- رامین موسوى هر دو به نشانى مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه طبق 
فاکتور رأى قاضى: در خصوص دعواى آقاى مجتبى علیپور محمد آبادى با وکالت محمد مهدى رضیان به 
طرفیت 1- بهنام موسوى 2- رامین موسوى به خواســته مطالبه مبلغ 126/800/000 ریال طبق 3 فقره 
فاکتور 2256(94/11/18)،2321(94/12/15) ،2320 (94/11/15) طبق شــهادت شهود وفق موازین 
شرعى و قانونى به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب با وکالت محمد مهدى 
رضیان  شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
126/800/000 ریال بابت اصل خواســته و 3/385/000 ریال بابت هزینه دادرسى و و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و هزینه نشر آگهى تا حصول نتیجه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/6/17 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نزخ اعالمى از سوى  بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران  بر عهده اجراى محترم احکام مى باشــد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت 
واخواهى  قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 3009 شعبه ششم 

حقوقی شوراي حل اختالف  شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/2/263
ابالغ راي

کالســه: 950519 شــماره دادنامه: 9509976794402853- 95/12/24 مرجع رســیدگى: شعبه 14 
شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید زمانى علویجه به نشــانى: اصفهان خ کهندژ ایســتگاه 2 
پله روبروى ك 57 کارگاه زمانى، خوانده: اکبر رضایى به نشــانى: مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه 
سفته. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي قاضى شورا: در خصوص 
دعوى مجید زمانى علویجه به طرفیت اکبر رضایى به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 

وجه سفته/ سفته هاى به شــماره خزانه دارى کل 290265 به انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت 
به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگى و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض 
و تکذیب، شــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و دو میلیون 
و هفتصد و ســى هزار ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت 95/4/9 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى ایران برعهده اجراى محترم احکام مى باشــد، در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا 
و ظرف بیســت روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 3010 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/2/264
ابالغ راي

کالســه پرونده اصلى: 546/95 شــماره دادنامه: 762 تاریخ رســیدگى: 95/8/3 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: کیوان بکرانى به نشانی: فرایبورك فارابى شمالى کوچه 
21 پالك 25/1، خوانده: سهراب ادیبى سده به نشــانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شــماره 780910- 91/8/20 مبلغ /200/000/000 ریال عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، گردشکار: به تاریخ 95/8/2 شــعبه 15 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 546/95 و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور راي می نماید. راي شــورا: در خصوص دعوي کیوان بکرانى به طرفیت ســهراب ادیبى 
سده به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 780910 مورخ 91/8/20 عهده بانک صادرات 
جمعًا به مبلــغ /200/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت بــه محتویات پرونده 
و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمــه خویش ابراز و اقامه ننموده، 
شورا دعوي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515 - 519 -522 قانون آئین 
دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 5/220/000 ریال بابت هزینه  دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (91/8/20) 
تا زمان وصول بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید. راي 
صادره غیابی محســوب و ظرف مــدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهی در همین شــعبه و پس از 
انقضاى مهلت مذکور، ظــرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان می باشد. م الف: 3014 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/2/265
ابالغ راي

کالســه پرونده: 193/95 شــماره دادنامه: 9609976794500042 تاریخ رســیدگى: 96/1/20 مرجع 
رســیدگى: شــعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: نعمت اله رحیمى کیا به نشانی: اصفهان 
هسته شرقى خیابان شریعتى بن بست روحانیت بن بســت اول سمت چپ پ 133، خوانده: محمد حیدرى 
به نشــانى: مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ نود میلیون ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي 
قاضی شورا: در خصوص دعوى نعمت اله رحیمى  بطرفیت محمد حیدرى بخواسته مطالبه مبلغ نود میلیون 
ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى بدین توضیح که خواهان مدعى اســت طبق قرارداد مضبوط در 
پرونده مبلغ نود میلیون ریال به خوانده دعوى پرداخت لیکن تاکنون مشــارالیه از اســترداد مبلغ مذکور 
امتناع ورزیده علیهذا شــورا با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات شــهادت شهود تعرفه شده 
بشــرح صورتجلســه مورخ 95/12/7 و مالحظه قرارداد عادى تنظیمى فیمابیــن اصحاب دعوى و عدم 
حضور خوانده در جلسه رســیدگى با وصف ابالغ قانونى و اینکه در خصوص دعوى خود هیچگونه الیحه 
و دفاعیه اى مبنى بر برائت ذمه خویش به شــورا ارائه نداده من حیث المجمــوع دعوى خواهان را مقرون 
به صحت تلقى و مســتنداً به مواد 198- 515- 519 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
90/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/440/000ریال بابت هزینه  دادرســی و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (95/2/25) لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابى و ظــرف مدت 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از انقضاى 
مهلت مذکور ظــرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف: 3022 شــعبه 15 حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/2/266
ابالغ راي

شماره پرونده: 1053/95 خواهان ها: 1- میالد قنبریان 2- على عیدى وندى به نشانى اصفهان- شاهین 
شهر- خ مخابرات- 7 فرعى – 2 و 3 غربى-فروشگاه اســپادانا خوانده: مرضیه سنجرى دره بند به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارات ناشــى از تصادف و هزینه هاى دادرسى، کارشناسى گردشکار: 
قاضى شــورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى شــورا کفایت و ختم بررسى را اعالم 
و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شــورا: در خصوص 
دادخواســت خواهان به طرفیت خوانده مطالبه مبلغ 5000000 ریال بابت خســارات ناشى از تصادف به 
اضافه هزینه دادرسى و کارشناســى با توجه به نظریه کارشــناس فنى وقوع تصادف بین کامیون ایسوزو 
به شــماره 5244425/ایران 43 متعلق به خواهــان ردیف اول و پژو 405 به شــماره 335؟58/ایران 65 
به رانندگى خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شــناخته شده است و حســب نظریه کارشناس دادگسترى 
در پرونده تامین دلیل شــعبه 27 شــوراى حل اختالف اصفهان خســارات وارده بر اتومبیل خواهان در 
اثر وقوع این تصادف مبلغ 5000000 ریال تعیین گردیده اســت. قاضى شــورا  دعوى خواهان را وارد و 
ثابت تشــخیص داده و با اســتناد مواد 1 و 2 قانون مســئولیت مدنى و مواد و 198 و 515 و 519  قانون 
آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ 5000000 ریال بابت خســارات وارده و ســى 
هزار ریال بابت هزینه دادرســى و 1/725/000 ریال بابت هزینه کارشناســى در حــق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره حضورى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. الزم به ذکر اســت که در مورد خواهان ردیــف دوم به علت ذیحق 
نبودن قرار رد دادخواســت صادر مى گردد به اســتناد ماده 2 قانون آئین دادرســى مدنى  م الف : 3031  

شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف  شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه/2/267
ابالغ راي

شــماره پرونده: 227/95ش ح16 شــماره دادنامه 636 - 95/8/23 خواهان ها: 1- محمد على کرمانى 
2- نعمت اله کرمانى هر دو به نشانى اصفهان-خ کهندژ-خ بابک بن کرمانى  خوانده: ناصر صادقى فرزند 
اسماعیل به نشانى: خمینى شهر- خ 17 شهریور کوچه شهید احمدى جنب قرض الحسنه قائم راى شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى محمد على کرمانى به طرفیت آقاى ناصر صادقى به خواسته مطالبه 
مبلغ 104/500/000 ریال وجه 5 فقره چک هاى به شماره 6833364 و 833368 به عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتقاق ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند محکمه پسندى 
در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر مى رسد که به استناد مواد 210 و 212 قانوت تجارت و  198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 104/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/147/500 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف ( از 94/7/10 تا 94/11/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیســت روز  قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف :2971  شعبه 16 

حقوقی شوراي حل اختالف  شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/2/268
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950122 شــماره دادنامه: 9509976793502271 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالمجید کریمى نژاد به نشــانی: اصفهان خیابــان امام خمینى خیابان 
شهید باباگلى جنب گاراژ جام جم با وکالت شهاب اسدى به نشانى: تهران میدان تجریش خیابان فناخسرو 
پالك 26 برج صدف طبقه اول واحد 1، خوانده: عباس غفارى به نشانی: مجهول المکان، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
راي می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى عبدالمجید کریمى نژاد با وکالت شهاب 
اســدى به طرفیت آقاى عباس غفارى به خواســته مطالبه مبلغ 98/000/000 ریال وجه چک به شماره  
149/136535- 94/12/22 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 98/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/630/000 ریال یک میلیون و ششصد و 
سى هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف (94/12/22) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 2969 شعبه 5 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/269
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950534 شماره دادنامه: 1301- 95/7/26 مرجع رسیدگى: شعبه 7 شوراى حل اختالف 
خواهانها: مؤسســه تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحسین نظرى توکلى و مسعود 
مهردادى به وکالت در توکیل حسین کبیرى برابر وکالت نامه آدرس اصفهان خ بزرگمهر نبش کوچه آبشار با 
وکالت محسن متین به آدرس: اصفهان خ ارتش جنب پل عابر حسین آباد مجتمع نوید واحد اول، خواندگان: 
1- سعادت ملکى 2- زهره رفیعى 3- محمد عشرتى همگى به نشانی: مجهول المکان، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي مؤسسه تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى 
محمدحسین نظرى توکلى و مســعود مهردادى به وکالت در توکیل حسین کبیرى به طرفیت 1- سعادت 
ملکى 2- زهره رفیعى 3- محمد عشرتى به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و هفت میلیون ریال بخشى از وجه 
چک به شماره 24406115 به عهده بانک پســت بانک ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و 515 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(94/11/14) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره دادنامه: 9609976793700551- 96/1/27 
خواسته: صدور دادنامه اصالحى گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شوا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با  اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى اصالحى 
مى نماید. رأى اصالحى: در خصوص درخواســت خواهان مبنى بر صدور دادنامه اصالحى به دلیل از قلم 
افتادن سهواً لفظ تضامنى محکومیت خواندگان در پرداخت محکوم به در دادنامه شماره 1301- 95/7/26 
صادره از این شورا، به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى شورا 
محکومیت خواندگان در پرداخت محکوم به به صورت تضامنى مى باشد. رأى صاره به تبع رأى اصلى ظرف 
بیست روز قابل واخواهى و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى از محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد تسلیم رأى اصلى بدون اصلى تصحیحى ممنوع مى باشد. م الف: 2992 شعبه 7 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/270



اقتصاداقتصاد 07072927 سال چهاردهمسه شنبه  12 اردیبهشت  ماه   1396

مدیرکل دفتر صنایع فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به حفظ همکارى هاى اقتصادى 
با کره اى ها در تولید مشترك لوازم خانگى، بر تمایل و 
حرکت ایران در تولید مشترك این محصوالت به سمت 

اروپا خبر داد.
عباس هاشــمى ادامــه داد: در تولید لــوازم خانگى از 
جمله یخچال فریزر و ماشین لباسشویى، فعالیت هاى 
مختلفى بــا کره  جنوبى در دســتور کار قــرار گرفته و 
در شــش ماهه پایان سال گذشــته تالش ها به سمت 
کشــورهاى اروپایى معتبر در تولید لوازم خانگى برند 
معطوف شــد که قراردادهایى در این زمینــه با ایتالیا و 

آلمان منعتقد شده است.
وى با بیان اینکه قراردادهاى منعقد شده با کره جنوبى 
در زمینه تولید مشترك لوازم خانگى در حال انجام است، 
خاطرنشان کرد: در مورد همکارى با ایتالیا بخشى از کار 
انجام شده و آلمانى ها نیز بازدیدهاى خود را از سه واحد 
داخلى در ایران انجام داده اند و تولیدکنندگان معتبر برند 
لوازم خانگى در کشورهاى آلمان و ایتالیا پذیرفته اند که 
با برند آنها در برخى محصوالت تولید مشترك و صادرات 
انجام شــود و حتى قرار است بخشــى از این تولیدات 
به اروپا صادر شــود که این مسئله بســیار قابل توجه 

است.

ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأکید 
کرد که مصرف کنندگان از شرکت هاى پیش فروش کننده 
خودرو که فاقد نمایندگى رسمى و فاقد مجوز پیش فروش 

از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، خودرو نخرند.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد که باتوجه به تماس هاى مکرر شــهروندان به سامانه 
دریافت و رسیدگى به شــکایات این سازمان در خصوص 
عملکرد شرکت هایى که نســبت به پیش فروش خودرو 
تبلیغ و اقدام مى کنند، گفت:پیش فروش خودرو از ســوى 
شرکت هاى عرضه کننده خودرو، صرفاً در قالب اخذ مجوز 
از وزارت صنعت امکانپذیر اســت و انتشار هرگونه آگهى 

و تبلیغات، مبنى بر پیش فروش خــودرو بدون اخذ مجوز 
مربوطه ممنوع بوده و پیگرد قانونى دارد. همچنین اشخاص 
حقیقى و حقوقى که فاقد نمایندگى رسمى هستند، به هیچ 
وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند؛ و از 
متقاضیان خرید خودرو تقاضا مى شود پیش خرید خودرو را 
صرفاً از طریق نمایندگى هاى مجاز که نسبت به اخذ مجوز 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده اند، انجام دهند. 
براین اساس، به منظور پیشگیرى از بروز مشکالت ناشى از 
عدم ایفاى تعهدات شرکت هاى عرضه کننده خودرو، از تمام 
متقاضیان خرید خودرو درخواست مى شود از خرید خودرو در 

قالب پیش فروش  اکیداً خوددارى کنند.

هشدار سازمان حمایت به 
متقاضیان پیش خرید خودرو

ایران در راه تولید مشترك 
لوازم خانگى با اروپا

وعده ارزان شدن
 سیب زمینى و گوجه فرنگى

در حالـى کـه قیمـت سـیب زمینى و گوجه فرنگى طى 
هفته هاى گذشته رو به افزایش بوده است، رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزى کاهش تولید در این فصل را 
عامل گرانى این محصـوالت عنوان کـرده و مى گوید 
با ورود تولیدات جدید به بـازار تا چنـد روز آینده این دو 

محصول ارزان مى شود.
حسین مهاجران اعالم کرد که این دو محصول به دلیل 
آنکه در این فصل کمتر از سال گذشـته تولید و در بازار 
عرضه شده اند، با افزایش قیمت همراه شدند اما به زودى 
تولیدات جدید روانه بازار مى شـود و تا هشت روز آینده 

شاهد ارزانى سیب زمینى و گوجه فرنگى خواهیم بود.

قیمت سیمکارت هاى دایمى 
نصف شد

ایرانسل قیمت سیمکارت هاى دایمى خود را تا 50 درصد 
کاهش داده و تمامى سـیمکارت هاى دایمى ایرانسـل 
با مبلغ 60 هزارتومان از طریق سـایت ایرانسـل، مراکز 
فـروش و نمایندگى ها به فـروش مى رسـد. همچنین  
مشترکانى که با خرید سیمکارت هاى دایمى یا از طریق 
ترابرد شماره هاى تلفن همراه خود به ایرانسل بپیوندند 20 
گیگ اینترنت براى ماه اول و پس از آن ماهانه یک گیگ 
اینترنت تا شش ماه به صورت رایگان دریافت کرده و از 

اینترنت   4/5G ایرانسل نیز استفاده خواهند کرد.

ویترین

ابالغ راي
کالسه پرونده اصلى: 1248/95 شماره دادنامه: 9609976794700088 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 17 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فرهاد میرزائى به نشانی: اصفهان- شرکت کارتن اسپادانا، خوانده: 
حسین نجفى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 96/1/21 شعبه هفدهم 
با عنایت به محتویات پرونده کالســه 1248/95 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص 
دعوي فرهاد میرزائى به طرفیت حسین نجفى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک 101066- 93/9/2 
جمعًا به مبلغ /7/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاي 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك 
موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحــه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوي 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد 198- 515 - 519 -522 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /7/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 385/000 
ریال بابت هزینه  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (چک) تا زمان وصول بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي 
صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى 
مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

م الف: 2956 شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/271
ابالغ راى 

کالســه پرونده: 1016/95 شــماره دادنامه: 9609976797100052 تاریخ رسیدگى: 96/1/21 مرجع 
رسیدگى: شعبه 41 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى حسین سعادت خواه فرزند باقر به نشانى: 
اصفهان- خ مولوى- کوچه شــماره 23- مقابل پالك 14، خوانده: آقاى مهرداد اســدى حسنوند فرزند 
ظهراب به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره  726168- 95/8/17 به 
مبلغ سى میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه جى اصفهان به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى حسین سعادت خواه به طرفیت آقاى مهرداد اسدى حسنوند به خواسته مطالبه 
وجه چک به شماره  726168- 95/8/17 به مبلغ سى میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و 
بقاء اصول مســتندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد، لذا چون خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه، معمول نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است، مســتنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت 
وجه چک مورد دعوى و مبلغ نهصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک (95/8/17) تا زمان اجراى حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
و نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى باشد. م الف: 2958 شــعبه 41 حقوقى حوزه قضائى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/272
ابالغ راي

کالسه پرونده: 822/95 شماره دادنامه: 1473-95/8/29 مرجع رســیدگى: شعبه شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: اصغر رضایى مادنانى به نشــانی: اصفهان- خ خاقانى- کوچه ش مظاهرى- پالك 3، 
خوانده: میالد پهلوان زاده به نشانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه سفته. با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي اصغر رضایى مادنانى به 
طرفیت میالد پهلوان زاده به خواسته مطالبه مبلغ R 90/000/000 ریال وجه دو فقره سفته/سفته هاى به 
شماره خزانه دارى کل (869185 و 359781) به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقاي اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 
و519 و522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ R 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و R 2/355/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/10 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران برعهده اجراى محترم احکام مى باشد، 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده 
قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاههاى عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 2959 شــعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/273
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 545/95 شــماره دادنامه: 763 تاریخ رســیدگى: 95/8/3 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: کیوان بکرانى به نشانی: فارابى شمالى کوچه 21 پالك 
25/1، خوانده: مرتضى صبوحى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 
/200/000/000 ریال به شــماره 515734- 94/7/10 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، گردشکار: به تاریخ 95/8/2 شعبه 15 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 545/95 و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شــورا، ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي شــورا: در خصوص دعوي کیوان بکرانى به طرفیــت مرتضى صبوحى به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 515734 مورخ 94/7/10 عهده بانک تجارت جمعًا به مبلغ 
/200/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت به محتویــات پرونده و بقاي اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر 
قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوي مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515 - 519 -522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/230/000 ریال 
بابت هزینه  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (94/7/10) تا زمان وصول بر اساس 

آخرین شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی محســوب و 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشــد. م الف: 2916 

شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/274
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1062/95 شماره دادنامه: 9609976794800113 تاریخ دادنامه: 96/2/2 مرجع رسیدگى: 
شعبه 18 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى مجید مهرعلیان به نشانی: اصفهان، مشتاق سوم، 
روشن دشت، جاده انرژى اتمى زردنجان، شهرك صنعتى سردشت گلدشت خان بابا با وکالت مجید منفرد 
شهرضا به نشانى: اصفهان، خ شیخ صدوق شمالى، حدفاصل چهارراه وکال و شیخ مفید ساختمان سه طبقه، 
خوانده: شمسى على زاده بهرامى دل به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص 
دعوي آقاى مجید مهرعلیان با وکالت مجید منفرد شــهرضا به طرفیت شمسى على زاده بهرامى دل به 
خواسته مطالبه مبلغ R 51/100/000 ریال موضوع چک به شماره 562735/21- 95/9/20 با عنایت به 
محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارك در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه 
هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده اســت شورا دعوى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 515 و519 و522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه و یک میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق 
آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی 
محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. م الف: 2917 

شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/275
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-1076 شــماره دادنامه: 1305-95/12/25 مرجع رســیدگى: شعبه 31 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: حمید رضا خیرالهى به نشانى اصفهان-بازار بزرگ روبروى پاساژ صدر فروشگاه 
خیر الهى خوانده: ابوالفضل عطائى کچوئى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه نه فقره چک با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى شورا: در خصوص دعوى حمیدرضا خیرالهى به طرفیت ابوالفضل عطائى کچوئى 
به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هشتاد و چهار میلیون و ششــصد و سه هزار ریال وجه چک به شماره ى 
(308626 بانک ملى)- 897163- 897161-  897164- 897166-  897167- 897162-  897165- 
897160-  897160- 897168 به عهده بانک سپه و ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522  قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و چهار میلیون و ششصد و سه هزار ریال بابت 
اصل خواســته و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آن و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/3/31-95/5/10-95/4/10-94/2/27- 96/3/10- 
96/1/27- 96/3/27- 94/12/25- 95/2/27- 94/12/10 ) تــا تاریخ اجــراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 2899 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان/2/277
فقدان سند مالکیت

شماره 1395/12/321089چون ورثه شهربانو آقاکبیرى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت یازده و یک سیزدهم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 958/9 واقع در قطعه 109 بخش 11 ثبت اصفهان که در 
صفحه 347 دفتر 99 ذیل ثبت 14290/3142 سند مالکیت شماره 947432 که بنام محمدعلى صداقت 
نجف آبادى فرزند رجبعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود  المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4193 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/373

فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از خانم اسماء حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت دو و بیست و شش- نودونهم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب دکان پالك شــماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که در صفحه 344 دفتر 338 ذیل ثبت83716 ســند مالکیت 269834 بنام محمدعلى 
حجتى نجف آبادى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4205 حسین زمانى رئی س اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/2/416

فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از خانم اسماء حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و سیزده-نودونهم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یک باب دکان پالك شماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در صفحه 353 دفتر 338 ذیل ثبت 83722 سند مالکیت 269837 بنام عذرا حجتى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م الف: 4195 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آ باد/2/417
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از خانم اسماء حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو و دو پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ یک باب دکان پالك شــماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
در صفحه 362 دفتر 338 ذیل ثبت 83728 سند مالکیت 269840 بنام سکینه حجتى نجف آبادى فرزند 
حاجى اسماعیل ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4196 حسین زمانى ر ئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/418
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از خانم مریم حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که ســند مالکیت یک و نه- یازدهم حبه مشاع باستثناء 
ثمنیه اعیانى از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب دکان پالك شماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 368 دفتر 338 ذیل ثبت 83732 ســند مالکیت 269842 بنام 
مریم حجتى نجف آبادى فرزند على ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم  
صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. م الف: 4197 حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/2/419
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از خانم اسماء حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت دو و بیست و شش نود و نهم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب دکان پالك شماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحه 350 دفتر 338 ذیل ثبت 83720 سند مالکیت 269836 بنام مرتضى حجتى 
نجف آبادى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شــده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یــک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. م الف: 4198 حســین زمانى  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف  آباد/2/420
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از خانم اسماء حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو و بیست و شش نود و نهم حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب دکان پالك شماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که در صفحه 374 دفتر 338 ذیل ثبت 83718 سند مالکیت 269835 بنام محمود حجتى نجف 
آبادى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4199 حسین زمانى رئیس اداره ثب ت اسناد و امالك نجف آباد/2/421

فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از خانم اسماء حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و نه- یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ یک باب دکان پالك شماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در صفحه 374 دفتر 338 ذیل ثبت 83736 ســند مالکیت 269844 بنام اسماء حجتى نجف آبادى 
فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصو رت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4200 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/422

فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از خانم اسماء حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و سیزده- نودونهم حبه مشاع از هفتاد 
و دو حبه ششدانگ یک باب دکان پالك شــماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که در صفحه 359 دفتر 338 ذیل ثبت 83726 سند مالکیت 269839 بنام مرضیه حجتى نجف 
آبادى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4201  حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/423

فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از محســن حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ســه و هفت یازدهم حبه مشاع از هفتاد 
و دو حبه ششدانگ یک باب دکان پالك شــماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که در صفحه 365 دفتر 338 ذیل ثبت83730 سند مالکیت 269841 بنام محسن حجتى نجف 
آبادى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4204 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/2/424
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از خانم زینب حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و نه- یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ یک باب دکان پالك شماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در صفحه 371 دفتر 338 ذیل  ثبت 83734 ســند مالکیت 269843 بنام زینب حجتى نجف آبادى 
فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائ ه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4202 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/426

فقدان سند مالکیت 
شماره: 1396/12/358004 چون خانم فضیلت دیانى با وکالت نامه شماره 28231 مورخ 1395/12/16 
دفترخانه 493 تهران بوکالت از خانم اسماء حجتى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و سیزده- نود و نهم حبه مشاع از هفتاد 
و دو حبه ششدانگ یک باب دکان شماره پالك شــماره 877/26 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحه 356 دفتر 338 ذیل 83724 سند مالکیت 269838 بنام راضیه حجتى نجف 
آبادى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید ت ا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.
 اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4203 حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/2/425

رئیس جامعه دامپزشــکان ضمن تکذیب مصرف روغن پالم در شــیر و 
لبنیات که به اشتباه از ســوى وزیر بهداشت مطرح شــده، گفت: لبنیات 
سنتى از شیرهایى تولید مى شود که به دلیل باال بودن بار میکروبى از سوى 
کارخانه هاى لبنى پس زده شده و برگشــت خورده است اما جاى تعجب 
دارد که مردم این محصوالت بدون شناســنامه را مطمئن تر خریدارى و 

مصرف مى کنند.
پیام محبى اظهار داشت: سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشورهاى پیشرفته 
در حدود 250 کیلوگرم است اما در ایران مردم شــیر گریز و لبنیات گریز 
شــده اند که چیزى جز افرایش بیمارى هایى از جمله پوکى اســتخوان و 

کوتاه قدى در بر ندارد.

وى افزوذ: به دلیل اخبارى که در مورد استفاده پالم در لبنیات صنعتى منتشر 
شــد، مردم به مصرف لبنیات ســنتى روى آورده اند در حالى که شاهدیم 
برخى محموله هاى شــیر که از کارخانجات برگشت مى خورد بدون آنکه 
مشخص باشــد تاریخ تولید آن چه زمانى اســت روانه کارگاه هاى لبنیات 

سنتى  مى شود.
محبى با بیان اینکه شــیر مصرفــى در کارخانجات لبنــى باید حاوى بار 
میکروبى پایین و همچنین باقیمانده سموم پایین باشد، گفت: کارخانجات 
حتى به تولیدکنندگان بابت شیر باکیفیت تر مشــوق مى دهند که حاصل 
آن ارتقاى سالمت مصرف کنندگان  اســت. وى ذبح گوسفند و پرندگان 
براى نذورات شــرعى در مکان هاى غیربهداشتى را از جمله عوامل انتقال 

بیمارى هایى همچون تب کریمه کنگو دانســت و افزود: با توجه به شروع 
فصل بهار وشیوع بیمارى تب کریمه کنگو در دام ها،این بیمارى بین کنه و 
گوسفند انتقال مى یابد که با گرم تر شدن هوا شیوع آن شدت مى یابد و جزو 
بیمارى هاى بومى کشورمان است و ریشه کنى کامل آن امکانپذیر نیست.

رئیس جامعه دامپزشــکان یکى دیگر از مشکالت فرهنگى در عرصه ذبح 
دام را خوراندن امحا و احشــاى آلوده گوسفند ذبح شــده از جمله جگر به 
حیواناتى همچون سگ و گربه برشمرد و اظهار داشت: با این کار به راحتى 
کرم انواع انگل ها که عامل کیست در انســان مى شود، به حیوانات منتقل 
شــده و باید این گونه اجزاى حیوان پس از ذبح به صورت بهداشتى دفن و 

از چرخه حذف شود.

لبنیات سنتى 
از شیرهاى 
برگشتى

 تولید مى شود

سرگردانى مردم در بخش خدمات پس از فروش 
خودرو، داستانى است که مردم هر روز با آن روبه 
رو بوده و خبرى از سروسامان دادن به آن توسط 
شرکت هاى خودروسازى هم نیست. این در حالى 
است که خودروسازان در قبال فروش خودرو باید در 
دوره گارانتى و حتى بعد از آن تعهدات خود را نسبت 

به مشتریان خود انجام دهند.
این روزها خودروى «ســاینا» در حالى به فروش 
مى رسد که هنوز شبکه تأمین قطعات این خودرو 
مجهز نشــده و مردم بــراى تعمیر ایــن خودرو 
ســرگردانند؛ براى تعمیر خــودروى صفر اجرت 
چهارمیلیون و 500 هزار تومانى هم از مردم گرفته

 مى شود.
یکى از شــهروندان مى گوید: در بهمن ماه سال 
گذشــته با کلى قرض و قوله ماشین پراید خودم 
را فروخته و یک خودروى ساینا خریدارى کردم، 
متأسفانه در 28 اسفند ماه سال گذشته در جاده با 
گاردریل تصادف کردم و مجبور شدم یک میلیون 

تومان خسارت پرداخت کنم.
وى افــزود: بــراى تعمیــر جزئــى خــودرو ، 
تعمیرکاران اجــرت چهار میلیــون و 500 هزار 
تومانى را درخواســت مى کنند. در این تصادف 
جلوبندى خــودروى من خراب شــد امــا هنوز 
براى تهیه قطعات خودرو ســرگردان هســتیم 
و هیچ کجــا و هیــچ نمایندگــى قطعات پس 
از فــروش ، نه قطعــه دارد و نه جواب مناســبى

 مى دهند .

دردسر با «ساینا» و 
قطعاتى که نیست
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مردم! از آنچــه خداوند بیان داشــته بهــره گیریــد و از پند و 
اندرزهاى خدا پنــد پذیریــد و نصیحت هــاى او را قبول کنید، 
زیرا خداوند با دلیل هاى روشن، راه عذر را به روى شما بسته 
و حجت را بر شــما تمام کرده اســت و اعمالى که دوســت دارد 
بیان فرمود و از آنچه کراهت دارد معرفى کرد تا از خوبى ها 

موال على (ع)پیروى و از بدى ها دورى گزینید.

اسکان میهمانان فرهنگىاسکان میهمانان فرهنگى

افتتاح مرکز آموزشى فرهنگى نوید ( مرکز اسکان همراهان و بیماران صعب العالج )افتتاح مرکز آموزشى فرهنگى نوید ( مرکز اسکان همراهان و بیماران صعب العالج )

بازسازى و تجهیز بازسازى و تجهیز 
مرکز رفاهى آموزشى مرکز رفاهى آموزشى 
چادگان (چادگان (2222 ویال سرا) ویال سرا)

کلینیک شبانه روزى فرهنگیان اصفهان(پزشکى- دندانپزشکى)کلینیک شبانه روزى فرهنگیان اصفهان(پزشکى- دندانپزشکى)مسابقات فرهنگى دانش آموزان برگزیده کشورمسابقات فرهنگى دانش آموزان برگزیده کشور

1-کسب مقام نخست رضایتمندى و رتبه اول ثبت نام اینترنتى اسکان 
نوروزى فرهنگیان کشور در سال 1396 در استان اصفهان

2- پرداخت هاى پرسنل آموزش و پرورش به صورت متمرکز در راستاى 
صرفه جویى در منابع و تسریع در ارائه خدمات.

3- بازسازى و تجهیز ویالسراى چادگان با تعداد 22 ویال در مجموعه ویال 
سراى چادگان.

4- بازسازى و تعمیر  مراکز آموزشــى، رفاهى شماره 1،2،3،4 و تکمیل و 
تجهیز مراکز نجف آباد –تیران و کرون.

5- ســاخت مرکز آموزشــى، رفاهى نوید ویژه بیماران صعب العالج در 
اصفهان.

6- افزایش مدارس جامعه هدف دانش آموزى تحت پوشش توزیع شیر 
مدارس استان.

7- ساخت و تجهیز سالن کنفرانس مرکز آموزشى، رفاهى شماره 3.

8- ثبت اطالعات امالك آموزش و پرورش استان در سامانه «سادا».
9- گسترش، ساخت و توسعه کالس هاى آموزشى، سالن هاى ورزشى، 

استخر، نماز خانه و ... (اصفهانى).
10- ثبت سفارش و توزیع کتب درسى درمقاطع ابتدائى و پیش دانشگاهى 

به صورت اینترنتى در سال تحصیلى 95-96.
11- ثبت فعالیت هاى مالى مدارس در سیستم مدیریت مالى مدارس .

12- توزیع متمرکز سرانه هاى دانش آموزى جهت بهینه سازى منابع مالى .
13- پرداخت بخشــى از دیون همکاران آموزش و پرورش در استان از 

سال هاى قبل بالغ بر 150/000/000/000تومان تا کنون.
14- رشد بیش از 100درصدى شرکت کنندگان در مسابقات فرهنگى، 
هنرى به طورى که تعداد 228 هزار و 560 نفر در سال تحصیلى 93-92 به 

472 هزار و 209 نفر در سال تحصیلى 96-95 رسیده است. 
15- رشــد بیش از 100 درصدى شــرکت دانش آموزان، فرهنگیان و 

خانواده هاى دانش آموزان در مسابقات پرسش مهر.
16- رشــد بیش از 100درصدى اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتى 
دفاع مقدس «راهیان نور» به طورى که اعزام 18 هزار نفر در سال تحصیلى 

93-92 به 29 هزار و 700 نفر در سال تحصیلى 96-95 رسیده است. 
17- رشد 1500 درصدى نمایش فیلمهاى رشد در مراکز نمایش آموزش 
و پرورش به طورى که 10 مرکز در سال تحصیلى 93-92 به 150 مرکز در 

سال تحصیلى 96-95 رسیده است.
18- مجامع بحث و گفتگو که در سال تحصیلى 93-92، 210 جلسه بود در 

سال تحصیلى 96-95 به 357 رسید.
19- سرانه کتاب ابتدایى که در سال تحصیلى 93-92، 3/37 عدد کتاب، 

بود در سال تحصیلى 96-95 به 6 عدد کتاب رسید.
20- سرانه کتاب متوسطه که در سال تحصیلى 93-92، 11/31 عدد کتاب، 

بود در سال تحصیلى 96-95 به 13/26 عدد کتاب رسید.
21- شرکت دانش آموزان که در اردوهاى سیاحتى زیارتى سال تحصیلى 
93-92، 1/456/000 نفر، بود در سال تحصیلى 95-94 به 1/515/653 

نفر رسید.
22- تقویت و غنى سازى اوقات فراغت دانش آموزان که در سال تحصیلى 
93-92، 195558 نفر ، بود در سال تحصیلى 95-94 به 222117 نفر 

رسید.

هفته بزرگداشت مقام معلم گرامى بادهفته بزرگداشت مقام معلم گرامى باد

دستاوردهاى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
«در دولت تدبیر و  امید»
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12
ره ترسناك شده است

دوبا

 مدیریت مصرف برق
 با کنتور هوشمند

افتتاح امور فوریت هاى 
شرکت توزیع برق اصفهان

«امسال براى اولین بار در کشور با نصب کنتور هوشمند 
براى مشــترکین خانگى و تجارى عالقــه مند، طرح 
مدیریت کاهش مصرف انرژى از سوى شرکت توزیع 

برق شهرستان اصفهان اجرا خواهد شد.»
مدیر دفتر مدیریت مصرف انرژى شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان در جمع خبرنــگاران این مطلب 
را اعالم کرد و گفــت: با نصب کنتور هوشــمند براى

 عالقه مندان مشترك خانگى و تجارى در اصفهان، در 
تابستان سال جارى آنها 15 دقیقه و از ساعت 12 تا 14 و 
30 دقیقه کولرها را خاموش نگه داشته و در این مدت از 
تجهیزات پرمصرف استفاده نمى کنند و ما میزان مصرف 
این مشترکین را سنجیده و در پایان فصل تابستان، براى 

آنان پاداش در نظر مى گیریم. 
محمد مهدى عســگرى تعداد کل مشترکین شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان تا پایان سال گذشته را یک 
میلیون و 106 هزار و 388 مشترك اعالم کرد و گفت: از 
این میزان 860 هزار مشترك معادل 78 درصد خانگى، 
حدود 50 هزار مشترك معادل 4 درصد عمومى، حدود 11 
هزار مشترك معادل یک درصد کشاورزى، 175 هزار و 
426 مشترك معادل 16 درصد تجارى و حدود 11 هزار 

مشترك معادل یک درصد ، صنعتى هستند. 
عسگرى با بیان اینکه بیش از 90 درصد مشترکین ما را 
مشترکین خانگى و تجارى تشکیل مى دهند افزود: از 
کل میزان مصرف انرژى در شهر اصفهان در سال 95، 
که پنج میلیون و 305 هزار و 945 مگاوات ساعت بود، 36 
درصد را مشترکین خانگى، 11 درصد عمومى، 13 درصد 
کشاورزى، 26 درصد صنعتى و 12 درصد را مشترکین 

تجارى مصرف کردند.
وى ادامه داد: میزان رشد مصرف در سال 95 نسبت به 
سال 94 در بخش هاى مختلف 3 درصد بود. عسگرى با 
اعالم اینکه در تابستان سال جارى، اوج مصرف مسئله 
مهمى براى ماســت گفت: ظرفیت تولید برق کشــور 
ســالیانه 53 هزار مگاوات اســت که در فصل تابستان 
سال جارى این میزان بر اســاس پیش بینى ها به 57 
تا 58 هزار مگاوات در ســاعاتى از روز خواهد رسید و ما 
برنامه هاى گسترده اى براى مدیریت آن در سال جارى 
داریم تا در تابستان بین ساعات 12 ظهر تا 16، این کار 

صورت پذیرد. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف انرژى شــرکت توزیع برق 

شهرستان اصفهان گفت: از اول تا آخر فصل تابستان، 
کًال غیر از روزهاى تعطیل، 73 روز مشکل پیک بار داریم 
و نیاز اســت براى کاهش مصرف انرژى، فرهنگسازى 
شــده و آموزش داده شــود و از تکنولوژى هاى جدید 
استفاده شود که در این میان رســانه ها مى توانند ما را 

یارى دهند. 
وى خاطر نشان کرد: پیش بینى شده در تابستان سال 
جارى، 6 تا 7 درصد رشد مصرف داشته باشیم که ما با این 

برنامه ها از این رشد جلوگیرى مى کنیم.
مدیر دفتر ایمنى و کنترل ضایعات شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان هم مســئولیت این دفتر را حفظ 
جان و کاهش ریسک خطر برق گرفتگى خواند و گفت: 
کارگران و پیمانکاران اداره برق، بیشترین ریسک خطر 
را داشته و ما براى آنها برنامه هاى آموزشى کوتاه مدت، 
بلند مدت و ... برگزار کرده و مى کنیم که ثمره آن کاهش 
حوادث و خطرات بود  به گونه اى که ما ســال گذشته 
هیچ حادثه حادى نداشتیم.سید رسول رضیان با تشریح 
برنامه هاى دفتر ایمنى و کنترل ضایعات شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان براى ذینفعان همچون اصناف 
پرخطر، کارگران و پیمانکاران اداره برق و مردم، افزود: 
مشکل آن است که بسیارى از ذینفعان و مردم، برق را 
بدون ایمنى استفاده مى کنند که باید در این زمینه اطالع 
رسانى هاى الزم از سوى رسانه ها صورت پذیرد و مردم 

نیز باید حریم برق را بدانند و اینکه شــبکه هاى برق در 
سطح شهر، داراى سیستم هاى لخت است و خطر برق 
گرفتگى دارند و نباید به شبکه هاى20 کیلو ولت حتى 

نزدیک شد. 
مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان نیز از افتتاح و بهره بردارى بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدى کشور با ظرفیت 10 مگاوات با حضور وزیر 
نیرو در جرقویه اصفهان خبــر داد و گفت: این نیروگاه 
خورشــیدى در مدت هفت ماه اجرا شــدکه مطابق با 
استانداردهاى جهانى اســت و مزیت آن این است که 
پانل هاى خورشیدى ثابت نبوده و بهترین زاویه را براى 

نور خورشید دارد که اتفاق بسیار خوبى است. 
سارا صالحى افزود: ما سامانه هاى برق خورشیدى ویژه 
مشترکین را هم براى ایجاد نیروگاه هاى کوچک داشته 
و در سال گذشته، 148 قرارداد خرید تضمینى مشترکین با 
ظرفیت 1140 کیلووات داشتیم که از این تعداد 5 قرارداد 
خرید تضمینى با ظرفیت 138 کیلو وات نیروگاه کوچک 
در پشت بام منازل مشترکین اجرا شد تا انرژى تولید شود.
وى از متقاضیــان ایجاد پانل خورشــیدى در اصفهان 
خواســت تا به صورت غیر حضورى از طریق ســامانه 
38121 درخواست خود را ثبت و مدارك الزم را ارائه کنند 
تا بازدید اولیه انجام شود و در صورت تأیید محل نصب، 

پیمانکار سامانه آن را اجرایى سازد. 

مهندس هوشــنگ فالحتیان معاون وزیــر نیرو در    
امور برق و انرژى درآیین افتتاح  امور دیســپاچینگ و

 فوریت هاى برق شــرکت توزیع برق اصفهان در روز  
پنچ شنبه  7 اردیبهشت ماه به اهمیت تعمیر و نگهدارى                      
شبکه هاى  برق اشاره کرد و گفت :تعمیرات و نگهدارى 
شبکه ها ازروش هاى مختلفى قابل اجراست و توجه 
به زیر ساخت هاى شهرى نیز یکى از اصول ساختارى 

آن   مى باشد. 
وى در ادامه افزود : استفاده از سیم هاى روکش دار به  
جاى سیم هاى فعلى ،اجراى عملیات خط گرم ،آرایش 
شبکه و استفاده از اتوماســیون مى تواند بیش ازپیش 

دستیابى به شاخص هاى مطلوب را فراهم نماید .
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژى تصریح کرد:کالن 
شــهرها باید با تخصص هر چه بیشتر؛ بهینه کاوى و 
توجه به شاخص هاى جهانى را در اولویت برنامه هاى 

خود قرار دهند،  همانطور که در کشورهاى دیگر با وجود 
بودجه و سیستم گذارى هاى مدیریتى توانسته اند  مدت 
زمان خاموشى و میزان کاهش تلفات را به حداقل ممکن 

کاهش دهند .
وى  شرکت هاى توزیع را مهمترین  تصمیم گیرندگان 
منابع در آمدى مطرح کرد و گفت : پس از تامین منابع  
در خصوص هزینــه ها با اولویت و بر اســاس اهداف 

تعریف شده  باید عمل کنند. 
وى در پاسخ به  سوال کارشــناس خبر شرکت مبنى 
برمیزان همراستایى شــرکت توزیع برق اصفهان در                  
هوشمند ســازى خدمات با اهداف توانیر و وزارت نیرو 
تصریح کرد :این شرکت با اســتفاده از نرم افزارهاى                
خدمت رســانى متعــدد از جملــه ســمیع و بصیر و 
همچنین سیستم  اس ام اس ودستیابى مشترکین به 
سرویس هاى خدمت رسانى به صورت غیر حضورى  

توانسته همسو با اهداف توانیر و وزارت نیرو حرکت کند. 
مهندس فالحتیان تاکید کرد :قدرت پردازش و مدیریت 
شبکه ،استفاده از کنتورهاى هوشمند و تعامالت بسیار 
باال با مشترکین شرکت به صورت غیر حضورى نشان 
از تالش ،تخصص و پشتکار پرســنل این شرکت در 
تمام حوزه ها داشــته و جاى تشــکر و قدردانى بسیار 

دارد .
وى اظهــار داشــت :خدمــات گیشــه اى وادارى با 
پیــاده ســازى سیســتم هــاى جدیــد و کاربردى 
مشــکالتى از جمله  کاهش تلفات و خاموشى هاى

ناخواســته را به کمترین میزان رســانده است و امید 
اســت که در آینده اى نزدیک این شــرکت گام هاى
اساسى ترى را براى دستیابى به  شاخص هاى جهانى 
بردارد  بــه طورى که میــزان زمان خاموشــى را به

 200 دقیقه در سال  براى هر مشترك برساند.

ساسان اکبرزاده
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از مزایاى «کش کردن» 
استفاده کنید 

در مرورگرهاى وب قابلیتى به نام کش کردن 
صفحات وب وجود دارد که فایل هاى ایستا (مثل 
فایل هاى HTML و تصاویر) را ذخیره و این امکان 
را براى بازدیدکننده فراهم مى کند تا در زمان بازدید 

مجدد از صفحه به جاى فراخوانى مجدد فایل ها، آنها 
را از فضاى ذخیره سازى محلى دریافت کند و سرعت 

فراخوانى را باالتر ببرد. نــوع دوم کش کردن محتوا به 
سمت سرور مربوط مى شــود و براى فعال کردن آن باید 

تنظیمات الزم را انجام دهید. اگر شما از کاربران وردپرس 
هســتید، مى توانید با نصب یک افزونه قابلیت کش شــدن 

 W3 Total Cache صفحات وب را فعال کنید. براى مثال، افزونه
و WP Super Cache مى تواند این کار را براى شما انجام دهد. 

 زواید موجود 
در وبسایت را کم کنید

زواید موجود در یک وبســایت مى تواند شــامل 
هرچیزى از عکس، افزونه یا اسکریپت هاى اکسترنال 

باشد. نمونه هایى از زواید موجود در یک وبسایت شامل موارد 
زیر است:

• کدهایى که در وبسایت شما انباشته شده اند. مثل مواقعى که شما براى برطرف 
کردن یک مشکل بدون در نظر گرفتن سازنده ترین راه براى پیاده سازى تغییرات 

به سرعت از یک کد استفاده مى کنید.
• دیتابیس هایى که بــدون در نظر گرفتن تکنیک هاى بهینه ســازى هر روز 
بزرگ تر مى شوند. معموًال سایت هاى تجارى با ثبت باالى سفارشات بیشتر با 
این مشکل درگیر هستند.• فایل هاى پشتیبان گیرى بیش از اندازه اى که در 

سمت سرور تشکیل مى شوند.
• براى کاربران وردپرس، اســتفاده بیش از اندازه از افزونه، تم، ذخیره 

پست ها در دیتابیس و کتابخانه هاى رســانه حجیم.اصلى ترین راه 
پاکسازى زواید موجود در وبسایت این است که هرچند وقت یک بار 
تمام سایت را بازنگرى و به طور دستى زواید آن را پاك کنید. 

دسکتاپ

اندروید

رصد آنالین

کلیدهاى میانبر در تلگرام 
دسکتاپ

همانطور که مى دانید اپلیکیشــن تلگــرام عالوه بر 
نسخه  هاى مخصوص سیستم عامل هاى موبایلى، 
داراى نسخه  دسکتاپ مخصوص سیستم عامل هاى 
ویندوز، لینوکس و مک نیز مى باشد و شما مى توانید 
آن را روى رایانه  شــخصى یا لپ تاپ خود نیز نصب 

کنید.
 در این ترفند به معرفى لیست کامل کلیدهاى میانبر 

در تلگرام دسکتاپ مى پردازیم.
 با استفاده از این کلیدهاى ترکیبى و میانبر مى توانید 

سرعت کار خود با تلگرام را افزایش دهید.
 لیست این کلیدها و کارایى هر یک به شرح زیر است:

رفتن به چت بعدى:  
Alt+↓  یا Ctrl+PageDown یا Ctrl+Tab

رفتن به چت قبلى:
Alt+↑  یا Ctrl+PageUp یا Ctrl+Shift+Tab 

Ctrl+F :جستجو در چت کنونى
Esc  :خروج از چت کنونى و جستجو در تلگرام

Delete  :حذف پیام انتخابى
Ctrl+Q :خروج از تلگرام

قفل تلگرام (اگر رمز عبور روى تلگرام تنظیم شــده 
Ctrl+L  :(باشد

Ctrl+M   :کردن تلگرام Minimize

 System Tray کــردن تلگــرام در Minimize

Ctrl+W  :تسک بار

اپلیکیشن «والپیپر هوشمند» 
اندروید!

 Smart Wallpaper  عنوان برنامه اى حرفه اى و 
پر مخاطــب براى انتخــاب والپیپرهــاى HD در 
دستگاه هاى اندرویدى مى باشد که توسط شرکت 
feedK تولید و منتشر شده است. دیگر با یک تصویر 

ساده و کســل کننده در صفحه نمایش اسمارتفون 
خود رو به رو نخواهید بود! با استفاده از این اپلیکیشن 
هوشــمند و منحصر به فرد به دیتابیســى عظیم از 
انواع والپیپرهاى با کیفیت دسترسى خواهید داشت 
و مى توانید اینترفیس دســتگاه هوشمند خود را به 
صورتى کامًال حرفه اى و خــودکار دگرگون کنید! 
مجموعه والپیپرهاى این برنامه به صورت خودکار 
به روزرسانى شده و در هر روز تعدادى والپیپر جدید 
به این مجموعه عظیم اضافه مى شــود؛ سیســتم 
هوشمند و خودکار انتخاب والپیپرها به صورتى کامًال 
متفاوت بوده و مى توانید همه چیز را به اســمارت 
والپیپر بســپارید تا در شــرایط مختلف تصویر پس 
زمینه دستگاه هوشمند شما را تغییر دهد، به عنوان 
مثال به هنگام شروع شــب یک تصویر و در هنگام 
طلوع خورشید یک تصویر دیگر را انتخاب مى کند و 
یا اینکه لیستى تصادفى از تصاویر مورد عالقه خود 
انتخاب کنید تا در بازه هاى زمانى مشخصى آنها را 

براى شما انتخاب نماید! 

زمان رونمایى از
 پلى استیشن 5 مشخص شد

یک شرکت تولید کننده کنسول هاى بازى در حال 
طراحى و تولید نسل جدید کنســول بازى ویدئویى 
خود یعنى پلى استیشــن اســت و آن را در نیمه دوم 
سال 2018 میالدى در دســترس عالقه مندان قرار 

مى دهد.
ســونى فعًال در این زمینه ســکوت کرده است. این 
شــرکت 9 ماه قبل از عرضه پلى استیشن 4 از تولید 
آن خبر داد اما در مورد کنســول هاىPS4  slim و

 PS4 Pro این کار را به ترتیب یک هفته و دو ماه قبل 
از عرضه شان انجام داد.

هنوز خبرى در مورد امکانات کنســول جدید سونى 
که احتماًال PlayStation 5  نام مى گیرد، منتشــر 

نشده است. 
پیش از این گفته شــده بود Scorpio در اواخر سال 

2017 در دسترس عالقه  مندان قرار مى گیرد.

بازار امالك و مستغالت همواره از بخش هاى فعال صنعت کشور بوده لیکن بازاریابى در این صنعت وسیع، تاکنون با تکیه 
بر ابزارهاى سنتى انجام شده است. «اِسکانو» با هدف ایجاد تحول در این عرصه فعالیت خود را آغاز نموده است و امید دارد 
تا سطح خدمات آنالین در عرصه تجارت الکترونیک را ارتقا دهد و رتبه نخست در ارائه این خدمات را از آن خود کند. چشم 

اندازى که با تکیه بر توانمندى هاى فردى و سازمانى این مجموعه امرى بدیهى و قابل دسترس مى باشد.
اِسکانو بسترى براى ارائه اطالعات امالك است.

 مشتریان اسکانو بر سه دسته هســتند: آژانس هاى معامالت امالك که مایل به ارائه  اطالعات امالك خود به صورت 
آنالین هســتند، کاربران عادى که قصد فروش یا اجاره  ملک دارند، سازندگان و کلیه  ذینفعان فعال در صنعت امالك و 
مستغالت و کلیه  شــرکاى تجارى در صنایع مرتبط که مایل به همکارى با اسکانو هستند. کاربران عادى مى توانند به 
راحتى و بدون پرداخت هزینه، اطالعات امالك مورد نظر خود را با ارائه  جزئیات و از طریق حساب کاربرى خود روى این 

وبسایت قرار دهند. 
http://eskano.com :وب آدرس

 Smurfs’ Village بازى فوق العاده زیبا با گرافیکى عالى در سبک بازى هاى استراتژیک براى سیستم عامل اندروید 

مى باشد که در آن شما به ساخت و مدیریت «دهکده اسمورف ها» و همچنین هدایت شخصیت هاى دوست داشتنى 
اسمورف مشغول مى شوید و ساعت ها خود را سرگرم سازید و تجربه بهترین بازى مدیریت دهکده را در اندرویدفون 
خود به ارمغان بیاورید. در بازى فوق شما نقش کشاورزى را خواهید داشت که به تولید و فروش محصوالت کشاورزى 
مى پردازد و از این طریق کســب درآمد مى نماید. تفاوت این بازى با بازى هاى مشــابه مــدت زمان عمل آمدن 
محصوالت است. برخالف سایر بازى هاى مشــابه که محصوالت در عرض چند ثانیه عمل مى آیند، در این بازى 
بسته به نوع محصول چند دقیقه تا چند ده دقیقه زمان الزم است. همین طوالنى شدن زمان باعث شده است تا بازى 

جذابیت بیشترى داشته باشد و شما را هفته ها سرگرم نماید.
برخى از ویژگى هاى بازى Smurfs’ Village اندروید :*ســاخت دهکده اسمورف ها با انواع و اقسام ابزارها.*بازى 
با اسمورف هاى محبوب از جمله اسمورف بابابزرگ، اســمورف تنبل و بچه اسمورف.*خرید توت هاى اسمورفى از 

داخل بازى و افزایش سرعت رشد محصوالت کشاورزى و دهکده.

معرفى محصول

شرکت ایسر در جریان مراسم Next@Acer از دو تبلت 
هیبریدى یا دو منظوره جدید هــم رونمایى کرد. این دو 
تبلت به ترتیب ســوئیچ 3 (Acer Switch 3) و سوئیچ 5 

(Acer Switch 5) نام دارند. 
ایــن تبلت هــا از نظــر ظاهــرى بســیار شــبیه به 
مایکروســافت ســرفیس  محصــوالت  ســرى 

(Microsoft Surface) هستند و از سیستم عامل ویندوز 
بهره مى برند اما بیایید مرورى بر مشــخصات فنى آنها 

داشته باشیم. موضوع را با تبلت سوئیچ 3 آغاز مى کنیم.
تبلت سوئیچ 3 ایسر یک تبلت هیبریدى پایین رده است 
که برخى از ویژگى هاى سرى تبلت هاى دو منظوره و رده 
باالى ایسر را به همراه دارد. تبلت سوئیچ 3 به نمایشگرى 
12.2 اینچى با وضوح تصویر 1920 در 1200 پیکســل 
مجهز اســت و از نظر پردازنده شامل سه نسخه مختلف 
 Celeron 3865U، Celeron 3965Uبا پردازنده هاى

و Pentium 4415U مى شود.

 پردازنــده گرافیکــى آن HD Graphics 610 در نظر 
گرفته شده و رم دســتگاه از نوع LPDDR3 و با ظرفیت 

4 گیگابایتى است.
حافظه داخلى تبلت ســوئیچ 3 ایسر شامل ظرفیت هاى 
32، 64 و 128 گیگابایتى مى شــود و محصول از اتصال 
رم مایکــرو اس دى (Micro SD) پشــتیبانى مى کند. 
ایســر ادعا کرده کــه باترى دســتگاه با هر بار شــارژ 
مى تواند هشــت ســاعت انرژى مورد نیاز آن را تأمین 
کند. وزن این تبلت برابر با 900 گرم عنوان شــده و قرار 
است نسخه پایه اى آن با قیمت مناسب 399 دالر روانه

 بازار شود.  اما در سمت مقابل تبلت هیبریدى ایسر سوئیچ 
5 قرار دارد. این تبلت از صفحه نمایشــى 12 اینچى با 
وضوح تصویــر 2160 در 1440 پیکســل بهره مى برد. 
دستگاه از نظر پردازنده شــامل چهار نسخه مختلف 

 Core i5-7200U، Core i5-7300U، Core

i7-7500U و Core i7-7600U از نسل هفتم 

 HD سرى پردازنده هاى اینتل مى شود. پردازنده گرافیکى
LP- در تبلت سوئیچ 5 به کاررفته و رم Graphics 620

DDR3 دستگاه ظرفیت 8 گیگابایتى دارد.از نظر حافظه 

داخلى، تبلت سوئیچ 5 شــامل دو نسخه مختلف 256 و 
512 گیگابایتى مى شــود و از اتصال رم مایکرو اس دى 
پشتیبانى مى کند. یکى از ویژگى ها یا قابلیت هاى منحصر 
به فرد تبلت سوئیچ 5 ایســر مربوط به بهره مندى آن از 
اسکنر انگشت مى شود. وزن این تبلت معادل با 920 گرم 
عنوان شده و ایسر مدعى است که باترى آن با هر بار شارژ 
چیزى در حدود 10.5 ساعت انرژى مورد نیاز دستگاه را 

تأمین خواهد کرد. قرار است تبلت هیبریدى مذکور با 
قیمت پایه اى 799 دالر روانه بازار شود.
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خرید و فروش آنالین 
امالك در اصفهان

بازى 
«دهکده
 اسمورف ها» 

 
باز کردن خودکار آخرین فایل 

Word در
 Microsoft اگر مایلید که بــا هر بار اجراى نرم افــزار
Word، آخرین فایلى که توســط این نرم افزار بازشده 

به طور خودکار اجرا شود، در این ترفند به معرفى یک 
روش براى انجام این کار پرداخته ایم:

 راه اول: ایجاد یک میانبر ویژه
ابتدا بسته به نوع نســخه  آفیس خود وارد پوشه  محل 

نصب آفیس شوید. در آفیس 2013 به محل زیر:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\

Office15\و در آفیس 2016 به محل زیر مراجعه کنید:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\

\Office16

 Program Files x86  دقت کنید زمانى باید به پوشه
مراجعه کنید که از نسخه 32 بیتى آفیس روى ویندوز 
Pro- 64 بیتى استفاده مى کنید. در غیر این صورت به

gram Files مراجعه کنید.

 اکنون روى فایل WINWORD.EXE راست کلیک 
 (Send to > Desktop) create shortcut کــرده و
را انتخاب کنید. حال به صفحه دســکتاپ رفته و روى 
Prop- شورتکات تازه  ایجاد  شده راست  کلیک کرده و

erties را انتخاب کنید.

 در قســمت Target، مکان نماى تایــپ را به انتهاى 
عبارت موجود ببرید. سپس یک فاصله تایپ کنید و بعد 

mfile1/:از تایپ فاصله عبارت زیر را وارد کنید
 حاال مى توانید نام این شورتکات را هم به دلخواه خود 
تغییر دهید. با هر بار اجراى این شورتکات، آخرین 

فایل بازشده در Word نمایان خواهد شد.

دلیل ضعیف شدن باترى ها 
چیست؟

 تقریبًا تمامى دارندگان لپ تاپ یا اسمارتفون ها از 
داستان ضعیف شدن باترى در طول زمان خبر دارند. 
زمانى که یک دســتگاه جدید خریدارى مى کنید، 
باترى دستگاه قادر اســت تمام روز دوام بیاورد اما 
پس از یکى دو ســال، احتماًال باترى دستگاه شما 
حتى تا ظهر هم دوام نخواهد آورد. امروزه محققان 
سازمان انرژى ایاالت متحده بر این باورند که یکى از 
مکانیزم هاى اصلى در کاهش ظرفیت باترى در طول 
زمان را کشــف کرده اند و با تالش این دانشمندان، 
احتمــاًال باترى ها در آینده نزدیــک از وجود چنین 

معضلى رهایى پیدا خواهند کرد.
در مطالعه اى که اخیراً انجام شــد، سازمان انرژى 
آمریکا به این نتیجه رســید که مواد تشکیل دهنده  
الکترودهاى باترى در طول زمان از بین مى روند و 
موجب پخش شدن یون هاى فلزى از جمله منگنز به 
درون باترى مى شوند که در نتیجه  آن، منگنزها در 
مسیر خالف جهت الکترودها به حرکت درمى آیند. 
این اتفاق منجر به یک واکنش ســریع و در نهایت 
گیرافتــادن (بى حرکت مانــدن) لیتیوم-یون ها در 

درون باترى مى شود.

ترفند

کلیک

با «ایسر سوئیچ 3» و «ایسر سوئیچ 5» آشنا شوید
Hدر نظر 

ا ظرفیت 

فیت هاى 
 از اتصال 
 مى کند. 
ر شــارژ
 را تأمین

ده و قرار 
الر روانه

سر سوئیچ 
 اینچى با 
ه مى برد. 
مختلف 

HD سرىپردازنده هاى اینتل مى شود. پردازنده گرافیکىD

LP- به کاررفته و رم - 5 در تبلت سوئیچ 5 Graphics 620

8 دستگاه ظرفیت8 گیگابایتى دارد.از نظر حافظه  DDR3

6 شــامل دو نسخه مختلف256 و 5داخلى، تبلت سوئیچ 5
512 گیگابایتى مى شــود و از اتصال رم مایکرو اس دى 
پشتیبانى مى کند. یکى از ویژگى ها یا قابلیت هاى منحصر 
5به فرد تبلت سوئیچ5 ایســر مربوط به بهره مندى آن از
انگشت مى شود. وزن این تبلت معادل با 920 گرم 0اسکنر

عنوان شده و ایسر مدعى است که باترى آن با هر بار شارژ 
5چیزى در حدود 10.5 ساعت انرژى مورد نیاز دستگاه را 

تأمین خواهد کرد. قرار است تبلت هیبریدى مذکور با 
9قیمت پایه اى 799 دالر روانه بازار شود.
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5ئیچ 5» آشنا شوید

ع تر
خوانى سری

5 روش فرا
ایت

ک وبس
 ی

ر آزاردهنده است، بلکه براى بهینه سازى موتورهاى 
 کند نه تنها براى یک کارب

یک وبسایت

مر مى تواند باعث 
ن معنا که این ا

جستجو (SEO) نیز یک نقطه ضعف محسوب مى شود. به ای

ازدید کمتر از صفحات 
ى جستجو و به طبع آن ب

 نتایج موتورها
دن رتبه وبسایت شما در

کم ش

ا بررسى کنیم 
، قصد داریم روش هایى ر

وند. در این مطلب
شما نیز کمتر ش

ود و مشتریان 
سایت ش

 فراخوانى کرد.
وان توسط آن یک وبسایت را سریع تر

که مى ت

ن مشکاه
رامی

طرح میزبانى وب خود را ارتقا دهید
بررسى وضعیت ســرور یکى از ســاده ترین روش هایى است که 

مى توانید براى افزایش سرعت وبسایت خود انجام دهید. اغلب وقتى براى نخستین 
بار یک ســایت را راه اندازى مى کنیم، به ســراغ یک خدمات دهنده میزبانى وب اشتراکى 

ارزان قیمت مى رویم. اما با افزایش محتوا و میزان بازدید این طرح میزبانى دیگر قادر به پاسخ به این 
سطح از درخواست نیست و روز به روز سرعت پاسخگویى کندتر مى شود. براى جلوگیرى از این وضعیت 

مى توانید طرح میزبانى وب خود را ارتقا دهید. (به یک VPS یا سرور اختصاصى نقل مکان کنید)
ارائه کنندگان خدمات میزبانى وب براى برآورده کردن نیاز مشتریان خود (بر اساس سطح کیفیت و قیمت) معموًال 

چندین طرح مختلف را عرضه مى کنند. 
مدیران وبسایت ها نیز باید این را در نظر داشته باشند که طرح خود را بر اساس وضعیت وبسایت و میزان بازدید از 
آن انتخاب کنند. هرچه محتواى ارائه شده در یک وبسایت بیشتر و متنوع تر مى شود و به تعداد بازدیدکنندگان 
یک وبسایت افزوده مى شود، تعداد درخواست دریافت خدمات از طرف مرورگرهاى وب نیز اضافه شده و براى 

پاسخگویى به این حجم از درخواست باید سخت افزار و نرم افزار متناسب را انتخاب کرد. انجام این کار تأثیر 
قابل توجهى در سرعت اجراى یک وبسایت خواهد داشت. استفاده از منابع اختصاصى در یک سرور 

به این معناست که شما دیگر الزم نیست پهناى باند، رم، پردازنده و نظایر آن را با دیگران به 
اشتراك بگذارید و داشتن منابع اختصاصى به معناى افزایش سرعت پاسخ به 

درخواست ها و فراخوانى سریع تر سایت خواهد بود.

HTTP درك مفهوم درخواست هاى
معموًال ســایت ها به دلیل افزایش بیش از حد درخواســت هاى 

HTTP کند مى شوند. با شناخت بهتر درخواست هاى HTTP مى توانید آنها 

را مدیریت کنید.هر زمان که مرورگر وب شما یک فایل، صفحه وب، یک عکس و... را 
از یک سرور دریافت مى کند، از پروتکل انتقال اَبرمتن یا به اختصار HTTP استفاده مى کند. 

HTTP یک پروتکل درخواست/ پاسخ اســت، به این معنا که کامپیوتر شما یک درخواست براى 

دریافت تعدادى فایل (مثًال فایل home.html) ارسال و وب سرور در پاسخ به این درخواست فایل مورد 
نظر را ارسال مى کند.روش هاى زیادى براى کم کردن یا حذف درخواست هاى HTTP وجود دارد که در 
ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. اما براى اینکه ببینید چند درخواست HTTP براى هرکدام از صفحات 
موجود در وبسایت شما ارسال شده است، مى توانید از طریق ابزار آزمایش سرعت Pingdom این کار را 
انجام دهید.با استفاده از ابزار Pingdom مى توانید درخواست ها را بر اساس اندازه فایل و مدت زمان 

فراخوانى مرتب کنید. این قابلیت به شما اجازه مى دهد بزرگ ترین عامالن کاهش سرعت را 
شناسایى کنید.

تصاویر را سازگار با اینترنت   
تولید کنید

حجم سایت در حالت کلى و اندازه عکس ها به طور خاص اختالل بزرگى را 
در سرعت فراخوانى سایت به وجود مى آورد. هرچه محتوا و عکس هاى شما حجیم تر 

باشد، سایت شما کندتر مى شود. 
چند روش کلى براى جلوگیرى از این اتفاق این اســت که حجم فایل هــاى عکس موجود در 

سایت را کم کنید، تعداد عکس هاى موجود در سایت را کم کنید یا اصًال از عکس در سایت استفاده 
نکنید. البته اســتفاده نکردن از عکس باعث خسته کننده شدن محتواى ســایت مى شود و بهتر است 

به جاى حذف کامل آن، قبل از آپلود عکس ها روى ســایت آنها را به شــرح زیر بهینه سازى کنید:1. تغییر 
وضوح: این کار باعث کم شدن کیفیت عکس و در نتیجه کاهش حجم فایل آن مى شود.2. فشرده سازى: 
این کار باعث افزایش بهره ورى در ذخیره داده هاى تشــکیل دهنده یک عکس مى شــود.3. چیدن زواید: 
شــما با حذف بخش هایى از تصویر که به آن نیاز ندارید، مى توانید حجم فایل عکــس خود را به میزان 
قابل مالحظه اى کاهــش دهید.مى توانید این نوع تغییرات را توســط یک نرم افــزار حرفه اى مثل 
فتوشــاپ یا یک اپلیکیشــن رایگان مثل Gimp انجام دهید. با کمک افزونه هاى مرورگر مثل
 picresize.com نیز مى توان این کار را انجام داد. یک افزونه رایگان نیز براى وردپرس به نام

 WP-Smushit وجود دارد که اطالعات مخفى موجود در عکس ها را حذف مى کند. 
WP-Smushit بعد از اینکه شــما عکس را در وردپرس آپلود مى کنید، آن را 

اسکن و داده هاى غیرضرورى موجود در آن را حذف مى کند. این کار 
عالوه بر حفظ کیفیت اصلى عکس حجم فایل آن را 

کم مى کند.
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سالم ترین روش استفاده از سبزیجات چیست؟ 

هر کسى ممکن اســت در هنگام 
خواب احســاس گرما را تجربه کند 
امــا منظور از بــه کار بــردن عبارت 
تعریــق شــبانه، تجربه خیس شــدن 
لباس یا رختخــواب در اثر عرق در شــب 
اســت. اولین دلیلى که براى این تعریق ها در 
ذهن ما مى آید، تغییرات هورمونى اســت اما فقط 

این نیست.

ممکن اســت در معرض خطر باالى 
بیمارى قلبى باشید

زنان میانسال که اغلب تجربه تعریق شبانه را دارند، 
ممکن است در معرض خطر بیشترى براى ابتال به 
بیمارى هاى قلبى و عروقى باشند. زنان چاق، زنان 
با فشار خون باال و زنان مبتال به دیابت همگى بیشتر 
از دیگران تعریق شبانه را تجربه خواهند کرد که این 
مشــکالت احتمال ابتالى آنان به بیمارى قلبى را 

افزایش خواهد داد.
 البته شیوه زندگى، ســن و... را نباید از لیست دالیل 

تعریق شبانه خارج کرد.

ممکن است بدنتان در حال 
مبارزه با عفونت باشد

اگر بدن شــما در حال مبارزه با یک بیمارى عفونى 
باشد، تعریق شبانه خواهید داشت. این تعریق شبانه 
مى تواند براى چند روز یا حتى چند هفته باقى بماند 
و پس از سایر عالیم کمرنگ شود. بنابراین اگر اخیراً 
تب یا مشکالت دیگرى داشتید، مى توانید آن را دلیل 

عرق شبانه بدانید. 

ممکن است تیروئیدتان دچار اشکال 
باشد

عرق شبانه به عنوان یک عالمت شایع در افراد مبتال 
به پرکارى تیروئید دیده مى شود. همچنین در افراد 
داراى کم کارى تیروئید نیز این نشــانه وجود دارد. 
اشکال در آدرنال (غده فوق کلیه) نیز مى تواند دلیل 

تعریق هاى شبانه باشد.

ممکن است پاى داروهاى خاصى در 
میان باشد

عرق شبانه از اثرات جانبى مشترك بسیارى از داروها 
به حساب مى آید که داروهاى ضدافسردگى در صدر 
لیست این داروها هستند. برخى از داروهاى هورمونى 
مخصوصًا داروهاى سرطان نیز چنین عارضه اى را 
به دنبال مى آورند. داروهــاى دیابت هم مى توانند 
موجب تعریق شبانه شوند، اگر قند خون فرد را بسیار 

پایین بیاورند.

ممکن است سیستم ایمنى تان مختل 
شده باشد

اختالالت خودایمنى شرایطى است که در آن سیستم 
ایمنى بدن به اشــتباه چیزى خوش خیم را به عنوان 
یک خطر براى سالمتى شما به حساب مى آورد و به 
آن حمله مى کند و موجب بروز بیمارى هاى زیادى 
مانند لوپوس، آرتریت روماتوئید و سلیاك مى شود که 

تعریق شبانه را به دنبال خواهند داشت.

ممکن است دچار نوعى سرطان باشید
انواع مختلفى از سرطان باعث عرق شبانه مى شوند، 
مانند لنفوم هوچکین و غیــر هوچکین. اگر همراه با 
تعریق شــبانه عالئمى مانند کاهش وزن، خستگى 
و بزرگ شدن غدد لنفاوى را تجربه کردید، احتماًال 

پزشک لنفوم را در شما تشخیص مى دهد.

ممکن است دچار جهش ژنتیکى باشید
در یک بررســى، تنوع ژنتیکى خاصى در زنان دچار 
تعریق شبانه مشاهده شــد که این تنوع ژنتیکى با 
کنترل هورمون هاى خــاص، بلوغ دیررس و برخى 

علل نابارورى مرتبط بود.

کسى ممکن اســت در هنگام  هر
خواب احســاس گرما را تجربه کند 
امــا منظور از بــه کار بــردن عبارت 
تعریــق شــبانه، تجربه خیس شــدن 
لباس یا رختخــواب در اثر عرق در شــب 
اســت. اولین دلیلى که براى این تعریق ها در 
ذهن ما مى آید، تغییرات هورمونى اســت اما فقط 

این نیست.

ممکن اســت در معرض خطر باالى
بیمارى قلبى باشید

زنان میانسال که اغلب تجربه تعریق شبانه را دارند، 
ممکن است در معرض خطر بیشترى براى ابتال به 
بیمارى هاى قلبى و عروقى باشند. زنان چاق، زنان 
با فشار خونباال و زنان مبتال به دیابت همگى بیشتر

از دیگران تعریق شبانه را تجربه خواهند کرد که این 
مشــکالت احتمال ابتالى آنان به بیمارى قلبى را 

افزایش خواهد داد.
ســن و... را نباید از لیست دالیل   البته شیوه زندگى،

تعریق شبانه خارج کرد.

ممکن است بدنتان در حال 
مبارزه با عفونت باشد
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اگر در خواب عرق مى کنید 
بخوانید

بررسى هایى که روى هزار و500 خانم  64 تا 95 ساله انجام شد نشان داد که خانم هایى که بیشتر روز 
را در حال نشستن هستند و کمتر از 40 دقیقه در روز فعالیت ورزشى دارند، سلول هاى شان هشت سال 
پیرتر است. چون  محافظ DNA با افزایش سن تمایل به کوتاه شدن و ساییده شدن دارد، سلول ها هم 

شروع  به پیر شدن مى کنند.
محققان کالیفرنیا بیان کردند که سالمت و سبک زندگى از جمله عواملى است که مى تواند این فرآیند 
را افزایش دهد. حتى در سنین باال هم مهم است که فعال باشــیم و از بیش از 10 ساعت نشستن در 

روز دورى کنیم.

علت این اتفاق چیست؟
 DNA به طور طبیعى کوتاه مى شــوند. کروموزوم هایــى که از DNA با افزایش ســن رشــته هاى
تشکیل شــده اند و شــاخه هایى که از عامل ژنتیک محافظت مى کنند، در پیر شــدن سلول نقش 
دارند. این رشته ها که شبیه بند هاى پالســتیکى اند وظیفه دارند از خراب شدن کروموزوم جلوگیرى 

کنند.
یکى از شــاخص هاى ســن بیولوژیکى که همیشــه با ســن عــددى برابر نیســت طــول این 
شاخه هاســت. در شــاخه هاى کوچک شــده خطر بیمارى هاى قلبى، دیابت وســرطان افزایش 
مى یابد. هــر چقدر که مردم ورزش منظم تر داشــته باشــند، اثــر آن در طول این شــاخه ها ظاهر

 مى شود.

فواید ورزش
خانم هایى که زیاد مى نشینند و حداقل نیم ســاعت در روز ورزش مى کنند، شاخه هاى کوچک ترى 
ندارند. ورزش باید از جوانى شروع شود و فعالیت فیزیکى به عنوان بخشى از زندگى روزمره ما ادامه 

پیدا کند حتى تا زمانى که پیر مى شویم.
سازمان سالمت به افراد میانسال و پیر توصیه مى کند که نشستن هاى طوالنى مدت را با فعالیت هاى 
سبک جایگزین کنند. رفتار سالمندان عاملى است که به عنوان یک خطر مستقل در برابر سالمت و 

بیمارى آنها در نظر گرفته مى شود.

تناسب اندام با افزایش فعالیت هاى هوازى

به طور کل افراد 65 ساله و مسن تر براى تغییر
 و تناسب اندام باید سعى کنند حداقل 150 دقیقه فعالیت هوازى 
متعادل مثل دوچرخه ســوارى یا پیاده روى در طول هفته داشته 

باشند.
این افراد بایدتمرینات قدرتى را دو یا چند بار در هفته با تمرکز بر 
روى عضالت اصلى انجام دهند. ( پاها، باسن، پشت، شکم، سینه، 

شانه ها و بازوها)
سالمندانى که تعادل ضعیفى دارند هم باید 

براى افزایش تعادل و هماهنگى 
حداقل هفتــه اى دو بار ورزش 

کنند. 

هیچ تردیدى نیست که سبزیجات، منبع فوق العاده ســالم مواد مغذى و ویتامین هاى 
ضرورى مورد نیاز بدن هستند اما آیا پخت ســبزیجات باعث از بین رفتن ارزش غذایى 

آنها مى شود؟
مانند هر ماده غذایى دیگرى، راه هاى مختلف براى خوردن سبزیجات وجود دارند: خام، 
بخار پز، پخته یا حتى سرخ شــده اما باید توجه داشت که برخى روش هاى پخت، باعث 
از بین رفتن ارزش غذایى سبزیجات مى شوند. باید توجه داشت که حفظ ارزش غذایى 
سبزیجات به دو عامل نوع سبزیجات و روش پخت بستگى دارد. سبزیجات با جدا شدن از 

ریشه اصلى، بخشى از ارزش غذایى خود را از دست مى دهند.  
یکى از راه هاى دیگرى که منجر به کاهش ارزش غذایى ســبزیجات مى شود، کنسرو 
کردن یا بالنچینگ  (قرار دادن ســبزى در آب جوش یا در معرض بخار آب براى بى اثر 
کردن آنزیم هاى آن) پیش از منجمد کردن اســت. این کار باعث کاهش چشــمگیر 
 C موجود در سبزیجات مى شود؛ درعین حال، زمانى که سبزى حاوى ویتامین C ویتامین

پخته مى شوند، باقیمانده ویتامین نیز وارد آب مى شود.
مطالعه صورت گرفته توسط محققان نشــان مى دهد که بیشترین میزان کاهش مواد 

مغذى، ناشى از روش (نادرست) پردازش موادغذایى اســت؛ به عنوان مثال، نحوه 
 C پردازش یا پخت سبزیجات مى تواند باعث کاهش 15 تا 55 درصدى سطح ویتامین

شود.
در روش پخت در مایکروویو، به دلیل ســرعت باالى طبخ، ارزش 

غذایى ســبزیجات بیــش از روش هاى دیگر 
از جمله ســرخ کردن یا پخــت در آب حفظ 

مى شوند.

مصــرف ســبزیجات به 
صورت خام یا پخته؟

باید بــه این نکته توجه داشــت که 

مصرف خام سبزیجات به حفظ ارزش غذایى آنها کمک زیادى مى کند اما پخت سبزیجات 
همیشه بى فایده نیستند؛ به عنوان مثال، پختن هویج در آب باعث افزایش کاروتنوئیدها 
(مانند بتا- کاروتن) مى شود؛ بخارپز کردن باعث کاهش میزان ویتامین C و کاروتنوئیدها 

مى شود اما میزان اسیدهاى فنلى (نوعى از آنتى اکسیدان ها) را افزایش مى دهد.
ساده ترین راه براى اطمینان از حفظ ارزش غذایى سبزیجات، رعایت این نکات است:

چه سبزیجاتى بهتر است به صورت خام مصرف شوند؟
مناسب ترین روش پخت براى سبزیجاتى که باید به صورت پخته مصرف شوند، کدام 

است؟
 ذکر این نکته نیز ضرورى است: با هر ذائقه اى که دارید، مصرف سبزیجات را ترك نکنید، 
چه به شکل خام یا به شکل پخته، چرا که بخش زیادى از مواد مغذى مورد نیاز بدن توسط 

سبزیجات تأمین مى شوند. 

زیاد نشستن 
سلول هاى بدن را پیر مى کند

سبک جایگزین کنند. رفتار سالمندان عاملى است که به عنوان یک خطر مستقل در برابر سالمت و 
در نظر گرفته مى شود. بیمارى آنها

تناسب اندام با افزایش فعالیت هاى هوازى

65 ساله و مسن تر براى تغییر 5به طور کل افراد
حداقل 150 دقیقه فعالیت هوازى   و تناسب اندام باید سعى کنند
متعادل مثل دوچرخه ســوارى یا پیاده روى در طول هفته داشته 

باشند.
بار در هفته با تمرکز بر این افراد بایدتمرینات قدرتى را دو یا چند
روى عضالت اصلى انجام دهند. ( پاها، باسن، پشت، شکم، سینه،

شانه ها و بازوها)
سالمندانى که تعادل ضعیفى دارند هم باید 

براى افزایش تعادل و هماهنگى
حداقل هفتــه اى دو بار ورزش 

کنند. 

یک متخصص طب فیزیکى با تأکید بر اهمیت 
درست نشستن جهت پیشگیرى از گودى کمر 
گفت: باید صاف بنشــینید و از لم دادن یا خم 

شدن بر روى میز کار اجتناب کنید.
دکتر شجاعى با اشاره به اینکه بهترین حالت 
براى خوابیدن، به پهلو خوابیدن اســت، گفت: 
دمر خوابیــدن موجب افزایش گــودى کمر 
مى شود، اما در صورتى که تمایل دارید بر روى 
شکم بخوابید، حتما بالشتى زیر شکم خود قرار 

دهید.
وى با تأکید بر اهمیت درســت نشســتن در 
پیشگیرى و تشــدید گودى کمر گفت: براى 
درست نشســتن، از صندلى مناسب استفاده 
کنید. این صندلى باید قابلیــت تغییر ارتفاع را 
داشته باشد و پشتى آن نیز قابل تنظیم باشد تا 
فشارهاى وارده بر ناحیه پشت و کمر را کاهش 

دهد و از گودى کمر جلو گیرى کند.
زانوها باید هم ســطح با مفصل لگن تان باشد. 
باید صاف بنشینید و از لم دادن یا خم شدن بر 
روى میز کار اجتنــاب کنید زیرا یکى از دالیل 
عمده براى ایجاد گــودى کمــر در افراد لم 
دادن اســت. در صــورت نیاز بــراى حمایت
 کمرتان از یک بالشت کوچک مناسب استفاده 

کنید.
یکى دیگر از راه هاى پیشگیرى براى گودى 
کمر این است که کف پاها را باید به طور صاف 
بر روى زمین بگذارید و در صورت لزوم از زیر 
پایى مناسب استفاده کنید و هیچگاه پاهایتان 
را به صورت ضربدرى قــرار ندهید و یا روى 

نوك پنجه نگه ندارید.
در صورتى  که با مانیتور کامپیوتر کار مى کنید، 
باید حداقل فاصله یعنى بین 25 تا 75سانتیمتر 
را (بین چشم و صفحه) رعایت کنید. براى این 
کار رعایت فاصله اى معادل طول بازو کفایت 

مى کند.
هنــگام ایســتادن، ســعى کنیــد قفســه 
ســینه بــه طــرف جلــو و عضالت شــکم 
جمــع باشــد. همچنیــن از قفــل کــردن 
زانوهــا در حالــت ایســتاده خــوددارى 

شود. 
وقتــى ایســتاده اید، یک پا را مســتقیم روى 
زمین و دیگرى را روى یک پله، چهارپایه و یا
 هر وسیله مشابه.، در ســطحى کمى باالتر از 
پاى دیگر قرار دهید تــا از ابتال به گودى کمر 

جلو گیرى کنید.

لم ندهید 

پاى مرغ را 
جایگزین قرص  غضروف کوسه کنید

آب چغندر سرشــار از نیترات اســت، از 
دیدگاه نظرى نیترات در بدن به اکسید 
نیتریت تبدیل مى شــود و موجب شل 
شــدگى عروق خونى و افزایش جریان 
خــون و در نتیجه کاهش فشــار خون 
مى شود. برخى از ورزشکاران قدرتى و 
توانى با مصرف ایــن قبیل از مکمل ها 
انتظار کاهش میزان خستگى عضالنى 
و بــه تأخیــر انداختــن آن در هنــگام
فعالیت هاى ورزشى تناوبى شدید را دارند.

تأثیر آب چغندر بر فشــار 
خون

برخى از بیماران از پزشک خود مى پرسند: 
آیا خوردن آب ریشه چغندر قند مى تواند 
فشار خون را کاهش دهد؟ بدین منظور، 
هدف اصلى این پژوهش حاضر، ارزیابى 
اثرات آب ریشه چغندر قند بر رگ گشایى 

و نیز کاهش فشار خون بود.
محققیــن جریــان خــون بازویــى

 آزمودنى هاى سالم را در حالت استراحتى 
و پس از شش نوع شدت فعالیت ورزشى، 
قبل و پس از خوردن آب ریشــه چغندر 
ارزیابى کردند. یافته ها نشان داد که آب 
ریشه چغندرقند در شــرایط استراحتى 
مى تواند موجب شل شدگى دیواره عروقى 
و در نتیجه کاهش کار قلب شــود ولى در 

هنگام فعالیت ورزشى این اثرات را ندارد.

اکسیژن رسانى به عضالت
ورزشــکاران اســتقامتى بر این باورند 
که خوردن مکمل هاى حاوى ریشــه 
چغندر مى تواند باعــث افزایش جریان 
خون و متعاقب آن اکســیژن رسانى به 
عضله در هنــگام تمرینات و مســابقه

 شود. 

توصیه مى شود بیمارانى که از پوکى اســتخوان رنج مى برند از پاى مرغ در رژیم در           فوایـد آب چغندر
غذایى خود استفاده کنند.

پاى مرغ داراى مقدار زیادى پروتئین و ویتامین هایى است که براى بدن بسیار 
ضرورى اســت، به همین جهت افرادى که از کمبود کلسیم، پوکى استخوان و 
آرتروز رنج مى برند از این ماده خوراکى استفاده کنند چرا که مى توان با استفاده از 

آن نظام استخوان ها را به کلى تغییر داد.
پاى مرغ حاوى مقدار زیادى مواد غضروف ســاز است و به همین دلیل است که 
براى درمان بچه هایى که به نکروز اســتخوانى مبتال هستند، مصرف پاى مرغ 
تجویز مى شــود. پاى مرغ را جایگزین قرص هاى اروپایى که با نام «غضروف 
کوسه ماهى» در بازار دارو موجود است کنید، متأســفانه برخى پزشکان وقتى 
بیمارى با مشکل پوکى اســتخوان به آنها مراجعه مى کند به جاى اینکه حساب 
درآمد بیمار را بکنند آنها را به دنبال قرص هاى گرانقیمتى مى فرستند که ممکن 
است هیچ خاصیتى نیز برایشان نداشــته باشد در صورتى که با یک درمان ساده 
مانند تجویز اضافه کردن پاى مرغ در سبد غذاییشان مى توانند به راحتى معالجه 

شوند.
یکى از دالیل بروز بیمارى نرمى استخوان کمبود ویتامین D و تغذیه نامناسب 
است و اگر کلسیم به میزان کافى در بدن نباشد افراد گرفتار آن مى شوند که این 

بیمارى با مصرف پاى مرغ به طور مستمر قابل پیشگیرى و درمان خواهد بود.
پاى مرغ را ظرف چندین ساعت در مقدارى آب بجوشــانید و در هر غذایى که 

مى خورید مقدارى از آن را اضافه کنید تا از فواید آن بهره مند شوید.
البته افرادى که مبتال به بیمارى قلبى و چربى خون و کلسترول باال هستند 

از مصرف آن پرهیز کنند و یا اینکه چربى آن را بگیرند.
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فوتبال جهان

الجزیره قهرمان شد 
تیم الجزیـره امارات حریف اسـتقالل خوزسـتان در 
لیگ قهرمانان آسیا با پیروزى 5 برصفر خارج از خانه 

قهرمان لیگ امارات شد.
گفتنى اسـت تیم الجزیره روز 19 اردیبهشت باید به 
اهواز بیاید و کسب امتیاز در این بازى تضمین صعود 

شاگردان پورموسوى است.
 

ترك زمین فوتبال 
توسط مونتارى  

در جریان بازى روز  تیم هاى فوتبال پسکارا و کالیارى 
در هفته سى و چهارم سرى A ایتالیا اتفاقى که رخ داد 
که شـاید به ضرر تیـم میزبان اهل منطقه سیسـیلى 

تمام شود.
هواداران کالیارى در نیمه اول بازى شروع به سردادن 
شعارهاى نژادپرستانه علیه سـولى مونتارى هافبک 
غنایى پسکارا کردند. بازیکن سابق اینتر و میالن در 
اعتراض به ایـن وضعیت از داور خواسـت که بازى را 
متوقف کند اما داور نه تنها خواسـته او را رد کرد بلکه 
به ایـن بازیکـن 32 سـاله بخاطر اعتراضـش کارت 
زرد داد. مونتـارى هم در واکنش به ایـن اتفاق زمین 
بـازى را تـرك کـرد و پسـکارا را بـا ده بازیکـن تنها 

گذاشت.  
با وجود این اتفاق داور بـاز هم حاضر به صدور فرمان 
توقـف بازى نشـد و سـرانجام مسـئوالن ورزشـگاه 
از طریـق بلندگوهـا از هـواداران خواسـتند کـه 

شعارنژادپرستانه شان را متوقف کنند.
این نخسـتین بارى نیسـت که هـواداران کالیارى با 
شعارهاى نژادپرستانه شـان براى این تیم دردسرساز 
مى شـوند. آنها سال 2010 هم با سـردادن شعارهاى 
نژادپرسـتانه علیه سـاموئل اتوئـو مهاجـم کامرونى 

پیشین اینتر او را آزار دادند.

ارائه درخواست تغییر نام 
تیم قطرى   

فدراسـیون فوتبـال قطـر بـا ارسـال نامـه اى بـه 
کنفدراسـیون  فوتبـال آسـیا موضـوع ادغـام دو تیم 
فوتبال باشـگاهى این کشور و تغییر رسـمى نام آنها 

را اعالم کرد. 
سـایت اسـتادالدوحه قطر به نقل از یـک منبع موثق 
نوشته است: فدراسـیون فوتبال قطر با توجه به پایان 
رسمى دیدارهاى دو تیم لخویا و الجیش در رقابت هاى 
باشگاهى این کشور و ادغام آنها نامه اى را به صورت 
رسمى به کنفدراسیون فوتبال آسـیا ارسال کرد. این 
نامه در خصوص ادغام تیم هاى لخویا و الجیش و نام 

جدید الدحیل است.
 B تیم لخویا که حریف استقالل خوزسـتان در گروه
لیگ قهرمانان آسیاسـت با توجه بـه صعود به مرحله 
یک هشتم نهایى این رقابت ها باید همچنان با همین 
نام به میدان برود. لخویا از فصل آینده لیگ قهرمانان 
آسیا پس از موافقت AFC مى تواند با نام جدید الدحیل 

بازى کند.

  فاصله بین تختخواب 
تا دستشویى!   

آقاى خاص نسـبت بـه رشـد روزافـزون مصدومان 
تیمش نگران است. 

تیـم فوتبـال منچسـتریونایتد در چارچـوب هفتـه 
سى وپنجم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه اولدترافورد 
با نتیجـه یک بر یک توسـط سـوانزى متوقف شـد. 
شـیاطین سـرخ در این بـازى دو مصـدوم دیگر هم 
روى دستشـان ماند و لوك شـاو و اریک بایلى دچار 
آسیب دیدگى شدند و از زمین بیرون رفتند. آنها حاال به 
جمع مصدومانى همچون فیل جونز، مارکوس روخو، 
کریس اسـمالینگ، پل پوگبا و زالتـان ابراهیموویچ 

پیوستند.
ژوزه مورینیو پس از این دیدار گفت: ما در این بازى، 
هم 2 امتیاز از دسـت دادیم، هـم دو بازیکن. اینطور 
نبود که ما به نظر خسته ایم، ما واقعاً خسته بودیم. ما 9 
بازى در ماه آوریل انجام دادیم و تعداد بازیکنانمان به 
دلیل مصدومیت به 13 یا 14 بازیکن کاهش پیدا کرد.
وى در خصوص مصدومان تیمش هم اظهار داشت: 
لوك شاو باید دچار مصدومیت جدى شده باشد چون 
پس از 10 دقیقه از شروع بازى مجبور به ترك زمین 
شـد. ترجیح مى دهـم در مـورد فیل جونـز و کریس 
اسـمالینگ هـم صحبـت نکنـم. در عـوض ترجیح 
مى دهم در مورد ماتا صحبت کنم که تمام توان خود 
را گذاشـت تا به موقع ریکاورى اش را بـه پایان ببرد 
و به میادیـن بازگردد. به همین خاطـر قدردان خوان 

هستم.
آقاى خاص در کنایه به رشـد روزافـزون مصدومان 
تیمش هم اظهار داشـت: شـرایط طورى شده که ما 
در فاصله راه رفتن بین تختخواب تا دستشـویى هم 

پاى مان مى  شکند!

آقاى کرانچار! حتماً مى دانید که این 
روزها بیش از هر زمانى در اصفهان 

محبوبیت فوق العاده اى دارید؟
  اینکه مردم اصفهان و هواداران سپاهان به شکل هاى 
مختلف مرا مورد لطف خود قرار مى دهند موضوعى است 
که تبدیل به یک دلگرمى بزرگ براى من شده و هر روز 
با آن مواجهم و واقعًا خوشحالم که یک رابطه عمیق دو 
طرفه بین من و این  هواداران در جریان است. البته این 
روابط خوب مختص این روزها نیســت و در دوره اول 
حضورم به علت خاطرات خوبى که در سپاهان داشتیم 
این ارتباط دو طرفه بین مــن و همکارانم با هواداران و 
مردم اصفهان شکل گرفته بود. خوشحالم که توانسته ام 
آنها را با نتایج سپاهان خشنود کنم و آنها هم قدرشناسند 

و محبت خود را در این باره ابراز مى دارند.
موضوعى که براى هواداران و مردم 
اصفهان بســیار خوشــحال کننده 
است، اینکه سپاهان در حال بازگشت 
به روزهاى طالیى خود است. فارغ 
از هر نتیجه و جایگاهى که در پایان 
این فصل به دست بیاید، دوستداران 
سپاهان به خوبى درك کرده اند که با 
زالتکو کرانچار مى توانند تیمشان را 

بر بام فوتبال ایران ببینند.
این یکى از افتخارات ماست که توانسته ایم به بازى هاى 
سپاهان در چند دیدار گذشته کیفیتى ویژه بدهیم و این 
موضوع براى مخاطبان و حامیان و هواداران ســپاهانى 
هم مشهود است که تیمشان بازى هاى زیبا و با کیفیتى 
ارائه مى دهد و مى توانند از فوتبال این تیم لذت ببرند. آن 
روزى که آمدیم در گفتگو با شما هم عرض کردم که ما 
دو هدف را پیش رو داریم؛ یکى هدف کوتاه مدت براى 
همکارى من تا پایان این فصل که بتوانیم در بهترین رتبه 
ممکن قرار بگیریم و بهترین رتبه براى سپاهان در این 
فصل چهارمى است که تا بدینجاى رقابت ها توانسته ایم 
این رده را از آن خود نماییم و امیدواریم با پایان لیگ هم 
نتایج به گونه اى رقم بخورد که همچنان در این جایگاه 
بمانیم. هدف دوم که هدف بلندمــدت و منوط به ادامه 
همکارى من با باشگاه اســت، این است که براى فصل 
آینده پروژه  جدیدى را کلید بزنیــم و به گونه اى گام به 
مسابقات بگذاریم که در هر جامى مدعى جدى و شماره 
یک قهرمانى در آن مســابقات باشیم. در این چند بازى 
که جزو هدف کوتاه مدت ما قرار داشت نشان دادیم که 
براى هدف بلندمدت و فصــل آینده انگیزه هاى زیادى 
داریم و قطعاً با نمایشــى که در این چند دیدار داشته ایم 

از فصل آینده تیمى خطرناك و کامًال ترسناك تر براى 
رقبا خواهیم بود. همینطور که سپاهان در این چند بازى 
نیز ترسناك شده و  رقبا فهمیده اند که باید دوباره خود را 
براى رویارویى با سپاهانى که همیشه یک کابوس براى 

سایر تیم ها بود آمده کنند.
از زمانى که شما به سپاهان بازگشته 
اید، اســتقبال از دیدارهاى سپاهان 
در ورزشــگاه نقش جهان خیلى هم 

بیشتر شده است.
ســورپرایز ویژه براى من در بازگشــتى که به سپاهان 
داشــته ام این بود که ســپاهان صاحب یک ورزشگاه 
اختصاصى مدرن و بزرگ شــده بود. در سال هاى پیش 
باید میزبانى هاى تیم ما در ورزشگاه فوالدشهر برگزار 
مى شد که با توجه به فاصله اى که با شهر اصفهان داشت، 
حضور در این استادیوم براى هوادارانمان سخت بود. اما 
نقش جهان با توجه به نزدیکى به اصفهان این فرصت را 
به هوادارانمان داده که راحت تر از هر زمانى به حمایت 
از تیمشان بپردازند. چند نتیجه خوب اخیر سپاهان هم 
باعث شده تا هواداران بیشتر بیایند و امیدوارانه تر  حامى و 
مشوق سپاهان بزرگ باشند. در مجموع لیاقت سپاهان با 
همه افتخارات و هواداران زیادى که دارد این ورزشگاه بود 
که  دراین فصل این خواسته و مطالبه محقق شده است.

در دیدار سپاهان-تراکتورسازى هم 
باوجود اینکه هواى اصفهان بارانى 
بود ولى هواداران زیادى به ورزشگاه 

آمدند.
بله همینطور اســت، با وجود وضعیت نامساعد هوا و با 
توجه به اینکه دو ساعت قبل از آغاز بازى باران شدیدى 
در شهر شروع به بارش کرد ولى باز هم هواداران زیادى 
براى تماشاى این دیدار به ورزشگاه آمدند و همانطور که  
همکارانم به من گفتند این دیدار پر تماشاگرترین بازى 
هفته بود. من فکر مى کنم اگر شــرایط نا مساعد جوى 
نبود، با وجود اینکه این بازى در روزى غیر تعطیل برگزار 

مى شد، بیش از 30 هزار نفر از آن استقبال مى کردند.
پیروزى شــما بر تراکتورسازى گام 
بزرگى بود به سوى هدف کوتاه مدتى 
که از آن سخن مى گفتید؛ یعنى کسب 
رتبه چهارم و حــاال یک فینال دیگر 
پیش روى شما و شاگردانتان است. 

خوب ما بازى خوبى را برابر تراکتورســازى به نمایش 
گذاشــتیم، به عمده اهدافمان رسیدیم. بازیکنان خوب 
عمل کردند و البته مى توانســتیم به گل هاى دیگرى 
نیز دست پیدا کنیم. تراکتورســازى هم موقعیت هایى 

داشــت که با عملکرد خوب مدافعان ما و واکنش هاى 
فوق العاده لى اولیویرا که یکى از ارکان یپروزى سپاهان 
بود، راه به جایى پیدا نکرد و ما توانستیم در هفته بیست و 
نهم  به هدف مهم مان یعنى تصاحب رتبه چهارم برسیم. 
حاال مانده دیدار پایانى با اســتقالل تهران که به نوعى 
یک فینال و دربى بزرگ ملى هم محســوب مى شود. 
استقالل انگیزه هاى باالیى براى نایب قهرمانى دارد و 
ما هم براى اینکه رتبه مان را حفظ کنیم باید پیروز شویم 
تا دیگر کارى به نتیجه دیدار ذوب آهن- پدیده نداشته 
باشیم. بازى در ورزشگاه آزادى براى من خاطرات خوبى 
به همراه داشته است و امیدوارم روز پنج شنبه یکى دیگر 

از این خاطرات خوب رقم بخورد.
   امیــر قلعــه نویى در پاســخ به 
تمجیدهاى شما در کنفرانس خبرى 
سپاهان-تراکتور در گفتگویى که با 
ما داشت اعالم کرد که خود را شاگرد 
کرانچار مى داند و همه دنیا شــما را 

مى شناسند.
این لطف آقاى قلعه نویى  اســت. همیشــه گفته ام که 
حداقل در دهه اخیر امیر قلعه نویى بهترین مربى ایرانى 
بوده و ایشان با جام ها و مقام هاى مختلفى که با تیم هاى 
گوناگون از جمله ســپاهان به دست آورده، این حرف را 

بارها ثابت کرده است.
در مورد بحث تمدید قراردادتان با 

سپاهان هم گفته بودید که ظاهراً 
الزم است باشگاه در این زمینه 
با سرعت بیشــترى وارد عمل 

شود.درست است؟
البته بحث من صرفًا تمدید قرارداد خودم نبود. در 
جلسه اى که داشتیم من بایدها و نبایدهایى فصل 
آینده در مورد نقاط ضعف و قوت تیم و تقویت هایى 
که باید صورت بپذیرد را به مدیران اعالم کردم و 
گفتم که به نفع سپاهان اســت که هر چه زودتر و 
براى اینکه فرصت را از دســت ندهند مربى فصل 
آینده خود را انتخاب کند. چه آن مربى من باشم چه 
شخص دیگرى.به هر حال منتظر تصمیمات باشگاه 
در این زمینه هستیم و آماده برگزارى جلسات نهایى 

و تکمیلى.
 به هر حال همه هواداران به شدت 
منتظرند که قرارداد شــما تمدید 

شود.
من براى این تمدید قرارداد و تداوم همکارى آماده ام 
و مثل هواداران منتظر تصمیمات باشگاه هستم که 

ببینیم این تصمیمات در نهایت چه خواهد شد. امیدوارم 
بتوانیم مثل بســیارى از اوقات همچــون آغاز مجدد 
همکارى که با تعامل خوبمان با مدیران سپاهان به دست 

آمد، باز هم به نتایج خوب و مشترکى برسیم.
ممنون آقاى کرانچار، صحبت هاى 
پایانى تان در  پایان سومین گفتگوى 

اختصاصى با روزنامه 
نصف جهان؟

از شــما تشــکر مى کنم. 
بــه هــواداران اعــالم 

مى کنم در دیدار آخرمان در مســابقات این فصل مثل 
چند دیدار گذشــته بخاطر رضایت آنان و نام بزرگ و پر 
اعتبار ســپاهان مبارزه مى کنیم تا بتوانیم استقالل را 
شکســت دهیم و در رده چهارم قرار بگیریم تا در ادامه 
ببینیم که نتیجــه فینال جام حذفى چه خواهد شــد. از 
بازیکنانم که در دیدارهاى اخیر توانسته اند کیفیت هاى 
بسیار خوب و نکاتى که به آنها گوشزد کرده ایم 
را پیاده کنند سپاسگزارم و امیدوارم مثل 
همه دیدارهاى خانگى و غیرخانگى، 
هواداران ســپاهان در دیدار روز 
پنج شــنبه به ورزشگاه آزادى 
بیایند و  هواى ما را داشــته 

باشند.

زالتکو کرانچار در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:

 سپاهان دوباره ترسناك شده است
زالتکو کرانچار جانى دوباره به سپاهان بخشیده و این تیم را به شدت متحول کرده است. این روزها او بیشترین محبوبیت را در بین اصفهانى ها دارد و همه اهالى این دیار از اینکه سپاهان توانسته به شخصیت و اعتبار گذشته بازگردد خوشحال هستند.

به بهانه نتایج درخشان سپاهان با این مربى نامدار و دیدار زردپوشان با استقالل تهران در هفته پایانى رقابت هاى لیگ برتر، بار دیگر به سراغ او رفتیم.
گفتگوى اختصاصى ما با سرمربى موفق و دوست داشتنى سپاهان را از دست ندهید.

 مرتضى رمضانى راد

ى و ب ن
وبمى شود. 
هرمانى دارد و 
د پیروز شویم

پدیده نداشته 
اطرات خوبى
به یکى دیگر

اســخ به
نس خبرى

گویى که با 
د را شاگرد 
ا شــما را 

ـه گفته ام که 
مربى ایرانى 
که با تیم هاى 
، این حرف را 

دادتان با 
ه ظاهراً 
نب

 زمینه
عمل  د

بود. در 
ىفصل 
ت هایى 
 کردم و 
زودتر و  ه
بىفصل 
باشم چه  ن
ت باشگاه 
سات نهایى 

بهشدت 
ما تمدید 

ى آماده ام 
ستم که 

ى ب ر چ ر ى ون
پایانى تان در  پایان سومین گفتگوى 

اختصاصى با روزنامه 
نصف جهان؟

از شــما تشــکر مى کنم. 
بــه هــواداران اعــالم

ز و ىچ م لج ی یج یم ببی
بازیکنانم که در دیدارهاى اخیر توانسته اند کیفیت هاى 
بسیار خوب و نکاتى که به آنها گوشزد کرده ایم 
مثل  امیدوارم پیاده کنند سپاسگزارم و را
همه دیدارهاى خانگى و غیرخانگى، 
روز هواداران ســپاهان در دیدار

پنجشــنبه به ورزشگاه آزادى 
بیایند و  هواى ما را داشــته 

باشند.

امیر قلعه نویى بعد از شکست برابر تراکتورســازى هم صحبت هاى قبلى اش را تکرار کرد تا نشان دهد اعتقاد جدى به 
حرف هایش و البته اتفاقاتى که افتاده دارد. اما چه اتفاقاتى؟ سرمربى تراکتورسازى هفته هاست با کلید واژه «دست بسته» 
مى خواهد نشان بدهد تراکتورسازى در آســتانه قهرمانى بوده؛ اما محرومیت نقل و انتقاالتى باعث شده تبریزى ها از 
کورس عقب بمانند. او حتى با جهت دهى  سعى دارد توپ این محرومیت را در زمین فدراسیونى ها بیاندازد. آنجا که در 
کنفرانس ها گفته: «دست ما را بستند.» اما آنچه در واقعیت مى بینیم با گفته هاى قلعه نویى تفاوت جدى دارد. همزمان 
با تراکتور، استقالل هم از نقل و انتقاالت محروم شد و البته کسى نگفت که فدراسیون مقصر اصلى بوده است. هرچند 
همه ارکان فوتبال در این ممنوعیت و محرومیت نقش داشته اند اما نقش اصلى را خود باشگاه ها داشتند که باید پیگیرتر 

از فدراسیون براى احقاق حق و شناختن حقوق خود باشند.
وجود جدایى بازیکنانى مثل بختیار رحمانى و آرش افشین و در همین دوران محرومیت، اســتقالل با 

بهترى ارائه دهــد و نیم فصــل دوم را بهتر از نیم چند سکونشین دیگر، توانست نمایش 
که روزبه چشــمى، آندو تیموریان و جباروف از فصل اول به پیــش ببرد. در حالى 

همین حال، تراکتورســازى سروش رفیعى را از همراهى آبى ها محروم شدند. در 
و بیک زاده نتوانست استفاده کند. اما دست داد و از عالیشاه، احمدزاده 
خوبى نداشت و هفته به هفته از صدر برخالف استقالل نیم فصل دوم 

فاصله گرفت.
تفاوت آبى پایتخت و قرمز تبریز، در 
لیست بازیکنانشان بوده است. در حالى 
که منصوریان توانست با بازیکنانى 
مثــل نورافکــن، حق دوســت، 
اسماعیلى، برزاى و حسینى ها 
فصــل را ادامه دهــد و خم 
به ابرو نیــاورد، قلعه نویى 
که از ابتــداى فصل فقط 
به ســتارگانش دل بسته 
بــود، نتوانســت در برابر 

میت  و نقل و انتقاالتى چاره اندیشى کند. در محر
واقع شکست قلعه نویى نه محرومیت، که نداشتن 
لیستى جامع از بازیکنان ســتاره و جوان بود. البته 
قلعه نویى ادعا مى کند که تیم سایه جوانان را در تبریز 
ســاخته اما اگر یکى دوهفته اخیر و اجبار در استفاده 
از جوانان را کنار بگذاریم، عمــًال به جز مهدى زاده، 
بازیکن دیگرى از جوانان در ترکیب تراکتورسازى این 

فصل دیده نشد.

 کاپیتان سابق تیم ملى به شرایط بدنى و فنى خوبى در نفت رسیده و نمایش مؤثرى در تیم على دایى 
دارد.

آندرانیک تیموریان بعد از نیم فصل ناموفق در ماشین سازى قصد بازگشت به استقالل تهران را 
داشت که محرومیت آبى هاى پایتخت در نقل و انتقاالت موجب شد او پیراهن نفت تهران 

را بر تن کند و به تیم على دایى برود.
 تیموریان در نخســتین بازى براى نفت تهران در هفته بیســت و یکم مقابل پیکان 
نیمکت نشین بود ولى بعد از حضورش در زمین، سانتر 3 امتیازى براى ایگور پراهیچ داشت 
که موجب شد بعد از آن به غیر از دیدار با سیاه جامگان، همواره على دایى او را در ترکیب 

قرار دهد که این هافبک جنگنده و ملى پوش هم توانسته مثمر ثمر ظاهر شود.
 او  در دیدار اخیر  هم از همان دقایق ابتدایى مقابل صباى قم با دو پاس موقعیت ایجاد کرد 
ولى بعد از ریباند کرنر خود در دقیقه 6، توپ را با ارســال کوتاه از جناح چپ زمین به تیرك 
دوم فرستاد تا رضا اسدى آن را تبدیل به گل کند و تیموریان دومین پاس گل را در نفت بدهد.

 تیموریان که به طرز عجیب و غیر قابل تصورى از تیم ملى کنار گذاشته شد، حاال با آمادگى باال 
در نفت و ارسال هاى خطرناك و پاس گل هاى مؤثر نشــان داده مى تواند دوباره جزو نفرات کارلوس 

کى روش قرار بگیرد و مجدداً صاحب بازوبند کاپیتانى تیم ملى شود.

سرمربى استقالل در بازى با سپاهان در دور رفت در این تیم ابقا شد و مى تواند در بازى روز پنج شنبه 
حکم نایب قهرمانى تیمش را امضا کند.

بازى اســتقالل برابر ســپاهان آخرین بازى نیم فصل اول بود، در آن زمان استقالل اصًال 
وضعیت خوبى نداشــت و خیلى ها بر این باور بودند در صورت شکست، منصوریان از کار 

برکنار مى شود.
در این بازى بر خالف پیش بینى هاى قبلى منصوریان با نیمکت نشین کردن چند بازیکن 
ستاره خود به جوان ها میدان داد و بهترین نمایش نیم فصل استقالل در این بازى رقم 
خورد. هرچند استقالل در این بازى تا ثانیه پایانى از سپاهان عقب بود اما بهنام برزاى در 
ثانیه هاى آخر بازى منصوریان را از خطر اخراج نجات داد تا روزهاى خوب آبى ها از این 

بعد شروع شود.
حاال سپاهان یک بار دیگر مى تواند براى منصوریان منشأ خیر شود چرا که آبى ها مى توانند 
با پیروزى در این بازى نایب قهرمان لیگ شود و سرمربى جوان آبى مى تواند با این رتبه در سال 
اول از هواداران تیمش نمره قبولى بگیرد.  هر چند این بار کرانچار روى نیمکت زردها قرار دارد و 

تحقق رؤیاى منصوریان با حضور زالتکو سخت شده است. 

 دست بسته! 
انگیزه هاى سامورایى براى بازگشت

  تکرارخاطرات خوش؟     
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این ممنوعیت و محرومیت نقش داشته اند اما نقش اصلىرا خود باشگاه ها د همه ارکان فوتبالدر
از فدراسیون براى احقاق حق و شناختن حقوق خود باشند.

وجود جدایى بازیکنانى مثل بختیار رحدر همین دوران محرومیت، اســتقالل با 
بهترى ارائه دهــد و نیم فصـچند سکونشین دیگر، توانست نمایش 

که روزبه چشــمى، آندو تیفصل اول به پیــش ببرد. در حالى 
همین حال، تراکتورســازىهمراهى آبى ها محروم شدند. در 
و بیک زاده نتواندست داد و از عالیشاه، احمدزاده 
خوبىنداشت وبرخالف استقالل نیمفصل دوم

فاصله گرفت.
تفاوت آبى پایتخ
لیست بازیکنانشا
که منصوریان
مثــل نورافک
اسماعیلى
فصــل
به ابر
که از
به س
بــود

میت و نقل و انتقاالتىمحر
واقع شکست قلعه نویى نه مح
لیستى جامع از بازیکنان ســت
قلعه نویى ادعا مى کند که تیم س
ســاخته اما اگر یکى دوهفته اخ
از جوانان را کنار بگذاریم، عمــ
بازیکن دیگرى از جوانان در ترکی

فصل دیده نشد.
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 چهارمى به درد نمى خورد!
در شرایطى که به نظر مى رسد ذوب آهن و سپاهان 
رقابت ویژه اى براى رسیدن به عنوان چهارمى لیگ و 
شانس حضور در پلى اف لیگ قهرمانان را با یکدیگر 
آغاز کرده اند مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در اظهار 
نظرى عجیب مدعى شــده که مقام چهارمى لیگ 
ارزشى ندارد. سعید آذرى گفته:«اصًال سهمیه آسیایى 
وجود ندارد. چه کسى گفته چنین سهمیه اى موجود 
است؟ چه کسى تضمین مى دهد تعداد سهمیه هاى 
ایران در فصل آینده یک+3 بماند؟ از کجا معلوم تعداد 
سهمیه هاى ایران کم نشــود.» آذرى در حالى این 
صحبت ها را انجام داده که هنوز تکلیف سهمیه ایران 

براى فصل بعدى لیگ قهرمانان مشخص نیست.

ادعاى بدل ایرانى مسى
همین یکــى دو هفته پیــش بود کــه تصاویرى از 
یک ایرانى در شــبکه هاى مختلف مجازى منتشر 
شد.تصاویرى که شــباهت عجیبى به لیونل مسى 
فوق ستاره فوتبال بارسلونا داشــت؛ اسمش «رضا 
پرستش» اســت و بیشــتر زمانى که لبخند مى زند 
شبیه به مســى مى شــود.او که حتى نشریه هاى 
اسپانیایى هم درباره اش نوشته اند خبر از یک اتفاق 
تازه مى دهد؛اینکه لیونل مســى برایش دعوتنامه 
فرستاده و هفته آینده قرار اســت راهى اسپانیا شود.
رضا روز شــنبه در میدان منیریه دیده شد. در یکى از 
مغازه هاى این منطقه. او رفته بود تا پیراهن بارسلونا 
و آرژانتین را بخرد که خبر دعوتنامه مسى را همانجا 
رســانه اى کرد.اتفاقى که« آ.س» اسپانیا هم البته 
اشاره اى به آن کرده اســت: «رؤیاى رسیدن مسى 
ایرانى به مســى آرژانتینى دور از دســترس نیست 
و شــاید براى مسى هم جالب باشــد که بدل بسیار 
شــگفت انگیز خود را این بار از نوع ایرانى از نزدیک 
مشــاهده کند. به گفته خود رضا او هفته آینده راهى 
بارسلونا خواهد شد تا دیدارى را با لیونل مسى داشته

 باشد.»

شکست ناپذیرها برابر قهرمان
پرســپولیس براى کســب عنوان قهرمانى خود در 
فصل شانزدهم مقابل 13 تیم طعم پیروزى را چشید. 
شاگردان برانکو که در فصل شانزدهم لیگ برتر موفق 
شدند با اقتدار عنوان قهرمانى لیگ را از آن خود کنند، 
در این فصل تنها برابر ذوب آهن و اســتقالل براى 
چشیدن طعم پیروزى ناکام ماندند. ذوب آهن در دیدار 
رفت و در اصفهان موفق شد پرسپولیس را با شکست 
بدرقه کند و در تهران نیز برابر سرخپوشان به تساوى 
پرگل 3 بر 3 دست یافت. استقالل نیز دیدار رفت را 
با تساوى بدون گل خاتمه داد و در دیدار برگشت به 
برترى 3بر2 رســید تا جزو تیم هایى لقب بگیرند که 
طعم شکست برابر قهرمان فصل را نچشیدند. نکته 
جالب توجه اینکه خط دفاعى قدرتمند پرســپولیس 
در دو دیدار برابر ذوب آهن چهار گل دریافت کرد تا 
یک سوم گل هاى فصل خود را از شاگردان مجتبى 
حســینى پذیرا باشــد و البته برانکو نیز در پیروزى 
مقابل ایــن تیم در ســومین فصل نیز نــاکام لقب 

بگیرد.

خسرو در آب نمک ! 
 اهمیت دو دیدار باقیمانده براى استقاللى ها بسیار 
زیاد اســت و از همین رو منصوریان ترجیح داد برابر 
پدیده حیدرى را نیمکت نشین کند و ابراهیمى را در 
لحظات آخر از ترکیب خارج کند تا استقالل در نبود دو 
مهره اصلى خود به مصاف پدیده برود اما در دو دیدار 
پایانى تمامى ستاره هاى خود را در اختیار داشته باشد.
عدم ریسک منصوریان روى این دو بازیکن و تعویض 
بازیکنى مانند رابسون نشــان مى دهد که آبى ها از 
روزهاى گذشته خود را براى دیدار برابر سپاهان آماده 
مى کنند و مى خواهند لیگ را به بهترین شکل ممکن 

به پایان برسانند.

  تنها تیمى که 
6 امتیاز از تراکتور گرفت 

تیم سپاهان تنها تیمى در لیگ برتر شانزدهم است که 
رفت و برگشت تراکتورسازى را شکست داد.

تیم تراکتورســازى تا اینجاى رقابت هاى لیگ برتر 
چهار شکست را تجربه کرده اســت؛ تراکتورى ها 
در بازى هاى خود مقابل پرســپولیس، صباى قم و 
سپاهان شکست خوردند که با این تفسیر سپاهان تنها 
تیم لیگ برترى اســت که رفت و برگشت شاگردان 

قلعه نویى را شکست داده است.
با توجه به اینکه بــازى آخر تراکتورســازى با نفت 
تهران اســت و بازى رفت را تراکتور با برد پشــت 
سر گذاشته است، ســپاهان در لیگ برتر شانزدهم 
تنها تیمى خواهد بود که 6 امتیاز از تراکتورســازى 

گرفته است.

تایم اوت

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن درباره بازى با پرسپولیس 
مى گوید سرخپوشان بهترین بازى شان را در این دیدار 

رقم زدند حتى بهتر از بازى رفت. 
مهدى پور درباره دیدارشان با پرسپولیس گفت: «بازى 
خوبى مقابل پرسپولیس داشــتیم بعد از گل هایى که 
به ثمر رساندیم براى حفظ آن مجبور به عقب نشینى 
شدیم که همین موضوع باعث گل خوردنمان شد. در 
ادامه فرصت هاى بسیارى هم براى ضدحمله داشتیم 

اما متأسفانه نتوانستیم آنها را به گل تبدیل کنیم.»
او در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکــه قهرمانى 

پرسپولیس روى بازى این تیم تأثیرگذار نبود؟ گفت: 
«من این صحبت ها را قبول ندارم و معتقدم پرسپولیس 
با تمام وجــود در این بازى به میــدان آمد، آنها حتى 
نســبت به دیدار رفتمان در اصفهــان بهتر هم بازى 
کردند، آن هم به دلیل آنکه بازیکنان این تیم پیش از 
بازى با ما اعتصاب کرده بودند و نمى خواستند بازنده 
باشند و مى خواستند حقانیتشان را درباره اعتراضشان 

اثبات کنند.» 
هافبک ذوب آهن در خصــوص عملکردش در این 
فصل خاطرنشان کرد: «در این فصل، هم در بازى با 

پرسپولیس و هم در سایر بازى هایمان فرصت گلزنى 
داشتم اما متأسفانه نتوانســتم گلى به ثمر برسانم اما 
خوشــبختانه آمار خوبى را با هفت پاس گل در لیگ، 
دو پاس در جام حذفى و دو ارســال در لیگ قهرمانان 
آسیا از خود به جا گذاشتم که اگر سه چهارگل هم به 
همراه این آمار  داشــتم مطمئنًا فصل فوق العاده اى را 

رقم مى زدم.»
وى درباره آنکه اگــر در این بازى پیروز مى شــدند 
مى توانستند سهمیه آسیایى را کسب کنند و پیروزى 
ســپاهان مقابل تراکتور آنها را از هدفشان دور کرد، 

مى گوید: «تنها فرصت ما براى کسب سهمیه آسیایى 
دیدار هفته پایانى مان با پدیده است که اگر بتوانیم آنها 
را شکست دهیم و در آن سو امیدوار باشیم که استقالل، 
سپاهان را شکست دهد، آن وقت باز هم مى توانیم جزو 

آسیایى هاى لیگ باشیم.»
مهدى پور عملکردشان در رقابت هاى آسیایى را بهتر 
از سال گذشــته نمى داند اما بد هم توصیف نمى کند: 
«فکر نمى کنم امسال عملکردمان در آسیا بد بوده البته 
اگر بخواهیم با سال گذشته مقایسه کنیم که بهترین 
تیم آسیایى در مرحله مقدماتى شدیم بله؛ عملکردمان 

آنطور که باید و شاید نبوده  اما مطمئنًا با پیروزى مان 
مقابل االهلى به مرحله بعــدى صعود خواهیم کرد و 
این را در هفته پایانى ایــن رقابت ها به اثبات خواهیم 
رساند.»هفته گذشته صحبت هایى مبنى بر انتخاب 
ســرمربى باشــگاه ذوب آهن به گوش مى رسید که 
بازیکن این تیم در این  رابطه و تأثیرش روى این بازى 
مى گوید: «صحبت درباره مربى دیگر در تیم ذوب آهن 
به هیچ عنوان روى تیم تأثیرگذار نبود و ما در رویارویى 
با سرخپوشان تمام نکاتى که آقاى حسینى در جلسات 

آنالیز گفته بود را در زمین پیاده مى کردیم.»

بازگشت پرسپولیس در مقابل ذوب آهن عالوه بر حفظ رکورد شکست ناپذیرى در خانه، به سپاهان نیز کمک بزرگى 
براى رسیدن به رتبه چهارم کرد.

رقابت بین پرسپولیس و سپاهان همواره به عنوان یکى از مهمترین بازى هاى باشگاهى در ایران شناخته مى شود و در چند 
سال اخیر این موضوع شدت هم پیدا کرده است. هر چند این دو تیم از مکتب شاهین شکل گرفته اند و در طول زمان و 
به خصوص دهه 80 بازى هاى سرنوشت سازى مقابل 
هم انجام دادند که این رقابت را از حالت طبیعى خارج 
کرد و هواداران دو تیم حاال به شکل خاص ترى این 
دیدار را که کم هم حاشیه در سال هاى اخیر نداشته، 

دنبال مى کنند.
جالب اینکه پرســپولیس با نتیجه اى که کسب کرد 
به رقیب خــود کمک کرد تا بتواند جاى همشــهرى 
را در رتبه چهارم بگیرد. ســپاهان موفق شــده بود 
تراکتورسازى را در خانه شکســت دهد ولى با توجه 
به شکست 3 بر یک پرسپولیس در خانه مقابل ذوب 
آهن، همه چیز به حالت قبل بازگشته بود و ذوب آهن 
رتبه چهارم را مثل هفته هاى قبل در اختیار داشت اما 
در ادامه دو گل از سرخپوشان باعث شد تا آنها عالوه بر حفظ روند شکست ناپذیرى خود در خانه، به تیم سپاهان نیز براى 

رسیدن به رتبه چهارم که به شدت در پى آن بودند، کمک شایانى بکنند.
حاال روز آخر، سپاهان در آزادى میهمان استقالل است و در صورت پیروزى در آن دیدار مى تواند رتبه چهارم خود را قطعى 

کند و براى رسیدن به آسیا در انتظار فینال جام حذفى و شکست نفت تهران باشد.

 با توجه به روز جهانى کارگر جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن براى بررسى عملکرد این باشگاه در لیگ شانزدهم 
لغو و به هفته آینده موکول شد. 

  در حالى که پیش از این اعالم شده بود جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن به منظور بررسى برنامه هاى این باشگاه 
و همچنین مشخص شدن وضعیت سرمربیگرى این 
باشگاه در فصل آینده دیروز  (دوشنبه ) برگزار خواهد 
شد اما این جلسه لغو شد. دلیل عدم برگزارى جلسه 
هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن، روز جهانى کارگر 
و تعطیلى ایــن کارخانه بود که باعث شــد اعضاى 
هیئت مدیره امکان حضور در این جلســه را نداشته

 باشند.
طبق برنامه ریزى هاى انجام شــده قرار است جلسه 
بعدى هیئت مدیره شــنبه یا یک شــنبه هفته آینده 
برگزار شودو در خصوص بررســى عملکرد این تیم 
در لیگ شــانزدهم، سیاست ها باشــگاه براى فصل 
بعد، ارزیابى عملکرد مجتبى حســینى براى ادامه یا قطع همکارى و همچنین سیاســت هاى این باشــگاه در فصل

 نقل و انتقاالت تصمیم گیرى شود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان مى گوید چادرهاى 
سقف ورزشگاه نقش جهان دوخته شده و در 

حال آماده سازى است اما قبل از آن باید مقاوم سازى سقف 
انجام شود.

ورزشگاه نقش جهان در میانه هاى لیگ شانزدهم افتتاح 

شد و از دیدار برابر فوالد خوزستان مورد استفاده قرار گرفت؛ 
ورزشگاهى که حال و هواى خاصى به بازى هاى سپاهان 
بخشیده و از زیبایى خاصى با حضور تماشاگران برخوردار 
مى شــود.با این حال هنوز نقایصى در تکمیل ورزشگاه 
وجود دارد. مانند صندلى گذارى طبقه دوم و مسقف کردن 
ورزشگاه. محســن طاهرى در خصوص اینکه چه زمانى 
ورزشــگاه نقش جهان سقف دار مى شــود، گفته است: 
«چادرهاى سقف دوخته شده است و در حال آماده سازى 
است. سقف یک طرح مقاوم سازى دارد که شرکت توسعه و 
تجهیز باید مناقصه آن را برگزار کند و پس از آن امیدواریم 
کاورهایى که باید روى این قاچ ها بیاید براى فصل آینده 
آماده شود. مناقصه مقاوم سازى سقف در اختیار ما نیست 
و شرکت توسعه و تجهیز باید مناقصه را برگزار کند. ضمن 
اینکه چادرهاى قاچ ها هم بر عهده این شــرکت است و 
چیزى در اختیار باشگاه سپاهان نیست، ما همه امیدواریم 

شرکت توسعه و تجهیز به تعهداتش عمل کند .»

حریف روز آخر ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا با برترى 
پرگل در آخرین بازى لیگ عربستان از بحران فرار کرد.

االهلى عربســتان که در چند هفته گذشــته بــا نتایج 
ناامیدکننده شــرایط بحرانى را ســپرى مى کرد و حتى 
شایعاتى پیرامون برکنارى گروس سرمربى سوئیسى این 
تیم به گوش مى رسید موفق شــد در آخرین بازى هفته 

بیست و پنجم لیگ عربستان با درخشش مهاجم سوریه اى 
خود به بردى پرگل برابر الرائد رسیده و امیدهاى خود براى 
رسیدن به نایب قهرمانى را زنده نگه دارد.حریف روز آخر 
ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا موفق شد با نتیجه 3-1 از 
سد تیم رده پنجمى الرائد عبور کند و همچنان با 52 امتیاز 
امیدهاى خود براى ایستادن در جایگاه دوم جدول را زنده 
نگه دارد. این تیم در حال حاضر با النصر و االتحاد رقابت 
نفسگیرى براى کسب این جایگاه داردچون این دو تیم نیز 

52 امتیازى هستند.
 براى االهلى در این بازى عمر الســوما مهاجم ســوریه 
اى یک گل زد و دو گل ســاخت تا همچنان تأثیرگذارى 
اش در جمع سبزپوشــان جده را نشان بدهد؛ بازیکنى که 
موفق شد عنوان دومین بازیکن برتر جهان عرب در سال 
2016 را به خود اختصاص دهد. در عربستان الهالل با 63 
امتیاز از چند هفته قبل قهرمانى را مسجل کرده بود و حاال
 تیم هاى سرشناس سعودى براى جایگاه دومى مى جنگند.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن: هافبک تیم فوتبال ذوب آهن: 

امیدوارم استقالل،سپاهان را ببرد  امیدوارم استقالل،سپاهان را ببرد  

نقش جهان سقف دار مى شود  

 حریف ذوب آهن 
امیدوار به نایب قهرمانى  

  هدیه ناخواسته پرسپولیس به سپاهان 

ذوبى ها تشکیل جلسه مى دهند

 بازگشت پرسپولیس، استقالل و صباى قم از شکست باعث شد تا همچنان رقابت در باال و پایین جدول ادامه 
پیدا کند.

هفته بیست و نهم لیگ برتر سه دیدار جذاب داشت که در نهایت تیمى که گل اول را به ثمر رسانده بود، نتوانست 
بازى را به نفع خود تمام کند.

استقالل در مشهد در نیمه اول یک گل از حریف خود عقب افتاد اما در نیمه دوم با نمایشى متفاوت موفق به کسب 
پیروزى شد. نورافکن و انصارى در نیمه دوم گل هاى با ارزشى را به ثمر رساندند تا استقاللى ها بتوانند با کسب 

3 امتیاز بازى در مشهد دوباره خود را به رده دوم جدول برسانند و هفته سى ام را جذاب کنند.
دیگر بازگشت بزرگ لیگ براى پرسپولیس است؛ شــاگردان برانکو در روزى که شرایط به نفع این تیم نبود، 

بازى را برابر ذوب آهن بازگردانند تا در نهایت این دیدار با نتیجه 3 بر 3 به تساوى برسد. هر چند پرسپولیس به 
امتیازات این بازى نیاز نداشت اما متوقف کردن ذوب آهن باعث شــد تا با توجه به دیدار خانگى ذوبى ها برابر 

پدیده، شاگردان حسینى با انگیزه اى دو چندان وارد زمین شوند.
بازگشت سوم لیگ براى صباى قم است. شاگردان مرفاوى در تختى تهران بازى با نفت تهران را بعد از اینکه با 
یک گل از حریف خود عقب بودند با گل هاى عنایتى و جهانبخش با برد عوض کردند تا رقابت در انتهاى جدول 

به هفته سى ام کشیده شود.
سه بازگشت پرسپولیس، استقالل و صباى قم باعث شد تا رقابت در باال و پایین جدول در هفته پایانى لیگ با 

جذابیت دو چندانى دنبال شود.

لیگ همچنان داغ است 
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چهل تکه

پزشکان پاى پســرجوانى را برعکس پیوند زدند و در کمال 
تعجب او از این عمل راضى است.

طبق گزارشات یک جوان در کشــور ترکیه در یک سانحه 
رانندگى دچار شکســتگى و عفونت از ناحیه پا شــد که در 
حالت عادى، راهى جز قطع کردن پاى او وجود نداشت،  اما 
پزشکان طى تصمیمى عجیب ران پاى او را برعکس پیوند 
زدند که خوشبختانه بســیار موفقیت آمیز بود و با توجه به
 گفته هاى فرد آسیب دیده، آنها تصمیم درستى گرفته اند و 
او از وضعیت حال رضایت بیشترى دارد تا اینکه پایش قطع
 مى شد چراکه به همین صورت مى تواند به حرکت کردن 

خود ادامه دهد.

افسر 29 ساله پلیس شهر «آســتین» در تگزاس وقتى همه راه ها 
براى مهاجرت به مکزیک را به روى خود بسته دید با طرح و اجراى 
نقشه خودکشى اش، فرار کرد.رسیدگى به این ماجرا به دنبال اعالم 
خبرناپدید شدن پلیس جوان ازسوى همســرش در دستورکارقرار 
گرفت. همکاراِن «کولمن» با دریافت این گزارش جســتجوهاى 
گسترده براى یافتن مأمورجوان را آغاز کردند. درنخستین تحقیقات 
مقدماتى مشخص شد این افسرپلیس قایقى کوچک خریده است. 
مأموران با توجه به نامه خداحافظى کولمن به دنبال یافتن ردى از 
او به دریاچه نزدیک مرز مکزیک رفتند تا اینکه خودروى رها شده او 
و قایق خالى اش را پیدا کردند.جستجوها براى یافتن جسد این مرد 
در دریاچه آغاز شده بود که با ردگیرى هاى پلیسى مشخص شد این 
مرد زنده و سالم است و آخرین ایمیلش از مکزیک ارسال شده است.

خانواده یک دانش آموز 16 ساله دبیرستان  «روآن کانتى» واقع در 
شهر تنسى آمریکا، از این مدرسه و پیمانکار نظافتش، به دلیل آنچه 
تجاوز زن نظافتچى به پسرشان طى ساعات درسى عنوان شده، 

شکایت کردند.
اولیاى این دانش آموز از دبیرســتان و شرکت خدماتى نظافتى یاد 
شده، بخاطر وقوع این جرم در مورد فرزندشان مبلغ 4/5 میلیون 
دالر تقاضاى غرامت کرده اند.در همین ارتباط زن 29 ساله اى به نام 
«جسیکا اى. گلیون» که با اتهامات متعددى از جمله تجاوز به عنف 
با توسل به خشونت و ضرب و جرح این دانش آموز مواجه است، از 
سوى پلیس بازداشت شده است.مسئولین مدرسه در ماه اکتبر سال 
گذشته گزارشاتى مبنى بر رد و بدل کردن پیامک هاى فیسبوکى 

غیر اخالقى بین این زن و دانش آموز یاد شده دریافت کردند.

دکترها پاى جوان را
 برعکس پیوند زدند

 خودکشى ساختگى
 مأمور پلیس

رد وبدل کردن پیامک هاى 
فیسبوکى در دبیرستان 030201

حکم قصاص عامل قتل زن باردار و برادرش که ســال 
93 در شیراز قربانى یک نقشه شوم شده بودند، اجرا شد.

سال 93 مأموران پلیس شیراز در جریان قتل دلخراش 
یک زن بــاردار و برادرش در منزلى در این شــهر قرار 
گرفتند. مأموران پس از اطمینــان از صحت موضوع، 
بالفاصله به همراه اکیپ بررســى صحنه جرم متشکل 
از کارشناسان پزشــکى قانونى، بازپرس کشیک و تیم 
تشــخیص هویت در قتلگاه حاضر شدند. مأموران پس 
از بررسى دقیق صحنه، ابتدا با جسد غرق در خون یک 
زن باردار روبه رو شدند که آثار بریدگى روى مچ دستش 

مشهود بود.
در ادامه، مأموران به بازرســى دقیــق صحنه جنایت 
پرداخته و با جسد جوانى که با ضربه چاقو به قتل رسیده 

بود در حمام روبه رو شدند.
بررسى محل جنایت حکایت از آن داشت که این دو نفر 
به دست یک آشنا به قتل رسیده اند زیرا قاتل یا قاتالن 
به راحتى وارد منزل شــده و این جنایت را رقم زده اند. 
بررسى محل جنایت، ســرنخ هاى دیگرى را در اختیار 
کارآگاهان قرار داد زیرا مشخص شد که طالهاى این 
زن که از آن اســتفاده مى کرده و حتى جواهرات که در 

کمد بوده نیز به سرقت رفته است.
از این رو فرضیه جنایت با انگیزه سرقت قوت گرفت. در 

تحقیقات از همسر زن باردار مشخص شد که وى زمان 
جنایت در خانه نبوده است.

با توجه به حساســیت این موضوع، رسیدگى به آن در 
دستور کار قرار گرفت و فاش شد که زن جوان روز حادثه 
زمانى که برادرش و پسرخاله شوهرش آنجا بوده اند از 
منزلش خارج شده است. با افشاى این موضوع، مأموران 
پیرامون این موضوع تحقیقات گسترده اى انجام داده تا 

اینکه به دستور درخشان، بازپرس این پرونده در حالى 
که چهار روز بیشــتر از وقوع این جنایت نمى گذشــت 
مأموران پسرخاله شوهر مقتول را به عنوان تنها مظنون 

این جنایت دستگیر کردند.
متهم در بازجویى ها به قتل اعتراف کرد و گفت: «روز 
حادثه من به منزل پســرخاله ام رفتم. دقایقى بیشتر از 
حضور من نگذشــته بود که برادر مقتوله آنجا آمد. آن 

زن یعنى همسر پســرخاله ام از منزل خارج شد و من و 
برادرش تنها ماندیم.»

وى ادامــه داد: «آن زمــان ســر مســائل کوچک با 
برادر وى درگیر شــده و او را با چاقو به قتل رســاندم. 
ســپس جســد او را به داخل حمام برده و منتظر ماندم 
که آن زن به منــزل برگردد. یک ســاعت بعد که آمد 
با قصد و نیت قبلــى ابتدا با روســرى او را خفه کردم. 
روى زمین افتاد. پس از آن با چاقــو جراحتى روى مچ 
دستش انداختم و ســپس با سرقت طالهاى او متوارى 

شدم.»
متهم در تمامى مراحل بازجویى به قتل اعتراف و صحنه 

جنایت را بازسازى کرد.
گفتنى است این پرونده با صدور قرار جلب دادرسى به 
اتهام قتل مرد و زن و ســقط عمدى جنین براى صدور 
حکم نهایى به دادگاه کیفرى فارس ارسال شد. در جلسه 
رســیدگى به این پرونده متهم به قتل زن باردار و برادر 
وى اعتراف کرد و مدعى شد براى سرقت دست به این 

کار زده است.
در ادامه این قاتل به دو بار قصــاص به اتهام قتل عمد 
و قطع ید به اتهام ســرقت محکوم شد که این حکم در 
دیوانعالى کشــور تأیید و در نهایت قاتل به دار مجازات 

آویخته شد.

حکم قطعى براى شرور معروف به شاه مازندران صادر شده اســت. بنابراین حکم قطعى، متهم 
پرونده به 16 سال حبس محکوم و به حکم تسلیم شده است.

اوایل بهمن ماه سال 94 در پى انتشار فیلمى ویدئویى از یکى از اراذل و اوباش شهرستان بابل به 
نام «محمود طالبى» که در آن، وى ضمن ربودن یکى از اوباش منطقه «گتاب» به ایجاد رعب و 
وحشت اقدام مى کند، دادستان بابل این فرد را به اتهام محاربه و افساد فى االرض تحت تعقیب 

قضائى قرار داد.
این فرد که به سبب مرتکب شــدن جرائم مختلف و آزار و اذیت مردم خود را شاه منطقه معرفى 

مى کرد، پس از انتشار این کلیپ متوارى شد.
دادستان بابل در این رابطه با جرائم این فرد گفت: این فرد با ربودن یکى از اوباش منطقه جویبار با 
زدن قمه به وى اقدام به قدرتنمایى کرده و با انتشار فیلم آن ناامنى و رعب و وحشت را در منطقه 

به وجود آورده است.
مرادى با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائى با مخالن نظم و امنیت در جامعه بیان کرد: پس 

از انتشار این کلیپ، دادستانى بالفاصله وارد عمل شد و دستور جلب و ورود به مخفیگاه این فرد 
صادر شد.

وى همچنیــن افــزود: محمــود طالبــى یک مــاه پیــش از زنــدان  آزاد شــده اســت و 
پیــش از ایــن در زنــدان سیســتان و بلوچســتان بــه صــورت تبعیــدى بــوده اســت و 
شــش ســال حکم برایش صادر شــده بــود که بــا رضایــت شــاکى خصوصــى از زندان

 آزاد شد.
دادستان بابل در ادامه اظهار داشــت: متهم به اتهام محاربه و افســاد فى االرض تحت تعقیب 

قضائى قرار دارد.
چند روز پس از این ماجــرا بود که دادســتان بابل از دســتگیرى این متهم خبــر داد و گفت: 
با تــالش شــبانه روزى مأمــوران نیــروى انتطامى و دســتگاه قضائــى اســتان مازندران 
این فرد در 12 بهمــن ماه 94 ســاعت 3 صبح در یکى از روســتاهاى بابــل در مخفیگاهش 

دستگیر شد.

زورگیر خشنى که با گذاشتن شیشه شکسته زیر 
گلوى رانندگان و پاشیدن افشانه فلفل، خودروى 
رانندگان مسافربر را با همدستى یک دزد دیگر به 
سرقت مى برد، با تالش کارآگاهان پلیس آگاهى 

خراسان رضوى دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى در تشریح 
ماجراى دســتگیرى زورگیر خشــن  گفت: در 
پى اعالم شکایت راننده مســافربرى که طعمه 
زورگیران خشن شــده بود، پرونده اى در دایره 
مبارزه با ســرقت هاى به عنــف پلیس آگاهى 

تشکیل شد.
ســرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه افزود: تجزیه 
و تحلیل هاى اطالعاتى پلیس نشــان مى داد 
که سارقان خشــن حدود 22 تا 25سال دارند و 
با کشاندن رانندگان به مناطق خلوت با پیشنهاد 
کرایه زیاد، خودروهاى آنان را با توســل به زور 

سرقت مى کنند.
این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: با به دست 
آمدن سرنخ هایى از ســارق جوان، کارآگاهان 
موفق شــدند هویت و مخفیگاه وى را شناسایى 

کنند.
ســرهنگ رزمخواه گفت: یکى از سارقان که در 
منطقه پنج تن دستگیر شــد، در اعترافات خود 
گفت که خودروهاى پراید را با پیشــنهاد مبالغ 
زیاد کرایه مى کردیم و ســپس در حالى که من 
وانمود مى کردم با زن جوانــى قرار دارم که باید 
به نشانى اعالم شــده از ســوى آن زن برویم، 
راننده را به مناطق خلــوت در اطراف کوه هاى 
هاشمیه مى کشاندیم و با پاشیدن افشانه فلفل و 
گذاشتن شیشه شکسته در زیر گلوى راننده، او را 
از خودرو بیرون مى انداختیم و خودرو را به سرقت 

مى بردیم.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى خاطرنشان 
کرد: این متهم 20ساله که به موادمخدر صنعتى 
اعتیاد دارد، در ادامه اعترافاتش افزود که برخى از 
خودروهاى سرقتى را اوراق مى کردیم و الشه آن 

را در مکانى خلوت مى انداختیم.
به گفته ســرهنگ رزمخواه، متهم دستگیر شده 
تاکنون به سرقت دو دستگاه پراید به شیوه مذکور 
اعتراف کرده است و تحقیقات پلیس براى کشف 

جرائم احتمالى دیگر همچنان ادامه دارد.

ســاعت 9و15دقیقه روز چهارم اردیبهشــت ماه سال 
جارى ماجراى مرگ مشکوك مردى  از سوى مسئوالن 

بیمارستان الغدیر به کالنترى 136 فرجام اعالم شد .
برابر گزارش تیم پزشکى بیمارســتان، مردى 56 ساله  
به نام «علیرضا . ط»  که از ناحیه ســینه و پشت سر، به 
علت اصابت ضربات جسم تیز مجروح و توسط اعضاى 
خانواده اش به بیمارستان منتقل شده بود، با وجود انجام 
اقدامات درمانى و به علت شدت جراحات، در بیمارستان 

جان باخت.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـــد» و 
به دستور مرادى بازپرس شعبه دوم دادسراى ناحیه 27 
تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
همسر مقتول در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «من با 
پسر کوچکم  در طبقه همکف خواب بودیم که ناگهان از 
طبقه اول ســر و صداى درگیرى شنیدیم ؛ پسرم را صدا 
کردم که بریم باال که دیدم پسر بزرگ ترم به نام "رضا" 

خانه نیست و شوهرم روى پتویش خونى افتاده است.»
پســر کوچک تر مقتول که  17 ســال دارد نیز با تأیید 
اظهارات مادرش به کارآگاهــان گفت: « بنده به همراه 
مادرم در طبقه پایین وهمکف وخواب بودیم؛ از ســر و 
صداى درگیرى پدر و برادرم، از خواب بیدار شدیم؛ رفتیم 
به طبقه باال که دیدیم پدرم خون آلود، روى پتویش افتاده 

و برادرم نیز از منزل متوارى شده است.»
همزمان با آغاز تحقیقات براى دستگیرى رضا 23 ساله 
که پس از ارتــکاب جنایت از محل متوارى شــده بود، 
کارآگاهان با ارئه مشــاوره و آموزش هاى الزم پلیسى، 
از اعضاى خانواده مقتول درخواست همکارى کردند تا 
در صورت امکان نسبت به معرفى رضا به پلیس آگاهى 

اقدام کنند.
در ساعت 7 صبح دهم اردیبهشت ماه رضا به همراه برادر 
کوچک خود و دامادشان به اداره دهم پلیس آگاهى تهران  

مراجعه و خودش را تسلیم کرد.
رضا در خصوص  قتل پدرش به کارآگاهان گفت: «مدت 

دو سال است که به مصرف شیشه اعتیاد دارم؛ روز حادثه، 
در حال کشیدن شیشه بودم که ناگهان پدرم باالى سرم 
آمد. ابتدا با صحبت قصد نصیحت مرا داشت اما من بدون 
توجه به حرف هایش، کار خــودم را مى کردم و همین 
موضوع باعث درگیرى لفظى من و پدرم شــد. ناگهان 

پدرم در حالى که بسیار عصبانى شده بود، با یک چاقو به 
سمت من آمد. پس از گرفتن چاقو، چند ضربه به سمت 
او پرتاب کردم. زمانى که پدرم روى زمین افتاد، من نیز 
از شدت ترس از خانه خارج شده و بالفاصله براى مخفى 
شدن، نزد دوستانم رفتم تا نهایتًا امروز خودم را به پلیس 

معرفى کردم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران، با اعالم این خبر گفت: « با توجه به 
اعتراف صریح متهم، قرار بازداشت موقت از سوى مقام 
محترم قضائى صــادر و متهم جهت انجــام تحقیقات 
تکمیلى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفته است.»

آخرین نصیحت هاى پدر به پسر شیشه اى، رنگ خون گرفت

 قاتل زن باردار و برادرش در شیراز اعدام شد

حکم قطعى شاه مازندران صادر شد

زورگیر خشن، همیشه 
شیشه شکسته 
همراه داشت

معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ از 
دستگیرى جوانى که پس از دعوا بر سر سهم معامله عتیقه، 

مردى را به قتل رسانده بود، خبر داد.
در ســاعت 20و 30 دقیقه روز 21 فروردین ماه امسال، از 
طریق مرکز فوریت هاى پلیســى 110 کشف جسدى در 
کمربندى اسالمشهر – واوان به کالنترى 170 کهریزك 
اعالم شد که با حضور مأموران در محل و انجام بررسى هاى 
اولیه مشخص شد جسد متعلق به مردى حدوداً 45 است که 
با دست و پاى بسته، داخل یک 206 سفید رنگ به شماره 
انتظامى معلوم قرار داده شده است.کارآگاهان اداره دهم پس 
از حضور در محل کشف جسد به جستجوى دقیق محتویات 
لباس هاى مقتول و خودرو پرداختند تا شاید با کشف مدارك 
شناسایى، موفق به شناسایى هویت جسد شوند اما هیچگونه 
مدارك شناسایى و... از داخل خودرو و البسه مقتول کشف 
نشد. در ادامه و با شناسایى مالک خودرو 206 ، کارآگاهان 
موفق به شناســایى مالک خودرو به نام «قاسم» 46 ساله 
شدند.با شناسایى محل سکونت قاسم و خانواده اش در منطقه 
فرمانیه، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که قاسم از صبح روز 
کشف جسد از خانه خارج شده و از بعداز ظهر دیگر پاسخگوى 
تماس هاى تلفنى اعضاى خانواده اش نبوده است  تا اینکه 
نهایتاً همسر قاسم با مشاهده تصویر مقتول، وى را به عنوان 
همسرش مورد شناسایى قرار داد.کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهى در ادامه تحقیقات اطالع پیــدا کردند که مقتول در 

زمینه خرید و فروش عتیقه جات فعالیت داشــته و جوانى 
به نام «مهدى.ك» متولد 1373 نیز با وى همکارى مى کند.
با شناسایى مهدى . ك  در منطقه قوچ حصار ، تحقیقات از 
وى به عنوان شخصى که آخرین بار مقتول با او مشاهده شده 
در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت و مهدى در اظهارات 
اولیه گفت:  «مقتول به سراغ من آمد و پس از گرفتن مبلغ 
40 میلیون تومان به صورت دستى، دیگر از او اطالع ندارم.» 
در شرایطى که مهدى در چندین مرحله تحقیقات همچنان 
اظهارات قبلى خود را تکرار کرده بود اما ســرانجام لب به 
اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.قراربازداشت 
موقت از ســوى مقام قضائى براى این متهم صادر و متهم 
براى انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

مر گ قاچاقچى عتیقه

,,

 روز حادثه، در حال 
کشیدن شیشه بودم 
که ناگهان پدرم باالى 
سرم آمد؛ ابتدا با 
صحبت قصد نصیحت 
مرا داشت اما من بدون 
توجه به حرف هایش، 
کار خودم را مى کردم 
و همین موضوع باعث 
درگیرى لفظى من و 
پدرم شد
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    آثار داریوش 

مهرجویى در 
    

شگاه کتاب
     نمای

چکامه چمن ماه بازیگر ایرانى،  در واکنش 
به ترور مدیر شبکه جم اینستاگرام خود را 
به روز کرد.وى در پست منتشر شده بدون 
هیچ توضیحى تنها به اشتراك گذاشتن 

یک قلب سیاه بسنده کرد.

نخســتین همکارى «ریدلى اسکات 
«بــا «کویــن اسپنســى» ”ریدلى 
اسکات» کارگردان مطرح و صاحب 
نام ســینماى هالیوود براى نخستین 
بار با «کوین اسپیسى“ بازیگر سریال 
«خانه پوشالى“ همکارى مى کند. فیلم 
سینمایى «همه پولهاى جهان» نام 
پروژه تازه ریدلى اســکات است که 
در حال حاضر مراحل پیش از تولید را 
پشت سر مى گذارد.این فیلم داستان 
یکى از دســته هاى نظامى ایتالیا بعد 
از جنــگ جهانى را روایــت مى کند 
نقشه یک سرقت عظیم را مى کشند. 
تاکنون عالوه بر «کوین اسپیســى“ 
بــازى بازیگرانى همچــون «مارك 
ولبرگ» بازیگر فیلم ترنسفورمز 4 و 
5، همچنین میشل ویلیامز در این اثر 
قطعى شده اســت. هنوز در خصوص 
تاریخ اکران این فیلم توضیحى داده 
نشــده اما به احتمال فراوان زمستان 

2017 مراحل تولید آن آغاز مى شود.

واکنش «چمن ماه» 
به ترور مدیر

نخستین همکارى 
«ریدلى اسکات» با 
«کوین اسپنسى» 

باالخره مانى رهنما خبر ازدواجش با 
صبا راد را تایید کرد.

مانى رهنما با انتشــار این عکس در 
اینستاگرامش نوشــت: تو رو میخوام 
درست مثل، شبى که ماهشو میخواد 
مثه کشتى سرگردون، که بندرگاهشو 
میخواد، تــو رو میخوام مثه خاکى که 
بیتابه یه بارونه، مثــه قلبى که دور از 
عشق یه دم زنده نمیمونه. مانى رهنما، 
صبا راد، همسر، عشــق، اردیبهشت 

1396

ازدواج صبا راد با 
خواننده مشهور 

تأیید شد

مجموعه بازیگران فیلم ماندگار «پدرخوانده» به مناسبت چهل وپنجمین 
سال ساخت این فیلم در نیویورك گرد هم آمدند.

«فرانســیس فورد کاپوال»، کارگردان فیلم «پدرخوانــده» به همراه 
بازیگران اصلى این فیلم ازجمله «آل پاچینو»، «رابرت دنیرو»، «دایان 
کیتون»، «جیمز کان»، «رابرت دوال» و «تالیا شایر» در جریان مراسم 
اختتامیه جشنواره فیلم «ترایبکا» در یک جلسه بحث و گفتگو پیرامون 

این فیلم ماندگاِر سینماى جهان شرکت کردند.
«کاپوال»، کارگردان ســه گانه «پدرخوانده» دربــاره خواندن کتاب 
«پدرخوانده» نوشته «ماریو پوزو» پیش از اقتباس سینمایى از آن گفت: 
جذب کتاب شدم، چون فکر کردم نوشته یک نویسنده خارجى و کتابى 
هوشمندانه درباره قدرت است. اما زمانى که براى اولین بار خواندن کتاب 
را تمام کردم، کمى ناامید شدم چون داستان بسیار بلند بود و حدود یک 

سوم کتاب درباره معرفى شخصیت «لوسى مانچینى» بود.
«کاپوال» در بخش دیگرى از صحبت هایش به عوامل درگذشته سه گانه 
«پدرخوانده» از جمله «مارلون براندو» اشاره کرد و زمانى را به یاد آورد 
که کمپانى پارامونت در حین ساخت فیلم به او اعالم کرده نمى تواند از 
«براندو» به سبب بدهى مالى اش در فیلم استفاده کند و او با شنیدن این 

جمله از حال رفته است.
کارگردان «پدرخوانده» درباره انتخاب «آل پاچینو» براى ایفاى نقش 
«مایکل کارلئونه» در این فیلم نیز توضیح داد: با وى در سانفرانسیسکو 
مالقات کردم و ذهنم کامال درگیر اســتفاده از او در فیلم شد. من تنها 
چهره او را دیدم، اما زمانى که شما نقشى را در چهره فردى مى بینید دیگر 

از ذهن بیرون کردن آن کار بسیار سختى است.
«پاچینو» نیز در این میان گفت: تســت هاى بى شــمارى دادم و گویا 
همیشه در حال تست دادن مقابل دوربین بودم و حتى زمانى را که نقش 
را گرفتم نیز در حال تست دادن بودم. «پاچینو» همچنین عنوان کرد که 
بیشتر عالقه مند به بازى در نقش «سانى» بوده و فکر مى کرده «مایکل 
کارلئونه» نقش خوبى نیست و حتى بعد از پایان یکى از روزهاى فیلم 
بردارى «پدرخوانده» به «دایان کیتون» گفته که این یکى از بدترین 

فیلم هایى است که تا به حال ساخته شده است.
فهرســتى از برترین هاى تاریخ ســینما را نمى توان یافت که نامى از 
«پدرخوانده» ســاخته تحسین شده «فرانســیس فورد کاپوال» در آن 
نباشد. «کاپوال» این فیلم را در سال 1972 براى کمپانى «پارامونت» 
کارگردانى کرد که داستان جنایى آن بین ســال هاى 1945 تا 1955 

اتفاق مى افتد.
این فیلم کالسیک براســاس رمانى از «ماریو پوزو» داستان خانواده 
مافیایى «کورلئونــه» را روایت مى کند و بازیگران سرشناســى چون 
«مارلون براندو»، «آل پاچینو»، «روبرت دووال» و «دایان کیتون» در 

آن نقش آفرینى داشته اند.
این فیلم نامزد 11 جایزه اســکار بود که موفق به کسب جایزه بهترین 

بازیگر مرد (مارلون براندو)، بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه شــد و در 
جوایز گلدن گلوب پنج جایزه اصلى را کسب کرد.

قسمت دوم این فیلم نیز در ســال 1974 به سینماها آمد و به موفقیت 
بزرگى در جذب مخاطب دست یافت و نام خود را به عنوان یکى از برترین 
دنباله هاى سینمایى مطرح کرد؛ بطورى که هنوز بسیارى در مورد این 

که قسمت اول بهتر است یا دوم بحث مى کنند.

قسمت دوم «پدرخوانده» نیز توانست در 11 بخش نامزد کسب اسکار 
شود و اســکار بهترین فیلم، کارگردانى، بازیگر نقش مکمل (دنیرو)، 
بهترین فیلمنامه (کاپوال)، بهترین موسیقى (نینو روتا و کارمینه کاپوال) 
و بهترین کارگردان هنرى را بدســت آورد. «پدرخوانده 3» نیز که در 
سال 1990 ساخته شد، نتوانست موفقیت قسمتهاى قبلى را تکرار کند.

کاپوال، آل پاچینو و دنیرو در جشن 45 سالگى 
«پدرخوانده»«پدرخوانده»

شهرام اقبال زاده که این روزها مشغول ویرایش رمان تازه اى از داریوش مهرجویى است، از حضور برخى از آثار 

این نویسنده و کارگردان در نمایشگاه بین المللى کتاب تهران خبر داد.

کتاب «دو خاطره: ســفرنامه پاریس، عوج کالب» به عنوان  اثرى چــاپ اولى به قلم  داریوش 

مهرجویى توسط انتشارات به نگار در سى امین نمایشگاه کتاب تهران عرضه مى شود.

این کتاب مهرجویى  دربردارنده  روایت شــخصى رویدادهایى است که این کارگردان سینما 

در دو مقطع زمانى با آن ها روبه رو بوده است. مخاطب، در بخش «سفرنامه پاریس» با خاطرات 

مهرجویى از حضورش در این شهر روبه رو مى شود و در بخش دوم با نام «عوج کالب» با روایتى از 

ویى را راهى بازداشتگاه مى کند.
یک سوءتفاهم؛ سوء تفاهمى که مهرج

همچنین «سفر به سرزمین فرشتگان» که چندى پیش توسط انتشارات به نگار راهى بازار شده، از دیگر 

 که به عنوان یکى دیگر از آثار چاپ اولى او در نمایشگاه کتاب حضور خواهد داشت. 
آثار مهرجویى است

«سرزمین فرشتگان» ماجراى زوج جوانى است که راهى لس آنجلس مى شوند با تصور این که آن جا 

سرزمینى بهشت گونه است در حالى که براى آن ها کم شباهت به جهنم نیست.

یل کرده مى پردازد که هر دو در 
در واقع این رمان به ماجراى زن و شوهرى تحص

به اند اما کار چندانى براى آنان نیست. این زن و شوهر 
حوزه کارى خود نخ

ه یکى در رشته کامپیوتر و دیگرى در رشته موسیقى فعال است 
ک

در حالى که در ابتداى زندگى مشــترك  گرفتار مشکالت مالى 

هستند برنده نوعى التارى مى شــوند و نویسنده با اتکا به 

چگونگى برخورد با مهاجران در کشورهاى 
همین ماجرا، به 

اروپایى مى پردازد.

ســید لعنتى» مهرجویى نیز در 
چاپ دوم کتاب «آن ر

نمایشگاه کتاب عرضه مى شود. «آن رسید لعنتى» 

درباره ســردرگمى و کالف بازنشــدنى مشکالت 

انسان ها در زندگى شــهرى است؛ حتى مى توان 

 بروکراسى و زندگى مدرن است. 
گفت نقدى بر

 که داســتان در آن مى گذرد 
با آن که شــهرى

تهران اســت، اما اتفاقات داستان در هر شهر 

بزرگى مى تواند بیفتد. در البه الى این داســتان 

تلفى برخورد مى کنیم که همه 
با انسان هاى مخ

غرق در مشکالت خود هستند. همه مى خواهند 

به هم کمک کنند اما هیچ یک توان حل مشکالت 
خود را هم ندارد.

اقبال زاده همچنین از ویرایش یکى از تازه ترین 

نوشته هاى داریوش مهرجویى خبر داد. این اثر 

«برزخ ژورى» نام دارد که در آن نویســنده با علم 

کردن ماجراى کارگردانى شــهیر به نوعى تالش 

کرده تا مباحث فلسفى و بویژه فلسفه هایدگر را درباره 

مرگ مطرح کند.سى امین نمایشگاه بین المللى کتاب تهران 

از 13 تا 23 اردیبهشت در شهر آفتاب برگزار مى شود.

    آثار داریوش 

مهرجویى در 
    

شگاه کتاب
     نمای

ن ر ه ز ق و و ز ز م ىن وم ر ه ول

شهرام اقبال زاده که این روزها مشغول ویرایش رمان تازه اى از داریوش مهرجویى است، از حض

این نویسنده و کارگردان در نمایشگاه بین المللى کتاب تهران خبر داد.

کتاب «دو خاطره: ســفرنامه پاریس، عوج کالب» به عنوان  اثرى چــاپ اولى به

مهرجویى توسط انتشارات به نگار در سى امین نمایشگاه کتاب تهران عرضه مى ش

این کتاب مهرجویى  دربردارنده  روایت شــخصى رویدادهایى است که این کارگ

در دو مقطع زمانى با آن ها روبه رو بوده است. مخاطب، در بخش «سفرنامه پاریس»

مهرجویى از حضورش در این شهر روبه رو مى شود و در بخش دوم با نام «عوج کالب»

ویى را راهى بازداشتگاه مى کند.
یک سوءتفاهم؛ سوء تفاهمى که مهرج

همچنین «سفر به سرزمین فرشتگان» که چندى پیش توسط انتشارات به نگار راهى بازار ش

 که به عنوان یکى دیگر از آثار چاپ اولى او در نمایشگاه کتاب حضور خوا
آثار مهرجویى است

«سرزمین فرشتگان» ماجراى زوج جوانى است که راهى لس آنجلس مى شو

سرزمینى بهشت گونه است در حالى که براى آن ها کم شباهت به جهنم نی

در واقع این رمان به ماجراى زن و شوهرى تحصیل کرده

خبه اند اما کار چندانى براى آنانن
حوزه کارى خود ن

ه یکى در رشته کامپیوتر و دیگرى در رشته
ک

گ در حالى که در ابتداى زندگى مشــترك 

هستند برنده نوعى التارى مى شــوند

 ماجرا، به چگونگى برخورد با مه
همین

اروپایى مى پردازد.

چاپ دوم کتاب «آن رســید لعنتى

نمایشگاه کتاب عرضه مى شود.

درباره ســردرگمى و کالف بازنش

انسان ها در زندگى شــهرى اس

گفت نقدى بر بروکراسى و زند

با آن که شــهرى که داســتان

تهران اســت، اما اتفاقات داس

بزرگى مى تواند بیفتد. در البه الى

م با انسان هاى مختلفى برخورد

ه غرق در مشکالت خود هستند.

به هم کمک کنند اما هیچ یک توان
خود را هم ندارد.

اقبال زاده همچنین از ویرایش یکى

نوشته هاى داریوش مهرجویى خبر

«برزخ ژورى» نام دارد که در آن نویس

کردن ماجراى کارگردانى شــهیر به

کرده تا مباحث فلسفى و بویژه فلسفه هاید

مرگ مطرح کند.سى امین نمایشگاه بین المللى ک

3 تا23 اردیبهشت در شهر آفتاب برگزارم 3از13

فیلم ســینمایى «تیک آف» به کارگردانى احسان عبدى 
پور و تهیه کنندگى طهورا ابوالقاســمى که از چهارشنبه 
6 اردیبهشت در گروه ســینمایى ماندانا اکران شده است 
، در سه روز اول نمایش توانست به فروشى بیش از 200 

میلیون تومان دست پیدا کند.
این آمار فروش در شرایطى است که هواى چند روز اخیر 
تهران و اکثر شهرها ، بارانى و نامساعد بوده است. همچنین 
پس از گذشت تنها چند روز از آغاز نمایش « تیک آف »،  
تا کنون به 5 سانس فوق العاده در سینماهاى تهران رسیده 
است. استقبال خوب مخاطبان پس از تماشاى فیلم ، پیش 

بینى فروش و اکرانى درخور توجه را دارد.
مصطفى زمانى، پــگاه آهنگرانى، رضا یزدانى، ســوگل 

قالتیان و حمزه مقدم بازیگران تیک آف هستند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است : در پایان جشنى 
شبانه، زندگى چهار دختر و پسر، به سمت غریبى سر کج 
مى کند. هیجان... شوخى شوخى و بازى بازى، راه مى افتند 
تا از عقده هاى چندساله شان کام بگیرند . شوخى تا سرحد 

جنون. هر شرطى بجز مرگ... . 

«تیک آف»
3 روزه

 200 میلیونى شد

تاریخ اکران این فیلم توضی
نشــده اما به احتمال فراوان
2017 مراحل تولید آنآغاز

باالخره مانى رهنما خبر ازد
صبا راد را تایید کرد.

مانى رهنما با انتشــار این
ر اینستاگرامش نوشــت: تو
درست مثل، شبى که ماهش
مثه کشتى سرگردون، که بن
میخواد، تــو رو میخوام مثه
بیتابه یه بارونه، مثــه قلبى
عشق یه دم زنده نمیمونه. ما
صبا راد، همسر، عشــق، ار
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ازدواج صبا ر
خواننده مشه
تأیید شد

ن که آن جا 

ه هر دو در 
ن و شوهر 
ال است 
الت مالى
ا اتکا به 
شورهاى 

 نیز در
عنتى» 
کالت 
توان 
ست. 
ذرد 
شهر
ان 
مه 
ند 
ت 

ن 
 

وند با تصور این
یست.

ه مى پردازد که
 نیست. این زن
ته موسیقى فعا
 گرفتار مشکال
د و نویسنده با
هاجران در کشو

ى» مهرجویى
. «آن رسید لع
شــدنى مشک
ست؛ حتى مى ت
دگى مدرن اس
ن در آن مى گذ
ستان در هر شه
ى این داســتا
 مى کنیم که هم
 همه مى خواهن
ن حل مشکالت

ى از تازه ترین
ر داد. این اثر
ســنده با علم
 نوعى تالش
دگر را درباره
کتاب تهران

 مى شود.

 

 

ش

ده سانس فوق العاده در سینماهاى تهران رسیده  نر ىت ما س درق ال هتا کنون به 5 5کن
ماش فیل پیشاست. استقبال خوب مخاطبان پس از تماشاى فیلم ، پیش  طبان سالخ ب م . اس

وجهبینى فروش و اکرانى درخور توجه را دارد. کران رخ دارینى ش
وگلمصطفى زمانى، پــگاه آهنگرانى، رضا یزدانى، ســوگل  ى، س ى، ر ـگا هنگ یزدطفى انى

ازیگ آفقالتیان و حمزه مقدم بازیگران تیک آف هستند. ستند و ح ن تی قالتی مقد
شنىدر خالصه داستان این فیلم آمده است : در پایان جشنى  : در آ لم ان داس ه اس الص این
پسر، به سمت غریبى سر کج غریبشبانه، زندگىچهار دختر و ر، سرچهاشبا سمت و ختر ندگ

ه مىمى کند. هیجان... شوخى شوخى و بازى بازى، راه مى افتند  تندشوخکند باز ازى شوخ جان
رند. سرحتا از عقده هاى چندساله شان کام بگیرند . شوخى تا سرحد  وخىه شاده ه ب ام چندستا از

. گرگ... .. گگ...شرطجنوجنوجنونن.ن. هر شرططى بجز م جزننن.
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آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

1
شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه 
مسجد امام حسین ( 38)کوچه شهید 

بهرامى بن بست قائم پالك 61
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه2692122/4164مسکونىخانه

2,486,400,000است فروش با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى خ 2
زمزم کوى زمزم 6 پالك 303

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,457,600,000است فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج کوى مسجد امام 3
حسین (ع ) مقابل حسینیه

یک درب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار14/176-510/80زراعىباغ

332,136,000است فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد 4
دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهخیابان گلها 

ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیهشهرکها 42 
4,777,080,000است فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام نبش خیابان 5
کشاورز 

یک باب 
خانه

مسکونى و 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه106/3545159/7214تجارى

1,108,800,000است فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام خیابان کشاورز 6
انتهاى بن بست دوم 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه267/5223159/4277مسکونىخانه

1,444,800,000است فروش با وضع موجود

7
خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان 
روبروى دبستان درخشان مجتمع صدف 

A طبقه سوم واحد 14 
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,688,000,000است فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 8
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار3202171/2994مسکونىخانه

1,104,040,000است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 9
گستر سپید

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/35صنعتى سوله

2,196,741,680است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 10
گستر گلدیس

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/29صنعتىسوله

2,265,285,680است

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 11
گستر زمرد

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/32صنعتىسوله

2,231,013,680است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 12
نسترن

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/36صنعتىسوله

2,188,360,272است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 13
گستر محال

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/37صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 14
گستر کوثر

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/33صنعتىسوله

2,188,201,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 15
شکوفه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/31صنعتىسوله

2,168,041,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 16
گستر خرداد

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/30صنعتىسوله

2,189,032,272است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 17
گستر الله

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/38صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 18
شقایق

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/28صنعتىسوله

2,216,022,368است فروش با وضع موجود

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

دو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سود
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب 
و پیشه و تجارت و سرقفلى محل هاى استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى 
قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) 
به فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت 
اسناد مزایده ( برگه هاى شــرایط در مزایده) و تســلیم پیشــنهادات خود تا ساعت 12 روز  
یکشــنبه  مورخ   96/02/24    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین 

(ع) –ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.

توضیحات : 
1-بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.2-پیشنهادات فاقد 
سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.3-رعایت 

کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.4-سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده 
معادل 5٪ قیمت پایه مزایده اســت که متقاضیان باید طى یک فقــره چک تضمینى بانک ملى 
ایران در وجه اداره امور شــعب بانک ملى اســتان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط 
شــرکت در مزایده تحویل دهند.5-کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در 
ســاعت 8صبح روز دو شــنبه مورخ     96/02/25 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران 
استان اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا 
متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.
6-امــالك داراى متصرف بصــورت وکالت بالعــزل و تقبل کلیــه هزینه هاى مربــوط به اخذ 
استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار مى گردد.

(هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)7-براى کلیه امالك ، بازدید الزامى است 
و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصــرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار 

است.8-هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شــغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع 
امالك سرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشــه بر عهده خریدار است.9-امالکى که بصورت 
نقد و اقســاط واگذار مى شــود قرارداد منعقده به روش اجاره به شــرط تملیک مى باشــد.
10-هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را 
بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.11-متقاضیان 
خرید میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت 
نمایند و رســید آنرا به همــراه پاکت حاوى برگه شــرایط شــرکت در مزایــده تحویل دهند.

12-در صورتى که مبالغ پیشــنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط 
نقدى اســت.13-نحوه فــروش امالك مــازاد بانک بشــرح ذیل اعــالم مى گــردد و خریدار 
مى بایستى ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتًا به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت 

در مزایده اعالم نماید.

نحوه فروش با 
شرایط نقد

نحوه فروش با 
شرایط 

نقد و اقساط

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( براى کلیه کاربرى ها به استثناء 1
موارد ذکر شده در توضیحات).

امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مى رسد. 2

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 19
بنفشه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/34صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 20
گستر صباح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/68صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى 21
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار161/61962/3634--مسکونىآپارتمان

5,584,320,000است فروش با وضع موجود

22
کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان 
ایمان شرقى حد فاصل خیابان شهید 

بهشتى و شهید مفتح
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار143/851962/3635--مسکونىآپارتمان

5,107,200,000است فروش با وضع موجود

23
کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان 
ایمان شرقى حد فاصل خیابان شهید 

بهشتى و شهید مفتح
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار93/051962/3636--مسکونىآپارتمان

3,880,800,000است فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى 24
شهردارى و بخشدارى پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه943130349مسکونىخانه

1,396,472,000است فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  25
نبش کوچه محمد 

یک باب 
خانه

مسکونى و 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه206/5527813390تجارى

9,184,000,000است فروش با وضع موجود
7,808,633,280مشاع سه دانگ فروش با وضع موجودمتصرف دار44092023/235/1161مسکونىیک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوى 26
کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد 27

نبش کوچه شهید سید مهدى جان نثار
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه12/9 و 26948912/10مسکونىخانه

8,265,600,000است فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان 28
پامنار روبروى کوچه فردوس 9

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه3404734183/4مسکونىخانه

5,241,600,000است فروش با وضع موجود

خاقانى کوچه چهار سوق بن بست 29
هما پالك 38

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

8,714,916,000است فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد 30
شرکت اسبق میسان تجارت

کارخانه و 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه400064042/4451صنعتىماشین آالت

5,935,104,000است فروش با وضع موجود

خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم 31
پالك 108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

یک باب 
15528و 108/62--مسکونىآپارتمان

ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه15535
5,880,000,000است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه 32
شهید بزرگى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار2364324650مسکونىخانه

3,578,400,000است فروش با وضع موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى 33
گلشن بن بست میخک پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,520,000,000است فروش با وضع موجود

کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان 34
یاس 4

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه412513672139صنعتىکارخانه

9,352,000,000است فروش با وضع موجود

35
اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه 

کوچه شرکت نفت مجتمع پردیس 
طبقه پنجم واحد 505

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,128,000,000است فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو 36
کوچه میرزا کریم پالك 11 طبقه دو

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1432328/6--مسکونىآپارتمان

4,592,000,000است فروش با وضع موجود

م الف: 39243

انجمن مراکز روانشناسى و مشاوره، بهزیستى و ســازمان فرهنگى تفریحى شهردارى 
اصفهان به مناسبت 9 اردیبهشت روز روانشناس و مشاوره، گردهمایى بزرگداشت مقام 
روانشناس و مشــاور را با محوریت ارتقاى بهزیستى در قرن 21، مشارکت روانشناسان و 
مشاوران براى چالش ها و آسیب هاى اجتماعى، اقتصادى و محیطى در سالن اجتماعات 
کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان با حضور جمعى از رؤساى دانشکده هاى روانشناسى، 

روانشناسان و مشاوران برگزار کردند.
مدیر کل بهزیستى استان اصفهان، در این گردهمایى با تبریک روز روانشناس و مشاور 
گفت: روانشناسان و مشاوران مى توانند در روند سالمت روانى، جسمانى و معنوى افراد 

نقش بسزایى داشته باشند.
دکتر سعید صادقى اظهار داشت: ما روانشناسان و مشاوران باید همه با هم این شهر و استان 

را آنگونه که در آمیزه هاى دینى و سالمتى مطرح است بسازیم. 
وى با بیان اینکه استان اصفهان در کشور بیشترین تعداد مراکز مشاوره را داراست، افزود: 
استان اصفهان از نظر تعداد مراکز مشاوره در کشــور، در بین استان هاى اول تا سوم قرار 
دارد و بیش از 170 مرکز مشاوره در سطح استان اصفهان، مى تواند در کمک به افراد بسیار 

مؤثر باشد.
مدیر کل بهزیستى استان اصفهان با اشاره به نقش سازنده روانشناسان در قرن بیست و یکم 
گفت: روانشناسان و مشاوران با رویکرد سالم زیستن، ارتقاى سالمتى و ... سعى دارند به 

افراد در جامعه کمک و یارى کنند. 
صادقى افزود: قدرت پیش بینى بر اساس داده هاى روانشناسان که به اطالعات تبدیل و 

تحلیل مى شود مى تواند نقش سازنده    اى در پیشگیرى از آسیب ها داشته باشد.
وى خاطــر نشــان کــرد: در اســتان اصفهــان 67 مرکــز تــرك اعتیــاد و

90 مرکز اقامتى میان مدت وجود دارد که روانشناسان در آنها فعالیت اثر بخش دارند. 
مدیر کل بهزیستى استان اصفهان گفت: امروز کارشناسان معتقدند20 درصد افراد داراى 
مشکالت روانشــناختى بوده و 80 درصد علیرغم اینکه مشکالت روانشناختى ندارند اما 
روانشناسان و مشاوران مى توانند براى سیاستگذارى تطابق با محیط و لذت بردن در جامعه 

به آنها کمک کنند.
وى با بیان اینکه «صداى مشاور» در رادیو اصفهان را به عنوان یک روانشناس، راه اندازى 
کرده اســت افزود: افتخار دارم به عنوان یک روانشــناس تا کنون خدمات خوبى را ارائه 
داده ام و «صداى مشاور» امروز در چندین شیفت فعال است و مى تواند راهکار برون رفت 

از مشکالت در حوزه هاى کودکان، نوجوانان و ... به شمار آید. 
وى اظهار امیدوارى کرد روانشناسان و مشــاوران با مدارا با مردم، روزگار خوبى را براى 

آنان رقم زنند.
■■■ 

معاون فرهنگى و اجتماعى شهردارى اصفهان هم به عنوان یک همکار روانشناس، این 

روز را تبریک گفت.
على قاسم زاده اظهار امیدوارى کرد هویت صنفى روانشناسان و مشاوران، روز به روز تقویت 

شده و در عرصه خدمت به مردم، بیش از پیش تالش کنند. 
■■■ 

مدیر عامل انجمن مراکز روانشناسى و مشاوره استان اصفهان نیز در این گردهمایى گفت: 
براى ارائه خدمات مطلوب و ارزشمند و ارتقاى بهداشت روانى در سطوح مختلف، ما نیازمند 
روانشناسان و مشاوران قوى هستیم و براى دستیابى به این هدف، ایجاد انجمن صنفى 
یک ضرورت است تا از شخصیت، فکر و توانمندى روانشناســان درجنبه هاى فردى و 

اجتماعى مراقبت کند. 
على قاسمى با تشریح نحوه تشکیل انجمن مراکز روانشناسى و مشاوره در استان اصفهان، 
اظهار داشت: تقویت روحیه تعاون و همکارى بین مراکز مشاوره و سایر مراکز بهزیستى 
استان و مراکز تحت نظارت سازمان نظام روانشناســى و مشاوره ایران، اهتمام در جهت 

تقویت و حمایت از مراکز مشاوره در چارچوب قوانین و مقررات و زمینه سازى بر اى اجراى 
سیاست کاهش تصدیگرى دولت در زمینه ارائه خدمات، همکارى با بهزیستى در ارزشیابى 
مراکز مشاوره جهت ارتقاى کیفیت فعالیت آنان، تعیین شاخص و استانداردهاى الزم براى 
رتبه بندى مراکز، تالش در راستاى جلب مشارکت سایر سازمان ها به منظور تقویت مراکز 
مشاوره، ارتقاى دانش تخصصى مدیران و کارکنان مراکز مشاوره و ... از اهداف این انجمن 

به شمار مى رود. 
قاسمى اشاره اى هم به فعالیت هاى انجام شــده در دوره جدید داشت و گفت: در پنج ماه 
گذشته، با ایجاد جایگاه تشکیالتى و ارتباطى موفق، فعالیت هایى چون برگزارى جلسات 
ماهیانه و فوق العاده به منظور برنامه ریزى فعالیت هاى کوتاه مدت و دراز مدت انجمن، 
تأمین مکان ثابت براى برگزارى جلسات انجمن، اقدام در خصوص ثبت قانونى تشکل به 
عنوان انجمن صنفى روانشناسان و مشاوران استان اصفهان، برگزارى جلسات آموزشى 
در مباحث مختلف، برگزارى کارگاه آموزشى سنجش و درمان اضطراب کودکان، دیدار و 

گفتگو با مسئوالن براى برنامه ریزى و ... صورت گرفته است. 
وى از همه کســانى که این انجمن را در دســتیابى به اهداف یارى کرده و مى کنند و در 
برگزارى این گردهمایى نقش داشــتند از جمله مدیر کل بهزیســتى، معاون فرهنگى و 

اجتماعى شهردارى و ... تشکر و قدردانى کرد. 
■■■ 

در این گردهمایى مدیر عامل سازمان فرهنگى و تفریحى شهردارى اصفهان هم با تبریک 
روز روانشناس و مشاور گفت: روانشناسى و مشاوره یک هنر است. 

على اکبر بقایى افزود: امید است روانشناسان و مشاوران به نقطه اى برسند که مشکالت 
روانى در جامعه برطرف شده و سالمت روان را به ارمغان داشته باشد. 

■■■ 
مسئول مرکز مشاوره پرتو آفتاب و بامداد اصفهان هم با تبریک این روز به روانشناسان و 
مشاوران، اخالق حرفه اى در خدمات روانشناختى و مشاوره را مورد بررسى قرار داد و گفت: 
روانشناسان و مشاوران به نوعى ذهنیت خود را به مشارکت گذاشته اند و بخشى از زندگیشان 
را به دیگران هدیه مى کنند. این در حالى است که همه ما فکر مى کنیم اخالق مدار هستیم 
ولى باید صادقانه گفت که روانشناسان و مشاوران نیز همچون دیگر اقشار، در جنبه مختلف 

کار اشتباه مى کنند و بجاست که این اشتباهات احتمالى را بپذیریم. 
سید حمید آتش پور افزود: زمانى مى توانیم رشد کنیم که یک بار خودمان را بازنگرى کنیم و 
در عرصه روانشناسى اگر شجاعانه  به اشتباهاتمان اقرار نکنیم کار حرفه اى ما ناقص است. 
وى با بیان اینکه باید معیارهاى اخالق حرفه اى را در کارمان دنبال کنیم گفت: قضاوت هاى

 اخالقى در فضاى حرفه اى روانشناســى بر دو اصل اساســى وظیفه گرایى و سودگرایى 
استوار بوده و عالوه بر این اصول باید به استقالل و معیارهاى شخصى افراد احترام بگذاریم، 
به مراجعین آسیب نرســانیم، انصاف را رعایت کنیم  و سود رســانى حرفه اى را بر مبناى 

فعالیت هاى کمک رسانى به مراجعین با ایمان نسبت به انسانیت انجام دهیم.
آتش پور که عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اســالمى اصفهان نیز هست یادآور شد: در 
کار حرفه اى باید مراقب برخى بى انصافى هــا بود و مهمترین بخش وظایف حرفه اى و 
تخصصى روانشناسان و مشاوران، ایجاد سالمتى و آسایش افراد و مراقبت از افراد آسیب 

پذیر است.
وى خاطر نشان کرد: رابطه بین فرد آسیب پذیر و مشاور، به هیچ وجه برابر نیست بنابراین 

روانشناسان و مشاوران باید مراقب عملکرد و دستاوردهاى خود باشند تا از دست نرود. 
آتش پور تصمیم گیرى اخالقى در عرصه کار روانشناســان و مشاوران را کار پیچیده اى 
خواند و گفت: ضوابط اخالقى باید از سوى سازمان هاى حرفه اى به روانشناسان و مشاوران 
آموزش داده شود، تا آنان بتوانند مسائل اخالقى را تجزیه و تحلیل کرده و در زمان کوتاه 

تصمیم گیرى نمایند. 
در این گردهمایى گروه هنرى هیاهوى ســکوت «ناشنوایان» برنامه هاى متنوعى را به 

اجرا گذاشتند. 

مدیر کل بهزیستى استان مطرح کرد 

کمک مؤثر 170 مرکز مشاوره به اصفهانى ها
ساسان اکبرزاده


