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مدیران شرکت هاى فرانسوى در راه اصفهان

ورزشفرهنگاستاناجتماع  جلسه سرنوشت ساز با کرانچار10 سالگى گروه «دارکوب» با خوانندگى حامد بهداد سقوط آزاد بر فراز زاینده رودفراخوان مشموالن و ثبت نام غایبانعقربه ها به نفع روحانى مى چرخد

میزبانى از 2 هیئت بلند پایه تجارى در خرداد و تیر
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چرا مسواك زدن زبان 
مهم است

تیک آف هواپیماى جنگنده 
براى شادى پسربچه  بیمار

ذوب آهن با بدهى
 6000 میلیارد تومانى 
در آستانه ورشکستگى

فروش زیرپله اى 
مکمل هاى قاچاق

سرقت خودروهاى لوکس
 با تهدید اسلحه
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تاالب گاوخونى
در حسرت آب و پرنده

دستفروشى در اصفهــان
 با طعم «لواشک»

روز سقوطروز سقوط
77 حادثه سقوط درخت و یک حادثه سقوط جان پناه حادثه سقوط درخت و یک حادثه سقوط جان پناه

 در روز جمعه بر اثر وزش باد شدید در روز جمعه بر اثر وزش باد شدید

4

اگر دائم تلگرام خود 
را چک مى کنید

 این مطلب را بخوانید!

جهان نما

وضعیت لیبى
 نباید 
تکرار شود

2

معاون وزیر خارجه آلمان و رئیس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مسائل 

منطقه، روابط دوجانبه و افزایش سطح روابط دو 
کشور گفتگو کردند.

در دیدار صبح روز شنبه «مارکوس درر» معاون 
وزیر خارجه آلمان با على اکبر والیتى رئیس 

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیرامون 

روابط تهران-برلین و تحوالت 
منطقه اى و بین المللى...

محمد جواد ظریف وزیر خارجه در جمع 
اساتید دانشکده روابط 
بین الملل گفت: یک 

خطاى کوچک در این 
محیط پرتنش و 
پرتشنج مى تواند 
شرایط را عوض 

کند. 

2

حمله به 
سفارت عربستان 
خیانت تاریخى 
بود

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1396 خود 
در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات آماده سازى معابر شهرك مشاغل 
شهرى زرین شهر با اعتبار اولیه 4/000/000/000 ریال از طریق مناقصه 
عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
تا پایان وقت ادارى مورخ 96/2/30 به شهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند. 

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

جواد جمالى- شهردار زرین شهر  

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/2/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/2/31

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8
(داخلى 335)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

96 -1 -38
عملیات اجرایى توسعه شبکه فاضالب منطقه سه 

اصفهان خیابان حکیم فرزانه و
 فرعى هاى آن (با ارزیابى کیفى)

11/723/548/924587/000/000جارى 

توسعه شبکه فاضالب منطقه 4 (لیست شماره 5 39- 1- 96
3/881/783/402195/000/000جارى حصه شمالى) (با ارزیابى کیفى)

توسعه شبکه فاضالب منطقه 4  اصفهان شهرك 40- 1- 96
4/547/646/960228/000/000جارى سرو (با ارزیابى کیفى)

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. 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/2/17
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 حسینى، قلعه نویى،
 منصور و 

گزینه 
خارجى
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معــاون وزیر خارجه آلمــان و رئیس مرکــز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیرامون 
مسائل منطقه، روابط دوجانبه و افزایش سطح روابط دو 

کشور گفتگو کردند.
در دیدار صبح روز شــنبه «مارکوس درر» معاون وزیر 
خارجه آلمان با على اکبر والیتى رئیس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیرامون 
روابط تهران-برلین و تحوالت منطقه اى و بین المللى 

بحث و تبادل نظر شد.
والیتى با اشــاره بــه اینکه فاصله نزدیــک دیدارهاى 
مسئوالن دو کشــور از پیشــرفت روابط ایران و آلمان 

حکایت مى کند، با بیان اینکه نقــش آلمان با توجه به 
تحوالت اخیر در اروپا بســیارتعیین کننده است، گفت: 
براى مواضع مســتقل آلمان در اتحادیــه  اروپا  ارزش 
زیادى قائل هستیم و این امر در توسعه روابط دو کشور 
نقش بســزایى دارد.رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک

 مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامــه داد: تحوالت 
در منطقه و اروپا نشــان مى دهد که آلمان نقش تعیین 
کننده اى در روابط بین المللى دارد.والیتى با اشــاره به 
وضعیت فعلى کشــورهایى مانند لیبى گفت: نباید اجازه 
تکرار چنیــن اتفاقاتى در منطقه را داد؛ چــرا که در این 

صورت نمى توان جلوى گسترش تروریسم را گرفت.

محمــد جواد ظریــف وزیر خارجــه در جمع اســاتید 
دانشــکده روابط بین الملل گفت: یک خطاى کوچک 
در این محیط پرتنش و پرتشــنج مى تواند شــرایط را 
عوض کند. ببینید! ما در آســتانه اجرایى شــدن برجام 
دو تحول مهم داشتیم: یکى حمله به سفارت عربستان 
و دیگرى اتفاقى در خلیج فارس که براى ناو آمریکایى
 روى داد. یکــى بــد مدیریــت شــد و دیگــرى

 درست مدیریت شــد. حاال به این ادعا که هر دو حادثه 
با هدف جلوگیرى از اجرایى شــدن برجام طراحى شده 
بود نمى پردازیم اما نوع مدیریت بســیار مهم اســت. 
ما روز حمله به سفارت عربســتان در جلسه شورایعالى 

امنیــت ملــى حضــور داشــتیم و در آنجــا اجماع 
داشــتیم کــه اگــر بــه ســفارت عربســتان حمله 
شــود بهانــه اى بــراى شــرارت جدیدى از ســوى 
ســعودى آمــاده مــى شــود کــه همینطــور هم 
شــد. اطمینان داشته باشــید اگر این حماقت و به نظر 
من خیانت تاریخى رخ نداده بود امروز شرایط به شکل 
دیگرى بود. من ایــن را بدون هرگونه تردید به شــما 
مى گویم. کما اینکه اگر ما آن شب تا صبح بیدار نبودیم 
و موضوع ملوانــان آمریکایى را با عــزت و حکمت و 
ســربلندى حل و فصل نکرده بودیم امــروز وضعیت 

دیگرى داشتیم.

وضعیت لیبى
 نباید تکرار شود

حمله به سفارت عربستان 
خیانت تاریخى بود 

حضور نماینده رهبرى در 
محل حادثه معدن 

وحیــد حقانیان یکــى از اعضاى    تسنیم|
دفتر مقام معظم رهبــرى به عنــوان نماینده ویژه 
مقام معظــم رهبرى بــراى بررســى آخرین روند 
امدادرســانى و رســیدگى به مشــکالت و مسائل 
معدنچیان و خانواده هاى آنان در محل وقوع حادثه 
معدن زمســتان یورت آزادشــهر حضور یافت. وى 
دیروز به همراه شــمارى از مسئوالن و معدنچیان از 

محل وقوع حادثه دیدار کرد.

درباره پرونده آستان قدس 
پرونده تخلفات مالى قائم مقام سابق    تسنیم|
آستان قدس رضوى که چندى پیش از کشور متوارى 
شده، براى رسیدگى به دادگسترى کل استان تهران 
ارجاع شده است.آنطور که حجت االسالم والمسلمین 
سید ابراهیم رئیسى در مستند انتخاباتى خود اعالم 
کرده، پرونده «مهدى عزیزیان» یک ماه قبل از اینکه 
از کشور فرار کند، به دادگســترى تهران ارجاع شده 
است.  تولیت آستان قدس رضوى درباره این پرونده 
توضیح داده است: وقتى یکى از شرکت هاى آستان 
قدس رضوى را بازرســى کردیم، متأســفانه دیدیم 
که یک حیــات خلوتى در آنجا وجــود دارد و در این 
مدت در آن تخلفات جدى اقتصــادى به وجود آمده

 است. این مســئله موجب شــد در همان ابتدا قائم 
مقام آســتان قدس رضوى را تغییر دادیم و گزارش 
حسابرســى را کامل کردیم. یک ماه قبل از فرار این 
فرد، پرونده وى را به دادگسترى تهران ارسال کردیم.  
تولیت آستان قدس رضوى در مستند انتخاباتى خود 
گفته: «سئوال خود ما هم این است که چطور این فرد 

به خارج از کشور رفت؟»

84 نباید تکرار شود
  بهار | فاطمه هاشــمى فرزند اکبر هاشمى 
رفســنجانى در جمع حامیان حســن روحانى گفت: 
بعضــى از کاندیداهــا حرکت هاى پوپولیســتى و 
ماکیاولیســتى انجام مى دهند. امروز بعضى ها مثل 
اول انقالب که گروه هاى ضدانقالب مى گفتند هدف 
وســیله را توجیه مى کند، براى هدفشان هر حرفى 
مى زنند و هر کارى مى کنند. وى گفت: دوباره نباید 
84 را تکرار کنیم و کسانى بر مسند قدرت بنشینند و 

این امید را از ما بگیرند.

دستگیرى یک سلطنت طلب 
  میزان | رئیس کل دادگسترى استان اصفهان 
از دستگیرى فردى خبرداد که در آستانه انتخابات در 
فضاى مجازى به ســیاه نمایى و تخریب مسئوالن 
نظام اقدام مى کرد. احمد خســروى وفا در تشــریح 
جزئیات این خبر اظهار داشــت: این فرد در آســتانه 
انتخابات در فضاى مجازى در شهرستان زرین شهر 
به ترویج ســلطنت طلبى، تخریب مسئوالن نظام، 
سیاه نمایى سیاست هاى کلى نظام و تحریم انتخابات 
اقــدام مى کرد. رئیــس کل دادگســترى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: این فرد پس از شناسایى، دستگیر 

و با قرار قانونى روانه زندان شد.

بررسى دوباره 
توافق هسته اى

  میزان | وبسایت «هات ایر» ضمن اشاره به 
گزارش 24 آوریل پایگاه «پولیتیکو» درباره پیامدهاى 
آزادى چند شهروند ایرانى بر اساس توافق هسته اى 
نوشــت: کمیته نظارت مجلس نماینــدگان آمریکا 
تحقیقات خود را درباره این بخش از توافق هسته اى 
آغاز کرده اســت. افزون بر این اقدام کمیته نظارت 
مجلس نمایندگان، 13 نفر از نمایندگان جمهوریخواه 
مجلس سنا نیز با ارسال نامه هایى جداگانه به «جف 
سشــنز» دادســتان کل و «رکس تیلرسون» وزیر 
خارجه آمریــکا، از آنها خواســته اند که براى کمک 
به کمیته مذکــور در روند تحقیقــات، پرونده هاى 
مرتبط با شهروندان زندانى ایرانى در وزارت خارجه و 

دادگسترى را در اختیار آنها قرار دهند.

توئیتر

   خبر آنالین | آنها که سیاســت را بــا حوصله 
دنبال مى کننــد حــاال دقیقــًا فهمیده انــد که چرا 
حســن روحانى این بار متفاوت از سال 92 و با تاکتیک 
جدیدى وارد مبارزات انتخاباتى شــده است. پیش بینى 
او درست بود؛ راســتگرایان گرفتارِ هم شده اند، درست 
در وقت مقرر. باید وضعیت امــروز را آنالیز کرد؛ اینکه 
چگونه شده که سه نامزد راســتگرا از رقابت با روحانى 
به رقابت با هم رســیده اند؟ یک موقعیت تعیین کننده؛ 
«واگرایى»راســتگرایان و «همچســبى» دولتى ها، 
عقربه ها را به نفع حســن روحانى مــى چرخاند. باید 
عملکرد این سه نامزد اصولگرا در دومین مناظره که در 

استودیوى 11 رسانه ملى انجام شد را زیر ذره بین برد.

ابراهیم رئیسى رودر رو با آقاى شهردار
پیش بینى ها درســت بود؛ هر چقدر کــه او در مناظره 
پیشین، خود را در سایه نگه داشت که هزینه اى از چالش 
برانگیزى هاى محمد باقــر قالیباف از جیب او پرداخت 
نشود حاال این بار آمده بود که خودى نشان دهد؛ آمده 
بود که ریزش رأى جمعه قبل را جبران کند. او براى پیام 
دادن به بدنه اش برنامه ریزى کــرده بود. نکته اما این 
است که ابراهیم رئیســى قبل از اینکه با حسن روحانى 
مواجه شــود رقابت را از مواجهه بــا محمدباقر قالیباف 

شروع کرد. 
رئیســى البته یک روز قبل از این مناظره یک سورپرایز 
براى قالیباف داشت. مستند انتخاباتى او که «کنسرت 
مردم» نام داشــت قبل از اینکه حسن روحانى را هدف 
قرار دهد روى سبد رأى قالیباف در دو سطح هدفگذارى 
کرده بود؛ در سطح نخست او تالش کرده بود که سرمایه 
اجتماعى قالیباف را در محل تولد مشترکشان تصاحب 
کند. فیلم او قبل از اینکه کشورى باشد استان خراسان 
را نشانه گرفته بود، در سطح دیگر سید ابراهیم رئیسى 
در بخشى از سبد رأى خود با محمدباقر قالیباف مشترك 
است. این اشتراك دقیقًا در جایى از رأى طبقه محروم 
است. نقطه اى که ابراهیم رئیسى تمام امید خود را به آن 

معطوف کرده است.
سید ابراهیم رئیسى البته در ادامه تالش فراوانى کرد تا 
خود را مقابل حسن روحانى قرار دهد. نکته جالب این بود 
که باز هم در این بخش افزایــش تحرك او محمدباقر 

قالیباف را نگران مى کرد. او دقیقــًا همان حرف هاى 
قالیباف را تکرار مى کرد حتى با همان واژگان. 

محمد باقر قالیباف؛ عجول و کم طاقت
جمعه روز خوبى براى قالیباف نبود. همیشــه همینطور 
اســت؛ سیاســت را با عجله دنبال مى کند؛ «صبر»، 
کمیاب ترین عنصر در سیاست ورزى اوست. او هر چه 
داشــت در مناظره قبل رو کرده بود؛ حاال او مانده بود و 
صحنه اى از رقابت ســخت میــان نامزدها که همگى 
برخــالف مناظره قبل حرف هاى زیــادى براى گفتن 
داشتند. خواســت تا باز از عنصر چالش برانگیزى بهره 
گیرد و باز به مجادله با حسن روحانى بپردازد. روحانى اما 
تیزهوش تر از اوست؛ خود را وارد حاشیه نکرد و در پاسخ، 
حرف هایى زد با خاصیت تحریک کنندگى طبقه متوسط 
که قالیباف بداند اگر ادامه دهد؛ باید به کلى با رأى این 

طبقه خداحافظى کند.

قالیباف دوباره از تیم انتخاباتى اش که او را براى مناظره 
و مبارزه ارنج مى کنند ضربه خورده است. آنها در این دو 
هفته لطمات عجیبى به او زده اند. او که در هفته گذشته 
با خبر بد حمایت جامعه مدرسین از ابراهیم رئیسى رو به 
رو شده؛ حاال تنهایى عجیبى را حس مى کند. فرد چندان 
مطرحى در میان اصولگرایان از او حمایت نمى کند و او 
اکنون بهتر از هر کســى مى داند که روزهاى پیش رو، 
ساعات سختى براى او خواهد داشت. مى داند که ممکن 
است همین روزها و در فاصله اندك به انتخابات، رقابت را 
ترك کند؛ یک تصمیم غیر منتظره که شاید از فشارهاى 

بى امان راستگرایان به او حاصل شود.

میرسلیم؛ چالش برانگیز شد
نامزد مؤتلفــه در مناظره دوم حتى بهتــر از محمدباقر 
قالیباف ظاهر شــده اســت. او اگر چه آمارهایى داد که 
با تکذیب نهادها و وزارتخانه هاى دولتى مواجه شــد 

اما در فرم بســیار خوب عمل کرد. هــم از زبان بدن به 
خوبى اســتفاده مى کرد و هم در بیــان تقریبًا تالش 
داشــت تا چالش برانگیز شود. مســئله اما این بود که 
تقریبًا نه حســن روحانى، نه اســحاق جهانگیرى و نه 
حتى مصطفى هاشــمى طبا او را جــدى نمى گرفتند. 
گاه خنــده، گاه لبخنــدى معنــادار و بیشــتر عبور از 
چالــش برانگیــزى هــاى او تاکتیک مواجهــه با او

 شده بود.
حاال آنچــه از مناظره دوم از منظر بررســى نامزدهاى 
اصولگرایان باقى مانده این است که به صورت طبیعى 
ســطح رقابت محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسى باال 
خواهد رفــت. آنها بــراى مانــدن در انتخابات تالش

 مى کنند؛ یک تالش بى فرجام که شاید در چند روز آینده 
با خداحافظى یکى از آنها به اتمام برسد. این را مى شود 
به خوبى از مناظره و پس لرزه هایش  در ســاعات بعد از 

آن فهمید.

وقتى اصولگرایان به پر و پاى هم مى پیچند

عقربه ها به نفع روحانى مى چرخد

■ هاشمى طباء از همه بهتر بود
  تسنیم| یک تحلیلگراصالح طلب معتقد است 
که ســید مصطفى هاشــمى طبا بهترین عملکرد را در 
مناظره دوم از خود به جاى گذاشته است. عباس عبدى 
گفت: به نظرم مناظره در نهایت 4 بر 2 به نفع روحانى و 

جهانگیرى بود.

■وقت ما را کم مى کنید...
  ایرنا | بعــد از اتمــام مناظــره دوم، نامزدها با 
مسئوالن صدا و سیما مالقات کردند. روحانى در زمان 
خروج از سالن مناظره بعد از دســت دادن و روبوسى با 
رئیس صدا و ســیما به میرباقرى قائم مقام این سازمان 
گفت: از اجرایات آمدى صدا و ســیما. ان شــاءا... که 
موفق باشــید. میرباقرى نیز پاســخ داد: تالش کردیم 
همه چیز خوب باشــد؛ روحانى گفت: وقــت ما را کم 
مى کنید که میرباقرى اظهارداشــت: نــه، ما حفظش 

کردیم.  

■ منتظر مناظره سوم باشید
   خبر آنالین | معاون سیاسى دفتر رئیس جمهور 
یادداشتى را درباره دومین مناظره انتخابات ریاست جمهورى 
منتشــر کرد. حمید ابوطالبى نوشت: اســتراتژي روحانی 
درمناظره اول افشا و شکست تاکتیک دروغگویی، تهمت 
و افترابود و درمناظره دوم افشــاو شکســت پوپولیســم،
عوام فریبی وبــی برنامگی طرف مقابــل. منتظر مناظره 
ســوم باشــید؛ دکترروحانی در مناظره ســوم بــه بازي 
کــردن با سرنوشــت ملت و ناامیدســازي آنــان خاتمه

 خواهد داد.

■ پیشنهاد جالب رئیسى
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم    تابناك |
رئیسى نامزد انتخابات ریاست جمهورى پس از دومین 
مناظره در گفتگو با خبرنگاران پیشنهاد داد تا مناظره اى 
بین احمدى نژاد و روحانى برگزار شود. وى افزود: تکلیف 
مردم را مشخص کنید. تا چه زمانى مردم باید در پاسخ 
به انتقادشان از وضع موجود به عملکرد دولت هاى قبلى 

ارجاع داده شوند.

■ یک لیوان براى 6 نامزد! 
  ایرنا | در مناظره ها و در حالى که روى تریبون 
هر شش نامزد ریاست جمهورى یک لیوان آب قرار داده 
شــده، اما در جایگاهى که هر کدام از نامزدها براساس 
قرعه کشــى باید در آنجا مستقر شــده و به پرسش ها 
پاسخ دهند، فقط یک لیوان قرار دارد که همه نامزدها در 

صورت ضرورت باید از آن استفاده کنند.

■ قالیباف بانک دارد؟!
   آفتاب نیوز | در حالى کــه برخــى مباحــث 
مطرح شــده در مناظره دوم دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهورى در روز جمعه با تکذیبیه هاى مختلف 
مواجه شــده، بانک ها نیز به اتهام مطرح شده از سوى 
یکى از کاندیداها مبنى بر زد و بند در شبکه بانکى پاسخ 
داد. دراین باره شوراى اطالع رســانى و تبلیغات نظام 
بانکى طى اطالعیه اى تأکید کرد: جناب آقاى قالیباف 
خود در رأس یک بانک قرار دارند و خوب است توضیح 
دهند که بانک زیر نظر ایشان چگونه به تأمین و تجهیز 
مالى اقدام مى کند و منابع را به چه مشــتریانى و با چه 

شــاخص هایى تخصیص مى دهد؟ آیا «زد و بند» در 
بانک زیر نظر ایشان هم وجود دارد؟

■ شکایت از مجرى مناظره
  فارس| ســتاد محمدباقر قالیبــاف کاندیداى 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى در اعتراض 
به اقدام مجرى مناظره انتخابــات براى تعویض برگه 
قرعه کشــى، از وى به کمیســیون تبلیغات شکایت و 
اعتراض خود را به صورت مکتوب تقدیم این کمیسیون 
کرد. طبق آنچه در فیلم قابل مشــاهده اســت مجرى 
مناظره بعد از برداشتن برگه قرعه کشى، آن را مجدد به 
صندوق انداخت، گفته مى شود این اقدام براى آن بوده 

که روحانى به عنوان نامزد آخر در جایگاه قرار گیرد.

■ ان شاءا... ورق ها سفید نباشد
حجت االسالم والمسلمین هادى غفارى    ایلنا |
رئیس مؤسسه الهادى گفت: بعضى ها فقط براى انتقاد پا 
به مناظره گذاشته اند، قالیباف مناظره را با رینگ بوکس 
اشتباه گرفته است و آقاى رئیســى هم که کار اجرایى 

نکرده تا برنامه اى ارائه دهد.
عضو شوراى مرکزى مجمع نیروهاى خط امام(ره) اظهار 
داشت: آقاى رئیسى کتابچه اى را نشان دادند ولى حتى 
یک صفحه هم باز نکــرد بخواند تا ببینیم چه برنامه اى 
دارد، البته متهم نمى کنم ان شاءا... که ورق هاى آن سفید 
نباشد. او تأکید کرد: مگر مى شود در 15 روز یک برنامه 
200 صفحه اى نوشــت، اگر هزار کارشناس هم داشته 
باشیم نمى شــود. آقاى رئیســى در نظام قضائى بوده، 
ده ســال در قوه قضائیه و ســازمان بازرســى بوده که 

فســادهاى گســترده در آن زمان در کشــور صورت 
گرفت بایــد پرســید چــرا آن زمان صداى کســى 
در نیامــد؟ چرا کســى نگفــت این همه فســاد براى 
چیســت؟ چرا این مســائل براى مردم شفاف ســازى

 نشد.

■ میرسلیم و آزادى نقد؟!
غالمحسین کرباسچى دبیرکل حزب    انتخاب|
کارگزاران با اشاره به انتقادات مکرر میرسلیم از روحانى 
در مناظره روز جمعه گفــت: در زمینه مطبوعات برخى 
آقایان عملکرد جالبى در مطبوعات نداشتند اما آیا االن 
از موضع خود برگشته اند؟ آقاى میرسلیم کسى بود که 
در زمان وزارت خود مى گفت مطبوعات شعور استفاده از 
آزادى ندارند. جالب است کسى که آن روزها این سخن 
را گفتــه، االن داد مى زند و مى گویــد چرا به منتقدین 
فالن حرف را زده اید. خب ایشان که در زمان وزارتش 
به صورت یکپارچه به تمام مطبوعات توهین کرده، االن 

مى خواهد چه بگوید؟

■ دستشان پر است اما...
   نامه نیوز | محمــد هاشــمى رفســنجانى 
درباره مناظــره عصر جمعــه گفت: آقــاى روحانى و
 آقاى جهانگیرى در مقام اجرایى کشــور حضور دارند و 
نمى توانند هر حرفى را بزنند. در واقــع نه آنکه حرفى 
براى گفتن نداشته باشند، واقعیت آن است که دستشان 
پر اســت اما براى مصالح کشــور و نظام مجبورند این 
حرف هاى بى ربط را بشــنوند و لبخند بزنند و پاسخى

 ندهند. 

روحانى و جهانگیرى 
چند درصدى هستند؟ 

  ایسنا| نماینده مــردم گلپایــگان گفت که 
مجموع آراء روحانى و جهانگیــرى بیش از50 درصد 
است. على بختیار افزود: شرایط موجود در نظرسنجى ها 
نشان مى دهد که رأى آقاى روحانى همچنان در صدر 
قرار دارد. آقاى جهانگیرى  هم به لحاظ تسلط بر امور 
اجرایى تاکنون کمک خوبى به ایشان کرده و وضعیت 
آقاى روحانى و جهانگیرى به گونه اى اســت که آراء 

بیش از 50 درصد را در اختیار دارند.

انتقاد شدید ناطق  از قالیباف
حجت االســالم والمسلمین     آفتاب نیوز |
ناطق نــورى در دیدار با جمعى از اســاتید و فضالى 
حوزه علمیه قم، با اشاره به تقسیم بندى هاى قالیباف 
از جامعه تصریح کــرد: بیان مطالب خــالف واقع و 
سیاه نمایى از شرایط کشور چون تقسیم بندى جامعه 
به 4درصد و 96درصد همچنین ارائه  آمارهاى کذب؛ 
تشویش اذهان عمومى و زیرســئوال بردن عملکرد 
کلى نظام در طول 38 سال گذشته است و کسانى که 
مرتکب چنین بد اخالقى ها و عوام فریبى ها مى شوند، 
خواســته یا ناخواسته آب به آســیاب دشمنان کشور

 مى ریزند.

میرسلیم رئیس جمهور است
  تابناك | روزنامه شهروند که روز چهارشنبه 
گفتگویى با اسدا... بادامچیان منتشر کرده بود، با انتشار 
گفتگویى جدید با این عضو ارشد حزب مؤتلفه اعالم 
کرد که آن گفتگو اشتباه و محصول یک خطاى انسانى 
بوده اســت. وى در این گفتگو اعالم کرده است که 
من به عنوان تحلیلگر سیاسى معتقدم آقاى مهندس 

میرسلیم رئیس جمهور دولت دوازدهم است.

چقدر خوبیم ما!
   خبر آنالین | روزنامــه جــام جــم ارگان 
صداوســیما نوشــت: بیننده برنامه هاى تلویزیونى 
خصوصًا مناظره همچون تماشاگر بازى هاى فوتبال 
حس مى گیرد و لحظه به لحظه مناظره را دنبال مى کند 
اما مخاطب در فضاى مجازى نه تنها حس نمى گیرد که 
مرتب از کانال و گروهى به کانال و گروه دیگر سرك 
مى کشد. تردیدى نیست با داغ تر شدن مناظره نامزدها، 
همانگونه که در مناظره  دوم نامزدهامردم شاهد بودند، 
سیر صعودى اعتماد انتخاباتى مخاطبان به صداوسیما 

استمرار یابد.

 « سکوت» حسین دهباشى
  تسنیم| حســین دهباشى ســازنده مستند 
انتخاباتى و مدیر محصوالت تبلیغاتى حســن روحانى 
در ســال 92 که طى چنــد روز اخیر افشــاگرى هاى

 پر ســر و صدایى از پشــت پرده اقدامــات تبلیغاتى 
حسن روحانى و تیمش در انتخابات 92 کرده بود، رسمًا 
اعالم کرد که سکوت مى کند. دهباشى در توییتى که در 
صفحه شخصى خود در توییتر منتشر کرده، نوشته است: 
«اگر واقعًا ُخرده نوشته هاى امثال این برادرت کمترین 
تأثیرى دارد در آرامش یا آشفتگى مجازِى عزیزى که تو 
باشى، چشم! در ایام انتخابات، سیاست تعطیل!» به نظر 
مى رســد آن « مجازى عزیز» حسام الدین آشنا مشاور 
حجت االسالم والمسلمین روحانى و فرد اصلى تبلیغاتى 

ستاد انتخاباتى او در سال 96 است.

کوتاه درباره مناظره دوم
نصف جهان    دومین مناظره نامزدهاى دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى با واکنش هاى فراوانى در رسانه ها و شبکه هاى مجازى روبه رو شد. این واکنش ها که از خبر تا 

پاسخگویى به ادعاهاى نامزدها و حاشیه مناظره را در بر مى گرفت، بعضاً حاوى نکات جالبى بود که برخى ازآنها را در ادامه مى خوانید:

انتخابات در صدا و سیما
ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد
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رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد: وزارت گردشگرى 
سوریه براى از سر گیرى اعزام زائران ایرانى به آن کشور 
جلسات و  مکاتباتى داشته است و تقاضا دارد با توجه به 
آماده ســازى فضاى موجود این مهم هرچه سریع تر به 

انجام رسد.
حمید محمدى با اشــاره بــه اینکه هم اکنــون زائران 
کشورهاى عراق، لبنان و شیعیان کشورهاى حوزه خلیج 
فارس براى زیارت عازم سوریه مى شوند، گفت:  در صورت 
اطمینان از تأمین امنیت، آمادگى براى از سرگیرى اعزام 

به سوریه وجود دارد.
وى تصریح کرد: بــه لحاظ ظرافت هــاى موجود باید 

بررســى هاى دقیق ترى به خصوص در زمینه مسائل 
امنیتى براى زائران انجام شــود که اگر به نتیجه نهایى 
رســیدیم احتمال اعزام در شــش ماهه دوم امسال نیز 
وجود دارد. رئیس سازمان حج و زیارت همچنین گفت: 
برنامه ریزى امسال ما براى اعزام حدود یک میلیون نفر 

زائر به عتبات عالیات است.
وى با بیان اینکه شور اشتیاق زیارت عتبات همه ساله رو 
به افزایش است، گفت: در حالى که در سال 91 در حدود
200 هزار نفر براى حضور در آییــن اربعین عازم عتبات 
شدند، این رقم پس از گذشــت چهار سال در سال 95 به 

حدود دو میلیون و 500 هزار نفر رسید.

مدیرکل نظارت بر داروهاى طبیعى، سنتى و مکمل سازمان 
غذا و دارو نسبت به عرضه مکمل هاى ورزشى و طبیعى به 
صورت زیرپله اى و در مراکز غیرمجازى مانند باشگاه هاى 
ورزشى هشدار داد و سیستم هاى نظارتى و اجرایى سازمان 

غذا و دارو را براى مقابله با این مبحث تشریح کرد.
دکتر امیرحسین جمشــیدى درباره میزان قاچاق و تقلب 
در مکمل ها گفت: گاهى شــاهدیم فروشــگاه هاى زیر 
پله اى اقدام به فروش این مکمل هــا مى کنند و بنابراین 
در چنین جاهایى امکان تقلــب در این فرآورده ها افزایش 
مى یابد. بنابراین نمى توان گفــت که اصًال قاچاق و تقلب 
در فرآورده ها و مکمل هاى ورزشى یا طبیعى وجود ندارد  

اما ما سیستم هاى نظارتى و بازرسى را براى مقابله با چنین 
موضوعاتى تشدید کرده ایم. 

وى در همین راستا ادامه داد: محدود کردن واردات و تعیین 
سقف مشــخص براى واردات این فرآورده ها،  از قاچاق 
جلوگیرى مى کنــد. بنابراین از آنجایى کــه تقاضا براى 
فرآورده ها و مکمل هاى خارجى وجود دارد، مقدارى از آن را 

وارد مى کنیم و براى آن سقف قائل شده ایم. 
جمشیدى با اشاره به سازوکارهاى نظارتى سازمان غذا و 
دارو براى شناسایى فرآورده هاى قاچاق یا تقلبى، گفت: در 
این زمینه سامانه رهگیرى راه اندازى شد و به ما در زمینه 

شناسایى تقلب و قاچاق کمک زیادى کرده است. 

فروش زیرپله اى 
مکمل هاى قاچاق

احتمال ازسرگیرى سفر به 
سوریه از نیمه دوم سال

سود ایرانى ها براى ترکیه!
بنـا بـر گـزارش وزارت گردشـگرى ترکیه، ایـران رتبه 
نخست را در میان گردشـگران ورودى به این کشور در 
ماه مارس داشـته اسـت. در این مـاه، 262 هـزار و 336 
ایرانى از ترکیه دیدن کرده اند که معادل با 53/ 16 درصد 
از کل گردشگران خارجى ورودى به این کشور در این ماه 
بوده است. این میزان از نظر دیگرى نیز قابل توجه است. 
على رغم کاهش گسترده سفر گردشـگران خارجى به 
این کشور، آمار ورود ایرانیان به ترکیه با افزایش روبه رو 

بوده است.

خراسان 4000 بار لرزید
طى یک ماه اخیر، چهار هزار و 53 زمین لرزه در شهرهاى 
مختلف خراسان رضوى به ثبت رسیده است. مهدى زارع 
اسـتاد پژوهشـگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله در خصوص زلزله هاى اخیر خراسان رضوى گفت: 
منطقه سنگ سفید شهرسـتان فریمان استان خراسان 
رضوى زلزله اى به قدرت 6 ریشـتر را تجربه کرده است 
و شدت آن حتى شـهر مشـهد با جمعیت چهار میلیون 
نفرى را لرزانـد.وى افزود: لرزه اصلى با قدرت 6 ریشـتر 
به عنوان شدید ترین لرزه بوده است و پیش بینى مى شود 
پس لرزه هاى آن حداقل در شـش ماه آینده سـال ادامه 

داشته باشد.

«امداد» مستقیم پخش نشود
حسـین احمدى مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
گلسـتان در خصـوص پخش زنـده بخشـى از عملکرد 
امدادگران در محل حادثه انفجار معدن بیان کرد: مخالف 
این اتفاق هسـتیم زیرا زمان حادثه پالسکو پخش زنده 
حادثه مشـکالتى را در پى داشـت. این موضوع سـبب 
افزایش اضطراب و اسـترس در میان شهروندان شده و 
بهتر اسـت در فواصل مختلف مسـئوالن اقدام به ارائه 

توضیحات در رابطه با عملکرد خود کنند.

بازنشستگى 4000 معلم 
مدیر کل آمـوزش و پرورش شـهر تهران گفـت: تعداد 
فرهنگیان بازنشسته شهر تهران در سال گذشته سه هزار 
و 600 نفر بود و پیش بینى مى شود که این آمار امسال به 
چهار هزار نفر برسـد. علیرضا کمرئى بیان داشت: شهر 
تهران در زمینه شـاخص نیـروى انسـانى نیازمند توجه 
بیشترى است و با توجه به حدود صد هزار حق التدریس و 
حجم باالى خروجى بازنشستگان از آموزش و پرورش 
شـهر تهران، نیاز بـه ورود نیروى انسـانى جدیـد را بارز 

مى کند.

سیل و طوفان در12 استان
معاون عملیات سـازمان امداد و نجات با اشـاره به وقوع 
سـیل و طوفان در 12 استان کشـور گفت:  بیش از هزار 
و270 نفر به دلیل این حادثه توسط نیروهاى هالل احمر 
امدادرسانى شدند. شاهین فتحى اظهار داشت: 12 استان 
آذربایجان غربى، اردبیل، اصفهان، تهران، چهارمحال و 
بختیارى، زنجان، فارس، قزوین، قم، کردستان، لرستان 

و مازندران متأثر از وقوع سیل و طوفان بوده  است.

جشن ایرانى در افغانستان
نخسـتین مراسـم جشـن فارغ التحصیلـى 180 دانش 
آموخته دوره کارشناسـى ارشد (ماسـترى) دانشگاه آزاد 
اسـالمى واحد افغانسـتان با حضور بیـش از 420 نفر از 
دانشـجویان و خانواده آنان، استادان، مسئوالن سازمان 
مرکزى دانشگاه و مسـئوالن دولت جمهورى اسالمى 
افغانستان برگزار شد. این مراسـم با حضور دکتر عبدا...
عبدا... رئیس اجرایى دولت افغانسـتان و بهرامى سـفیر 

کبیر جمهورى اسالمى ایران در افغانستان همراه بود.

مردودى هاى معاینه فنى
سعید قیصرم دیرعامل اتحادیه سـازمان هاى همگانى 
حمل ونقل کشـور و مدیـر امـور اجرایى معاینـه فنى با 
اشاره به سامانه سـیمفا گفت: سیمفا، سـامانه اى است 
کـه مـردودى هـا را آنالیز مـى کنـد، اکنون بیشـترین 
مردودى هاى ما نیسـان، پراید و پژو هستند که از ناحیه 

ایمنى مردود مى شوند.

چرك نویس

  مهر | «بنیامین» پسر 11 ساله اى اهل شمال است که 
به علت بیمارى سختى که دارد مدام به تهران سفر مى کند و در 
بیمارستان بسترى مى شود. امروز شنبه است. بنیامین چند روز 
بعد آماده عمل پیوند مغز استخوان مى شود حاال اما روى تخت 
نشسته و بازى مى کند. عاشــق تبلت و گیم هاى کامپیوترى 
است و آرزویش این است که یک تبلت داشته باشد. بچه هاى 
گروه «آرزوم» که به آدم ها انگیزه مى دهند تا بیمارى هاى شان 
را شکســت بدهند با کمک روانشناســان آرزوى بچه ها را 
راستى آزمایى مى کنند تا از سطح عبور کنند و آرزوى عمیق تر 
بچه ها را کشــف کنند. در حین این صحبت ها بچه ها متوجه 
مى شوند که بنیامین عاشق سریال «شوق پرواز» و بازى شهاب 
حسینى در نقش شهید بابایى است و اکثر دیالوگ هاى سریال را 
حفظ کرده است. دکترها هم تأیید مى کنند که بنیامین قهرمان 
زندگى اش را در سریال «شوق پرواز» دیده است و خیلى دوست 

دارد ارتباط نزدیکى با قهرمانش پیدا کند.
سناریویى طراحى مى شــود تا بنیامین به آرزویش برسد و با 
انرژى اى که مى گیرد بتواند بر بیمــارى اش غلبه کند. گروه 
تمام هّم و غم شان را گذاشتند تا با تمام ارگان ها و افراد مربوط 
وارد مذاکره شوند وسناریوشان به بهترین شکل ممکن انجام 
شود. بچه هاى گروه «آرزوم» نامه اى به نیروى هوایى ارتش 
مى نویسند و ماجرا را توضیح مى دهند. مکاتبات خیلى زود جواب 
مى دهد و شرایط براى حضور بنیامین در پایگاه یکم شکارى 
و بازدید از آشــیانه میگ29 مهیا مى شود. فرماندهان نیروى 
هوایى براى بنیامین سنگ تمام مى گذارند و تقریباً هیچکس 
باورش نمى شود یک نیروى نظامى براى برآورده کردن آرزوى 

یک کودك آنقدر هزینه و انرژى صرف کند.
قرار مى شــود یکبار که بنیامین براى درمان به بیمارســتان 
مى رود، به بهانه اى از بیمارستان خارج شوند و سناریو را شروع 
کنند. امروز شنبه است. بنیامین بى خبر از همه جا مثل همیشه 
براى انجام مراحل درمانش به بیمارستان آمده تا براى پیوند مغز 
استخوان آماده شود. روى تختش نشسته و بازى مى کند. یکى 
از بچه هاى گروه که از قبل با بنیامین رفیق شده با هماهنگى 
خانواده اش بنیامین را ســوار ماشین مى کند تا با هم دورى در 
خیابان ها بزنند و کمى خوش بگذرانند. در اولین مقصد اعضاى 
گروه «آرزوم» منتظر ایســتاده اند و به محض پیاده شدنش 
احترام نظامى مى گذارند و یک به یک با لقب کاپیتان و خلبان 
خطابش مى کنند. یک پاکت به او مى دهند که با کنجکاوى 
بازش مى کند. داخل پاکت یــک لباس خلبانى نیروى هوایى 
است. بنیامین ذوق زده شــده و مدام لباس را ورانداز مى کند. 
به کمک بچه ها لباس را مى پوشــد و خیلى خوشحال سوار 
ماشین مى شود تا به سمت بیمارستان برگردد و لباسش را به 
مادرش نشان بدهد؛ ولى ماشین حرکت نمى کند. دو لندکروز 
ســفید و یک لندروور ارتشــى قرمز جلوى راه را مى گیرند و 
راننده ها با احترام از بنیامین درخواست مى کنند که همراهشان 
برود. بنیامین شــوکه شــده ولى بدون معطلى سوار لندروور 

قرمز مى شود. لندکروزها بال ماشــین بنیامین مى شوند و در 
خیابان هاى شهر حرکت مى کنند. بنیامین خیال مى کند که 
کل ماجرا همین بوده و خیلى زود به بیمارستان بر مى گردد ولى 

این تازه شروع ماجراست.
به ورودى پایگاه اول شکارى نیروى هوایى ارتش که مى رسند، 
چشم هاى بنیامین چهارتا مى شود و مدام به اطراف نگاه مى کند 
تا متوجه ماجرا شود. ماشــین ها جلوى ورودى پایگاه پارك 
مى کنند و چند ســرهنگ و چند خلبان و چند نیروى نظامى 
نیروى هوایى ارتش به اســتقبال بنیامیــن مى آیند و احترام 
نظامى مى گذارند. چشمان بنیامین برق مى زنند و با خنده اى 
سرخوشانه در جواب سرهنگ ها احترام نظامى کج و کوله اى 
مى گذارد. وارد مجموعه که مى شوند همه  نیروهاى نظامى به 
او احترام مى گذارند. یکى از سرهنگ ها خیلى شق و رق احترام 
مى گذارد و با صداى بلند و به سبک ارتشى ها مى گوید: «خیلى 
خوشحالیم که به پایگاه ما سر زدید، کاپیتان. امیدواریم که از 
این بازدید رضایت داشته باشید.» بنیامین هنوز باورش نشده که 
کجاست و مات و مبهوت به آدم ها و محیط نگاه مى کند و فقط 

لبخند رضایت مى زند. همه  افراد چند دقیقه اى منتظر مى شوند 
تا یک نفر دیگر هم به جمع اضافه شــود. از دور آقایى کت و 
شلوارى با یک حلقه گل به گروه نزدیک مى شود. مرد مرموز با 
بنیامین دست مى دهد و حلقه گل را به گردنش مى اندازد و خیلى 
عجیب خودش را معرفى مى کند: «مى دونى من کى ام؟ من 
همونى ام که باباش رو خیلى دوست دارى.» بنیامین چشم هاى 
را تنگ مى کند و چند لحظه به فکر فرو مى رود ولى قبل از اینکه 
چیزى به ذهنش برســد مرد مرموز خودش را کامل معرفى 
مى کند: «من محمد پسر شهید بابایى ام.» بنیامین ذوق زده 
مى شود و به بغل پسر شهید بابایى مى پرد و از عشقش به سریال 
«شوق پرواز» و شهید بابایى مى گوید و آنقدر دیالوگ هایى که 
حفظ کرده را پشت سر هم مى گوید که دهان همه باز مى ماند. 
بخش پر سوز و گداز ماجرا که تمام مى شود، همه با ماشین ها 
اســکورت به ســمت باند فرودگاه حرکت مى کنند تا بخش 

هیجان انگیز ماجرا شروع شود.
به نزدیکى آشــیانه  میگ هاى 29 که مى رسند، گروه مارش 
نظامى به افتخار کاپیتان بنیامیــن، موزیک نظامى مى زنند. 

بنیامین اداى احترام مى کند و به سمت هواپیماهاى جنگنده 
حرکت مى کند. چند نفر از خلبان ها با بنیامین دست مى دهند 
و برایش از ویژگى هاى هواپیماى میگ29 مى گویند. بنیامین 
با ذوق و شوق گوش مى دهد و سئوال مى پرسد. خلبان ها هم 
که انتظار این همه استقبال را نداشتند سر ذوق مى آیند و دور 
تا دور هواپیما مى چرخند و در مورد کلیاتش توضیح مى دهند. 
توضیحات که تمام مى شــود یکــى از خلبان ها داخل میگ 
مى نشیند و وقتى از فاصله گرفتن همه مطمئن مى شود با سر 
و صداى عجیبى شروع به حرکت مى کند. میگ29 به افتخار 
بنیامین روى فرودگاه به اصطالح تاکسى مى کند. همه از دور 
ناظر حرکات سریع هواپیما روى باند فرودگاه هستند. نمایش 
میگ 29 که به پایان مى رسد، امیر سرتیپ دوم خلبان «محمد 
تسویه چى» فرمانده  پایگاه یکم شکارى همراه با چند همراه 
به سراغ بنیامین مى روند تا ببینند پسرك بیمار چقدر سر شوق 
آمده و روحیه گرفته است. کمى خوش و بش مى کنند و یک 
ماکت هواپیماى جنگى با جزئیات بسیار دقیق به بنیامین هدیه 
مى دهند. بعد هم به سراغ هواپیماهاى مسافربرى مى روند و 
متخصصین از جزئیات و ویژگى هاى هواپیما صحبت مى کنند. 
بنیامین هم که همیشه آرزو داشــته کابین خلبان را ببیند، به 
همراه خلبان هاى ارتش وارد کابین مى شود و با هیجان روى 
صندلى خلبان مى نشــیند ولى خبرى از پرواز نیست و آرزوى 

پریدن در دل بنیامین مى ماند.
دکترها از قبل گفته اند که بنیامین به دلیل شرایط جسمى اش 
نمى تواند با هواپیماى جنگنده بپــرد. از طرفى هم به دالیل 
مســائل امنیتى پرواز کردن هواپیماهاى خصوصى در تهران 
امکانپذیر نیســت. براى همین بچه هاى «آرزوم» با شرکت 
«برآور پارس» مذاکــره کرده اند تا بنیامیــن را با هواپیمایى 
آموزشى از فرودگاه سپهر به پرواز در بیاورند. وقتى از پایگاه اول 
شکارى خارج مى شوند، بنیامین در پوست خودش نمى گنجد 
و شــاید حتى به پرواز کردن فکر هم نمى کند. اما راننده هاى 
ماشین هاى اسکورت با سرعت تمام حرکت مى کنند تا قبل 
از تاریکى هوا به فرودگاه سپهر برسند و بنیامین را آماده پرواز 
کنند. بنیامین آنقدر چیزهاى عجیب دیده که دیگر از چیزى 
متعجب نمى شــود ولى اصًال باورش نمى شود که قرار است 
تا چند دقیقه دیگر پرواز کند. یک هواپیماى آموزشى دو نفره 
روى فرودگاه منتظر است تا بنیامین را به اوج آسمان ها ببرد. 
این بار خیلى تشریفاتى وجود ندارد و خلبان  بعد از خوش و بش 
با بنیامین، آماده پروازش مى کنــد. بنیامین در کاکپیت عقب 
مى نشیند و چند دقیقه بعد هواپیما سرعت مى گیرد و از آسفالت 
کنده مى شــود. بنیامین ده دقیقه اى در آسمان است و خبرى 
ازش نیست ولى وقتى بعد از لندینگ از هواپیما بیرون مى پرد، 
هیجانش ده برابر شــده و خودش را به مادرش مى رساند و با 
هیجان از تجربه پروازش مى گوید. همه چیز به صورت ایده آل 
برگزار مى شود و بنیامین و مادرش به بیمارستان بر مى گردند تا 

روز رؤیایى شان را به شب برسانند.

یک گروه جوان، آرزوى پسر بچه بیمارى که عاشق شهید بابایى است را برآورده کرد

تیک آف هواپیماى جنگنده براى شادى پسربچه  بیمار

دیروز و همزمان با فراخوان مشموالن کاردانى، دیپلم 
و زیر دیپلم غایب و غیرغایب متولد سال 1355 تا پایان 
اردیبهشــت ماه 1378، ثبت نام طرح پرداخت جریمه 

غیبت سربازى هم آغاز شد.
بنا بر این گزارش سازمان وظیفه عمومى ناجا با فراخوان 
تمام مشــموالن غایــب و غیرغایب متولــد 1355 تا 
پایان اردیبهشــت ماه 1378 براى انجام خدمت دوره 
ضرورت، اعالم کرد: تمام مشــموالن کاردانى، دیپلم 
و زیر دیپلم سال هاى یادشده که برگ آماده به خدمت 
به تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه ســال 1396دریافت 
کرده اند، باید در ســاعت و محلى که توســط سازمان 

وظیفه عمومى ناجا در برگ معرفینامه مشــموالن به 
مراکز آموزش نیروهاى مســلح اعالم شــده، حضور 

یابند. 
در همین حال جانشین ســازمان نظام وظیفه عمومى 
نیروى انتظامى اعالم کرد: اولین مرحله از نام نویســى 
طرح پرداخت جریمه غیبت سربازى در سال 96 از روز 
شنبه آغاز شد. سردار ابراهیم کریمى افزود: متقاضیانى 
که تا پایان سال 96، از زمان غیبت سربازى آنها هشت 
ســال تمام مى گذرد، مى توانند براى ثبت درخواست 
خود به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامى (پلیس+10) 
مراجعه کنند. براساس قانون این افراد باید تا پایان سال 

96، هشت سال تمام یا بیشــتر غیبت داشته باشند در 
غیر این صورت مشــمول قانون سال 96 نخواهند شد.  
جانشین ســازمان نظام وظیفه عمومى نیروى انتظامى 
گفت: بعد از ثبت نام افراد، شرایط و اطالعات آنها، راستى 

آزمایى مى شود. 
مشــموالن غایب در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر 
مى توانند از طریق پایگاه اطالع رســانى ســازمان به 
نشــانى www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن 
گویا به شماره 096480 و یا ســامانه پیامک به شماره 
110206010 از آخرین اخبــار مربوط به تعیین تکلیف 

مشموالن غایب اطالع حاصل کنند. 

رئیس ســازمان محیط زیســت گفت: عــوارض و آثار 
پدیده گردوغبار اکنون تنها محدود به خوزستان نیست 
و استان هاى دیگر مانند ایالم، کرمانشاه لرستان و بسیارى 

از استان هاى دیگر تحت تأثیر این پدیده قرار دارند.
معصومه ابتکار در ســمینار آموزشــى مقابله با سیالب 
و ریزگردها که در اهواز برگزار شــد،اظهار داشت: روند 
گردوغبار، خشکسالى و ســیل هاى کنونى در کشور که 
متأثر از تغییر اقلیم هستند، قطعًا رو به افزایش است.وى 
تصریح کرد: تمام صاحبنظران و کارشناسان دنیا اکنون به 
سیر تغییر اقلیم در دنیا معتقد هستند که یکى از نشانه هاى 

بارز تغییر اقلیم، پدیده هاى شدید آب و هوایى است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به آثار تغییر اقلیم  بر تشدید 

پدیده هاى آب و هوایى در کشور، عنوان کرد: آمار ارائه شده 
از سوى هواشناسى نشانگر این است که در حال حاضر از 
یک سو با خشکسالى و از سوى دیگر با افزایش وقوع سیل 
و همچنین پدیده گردوغبار مواجه هستیم که این شرایط 
فقط مختص ایران نیست و این روند با شدت متفاوتى در 

غرب آسیا و شمال آفریقا نیز کامًال مستقر است.
ابتکار ادامه داد: کشــور عراق 8 میلیون هکتار و کشور 
عربستان ســعودى 11 میلیون هکتار کانون گردوغبار 
دارد و بسته به حرکت و جریان باد روى این کانون ها، این 

عرصه ها تأثیرگذارى مستقیمى بر ایران دارند.
رئیس سازمان محیط زیســت افزود: علیرغم تعهدات 
گذشــته عراق در توافقنامه هایى که با ایران در موضوع 

گردوغبار مطرح کرد، این کشور به علت ناامنى، عدم ثبات 
و ... به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده است و عمًال 

نتوانست کارى انجام دهد.
وى با تشریح وظایف و اقدامات ستاد مقابله با ریزگردها، 
عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون وزارت جهاد کشاورزى 
بیــش از 8000هکتار نهالــکارى و  تثبیــت خاك در 
کانون هاى گردوغبار انجام داده است و ان شاءا... با تداوم 
طرح عظیم دولت که اکنون در عرصه هاى فوق بحرانى 
با تجهیزات بسیار زیاد و به طور گسترده انجام مى شود، 
شاهد مهار بخشــى از این کانون ها باشیم اما باید توجه 
کرد که گستردگى این کانون ها در خوزستان بسیار زیاد

 است.

رئیس ســتاد بازســازى عتبات عالیات اســتان فارس از نصب کتیبه هاى خاتم پشــت در هــاى حرم مطهر 
اباعبدا...الحسین (ع) ساخته شده توسط هنرمندان شیرازى خبر داد.

اسکندر قاســمى با بیان این خبر گفت: این قطعات خاتمکارى مربوط به در اصلى و رواق باب القبله، در ورودى 
شهداى 72 تن و در ورودى به نام حبیب بن مظاهر (ره) حرم مطهر امام حسین (ع) در کربالى معلى است.

وى با بیان اینکه 30 کتیبه خاتم در این عملیات نصب شد، ادامه داد: مساحت کلى این کتیبه هاى خاتم 27 متر و 
ابعاد هر کتیبه از یک متر ارتفاع تا عرض 90 سانتیمتر و 50 سانتیمتر تا 90 سانتیمتر متغیر مى باشد.

قاسمى، مصالح به کار رفته در این پروژه را در بخش درودگرى چوب ساج و نارنج عنوان داشت و افزود: در قسمت 
خاتم مواد به کار رفته در این کار از مواد درجه یک خاتم شیراز شامل چوب فوفل، فلز برنج، چوب عناب و سایر مواد 

مورد نیاز است که عمر ودوام باالیى  دارد.

نصب 27 مترکتیبه  خاتم 
پشت درهاى مطالى حرم امام حسین (ع) 

فراخوان مشموالن و ثبت نام غایبان 

تأثیر 19میلیون هکتار کانون گردوغبار عراق و عربستان بر ایران

,,

میگ29 به افتخار 
بنیامین روى 
فرودگاه به اصطالح 
تاکسى مى کند. همه 
از دور ناظر حرکات 
سریع هواپیما 
روى باند فرودگاه 
هستند. نمایش 
میگ 29 که به 
پایان مى رسد، امیر 
سرتیپ دوم خلبان 
«محمد تسویه چى» 
فرمانده  پایگاه یکم 
شکارى همراه با 
چند همراه به سراغ 
بنیامین مى روند 
تا ببینند پسرك 
بیمار چقدر سر 
شوق آمده و روحیه 
گرفته است
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جمع آورى یخچال و 
فریزرهاى غیراستاندارد

بیـش از 60 یخچال و فریـز ویترینى غیر اسـتاندارد در 
اصفهان از واحدهاى توزیع کننده جمع آورى شد.

مدیرکل اسـتاندارد اسـتان اصفهان گفت: در بازرسـى 
کارشناسـان ایـن اداره از واحدهـاى توزیـع یخچال و 
فریزهـاى ویترینـى، این تعـداد کاالى غیر اسـتاندارد 
شناسایى و جمع آورى شدند . غالمحسین شفیعى با بیان 
اینکه در این بازرسى ها سه واحد متخلف نیز پلمب شدند، 
افزود:رعایت نکردن اصول ایمنى در تولید، پایین بودن 
کیفیت محصوالت تولید شده و نداشتن برچسب انرژى 

از مشکالت این واحدهاى پلمب شده است .

ثبت ملى 10 محوطه تاریخى
پرونده ثبت ملى 10 محوطه تاریخى در استان اصفهان 
در شوراى ثبت وحریم آثار ملى غیر منقول استان تدوین 

و تصویب شد. 
معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع 
دستى وگردشگرى اسـتان اصفهان گفت: ابتدا پرونده 
کاوش هاى باستان شناسى این محوطه ها، تهیه شد و 
سـپس پرونده ثبت ملى این آثار در شوراى ثبت وحریم 

آثار ملى غیر منقول استان اصفهان به تصویب رسید. 
ناصر طاهـرى افـزود: ایـن محوطـه هـاى تاریخى و 
باسـتانى در شـهر وزوان، روسـتاهاى گرمه شهرستان 
خوروبیابانـک ، ناوله، رمز علـى، خنج ، قمبـوان و قلعه 
مهرچـان شهرسـتان دهاقـان قـرار دارنـد. وى گفت: 
پرونده هاى تصویب شده براى دریافت شماره ثبت ملى 

به شوراى ملى ثبت کشور ارسال مى شود.
طاهرى افزود: این تعداد محوطه تاریخى وباسـتانى از 

دوره هاى صفوى و ساسانى است.

راه اندازى واکینگ بیم هاى 
نورد سرد فوالد مبارکه 

کارشـناس تعمیرات بـرق و اتوماسـیون و ابـزار دقیق 
خطوط نهایـى نورد سـرد فـوالد مبارکـه از راه اندازى 
واکینگ بیم هاى خطـوط اصالح 3 و 4 نورد سـرد این 

شرکت خبر داد. 
سـعید بکرانى افزود: به دنبـال بهره بـردارى از خطوط 
اصالح ورق شماره 3 و 4 درنورد سرد در مدت سه سال 
اخیر و با توجه به حمل محصول در خروجى خطوط تولید 
با استفاده از جرثقیل سقفى و احتمال بروز خسارت مالى 
و تجهیزاتى، ضرورت راه اندازى و اسـتفاده از واکینگ 
بیم هاى حمل کننده کالف در این خطوط وجود داشت. 
وى با اشـاره به چگونگى اجراى این پـروژه، گفت: تیم 
تعمیرات و تولیـد خطوط نهایى پس از ارزیابى شـرایط 
موجـود و راه حل هاى پیـش رو، تصمیم بـه انتقال والو 
استندهاى این تجهیزات از زیرزمین به فضاى باز و راه 

اندازى آنها با استفاده از این کنترلرها گرفتند.
بکرانى گفت: با تالش کارکنان فوالدمبارکه، با کسب 
دانـش فنى مراحـل نصب، کابـل کشـى و تنظیمات و 
کالیبره کردن مکانیکى و نرم افزارى سنسـورها و ابزار 
دقیق، واکینگ بیم ها به بهره بردارى رسـید و ریسک 
حمل محصول توسـط جرثقیل در خروجـى خطوط به 

حداقل رسید.

روز سقوط
سخنگوى سازمان آتش نشـانى شهردارى اصفهان در 
خصوص وقوع حوادثى پس از بارندگى و طوفان شدید 
در شهر اصفهان گفت: در برخى از خبرگزارى ها خبرى 
مبنى بر مرگ فـردى در اثر حوادث وزش باد و سـقوط 
درختان منتشـر شـده بود اما به سـازمان آتش نشـانى 
شـهردارى اصفهان در این رابطه خبرى اعالم نشـده 
اسـت.  محمد شـریعتى تصریح کرد: حوادثى که پس 
از بارندگى و وزش باد شـدید روز جمعـه در اصفهان به 
وجود آمدند خسارات مالى را به همراه داشته است. وى با 
بیان اینکه روز جمعه هفت حادثه سقوط درخت به روى 
خودروها در اصفهان به سازمان آتش نشانى اعالم شد 
تأکید کرد: از خیابان هایى مانند شـریف واقفى گزارش 
سـقوط درخت به روى خودروها اعالم شـد. شـریعتى 
ادامه داد: موردى هم از سقوط جان پناهى به روى دیوار 
به سازمان آتش نشانى شـهردارى اصفهان اعالم شد 
که طى آن نماى ساختمانى بر اثر وزش باد فرو ریخته 
بود ولى سـقوط داربسـت هاى فلزى سـاختمانى را در 

شهر  نداشتیم.

رئیس هیئت انجمن هاى ورزشى استان اصفهان از برگزارى 
دومین جشنواره ملى ورزشى زاینده رود با رویکرد توجه به 
ورزش خانواده ها، استعدادیابى و همگانى شدن رشته هاى 
جدید و مهیج، درخردادماه در مجموعه ورزشــى آبشــار 

اصفهان خبر داد. 
حمیدرضا غزنوى اظهار داشت: جشنواره ملى ورزشى زاینده 
رود امسال صبح و عصر روزهاى پنج شنبه و جمعه 4 و 5 
خرداد ماه برگزار خواهد شد. وى ادامه داد: پرواز نمایشى 
هواپیماهــاى رادیو کنترل خانگى، مســابقه بالگردهاى 
خانگى، پرواز تفریحى کایت موتور و هواپیماهاى دو نفره، 
پاراموتور، سقوط آزاد (بانجى جامپنگ)، تفریح و ماشین هاى 

کنترلى، ماشین هاى روباتیک، بازى هاى رایانه اى، جایرو 
کوبتر (وسیله پروازى سبک) و فلوربال از جمله برنامه هاى 
جشنواره ملى ورزشــى زاینده رود اســت. رئیس هیئت 
انجمن هاى ورزشى اســتان اصفهان اضافه کرد: فوتبال 
رومیزى، اسپوکس، سافتبال، فتووالى، دارت، طناب کشى، 
جهت یابى، بیسبال، راگبى، ســپک تاکرا، فتووالى، قایق 
اژدها (دراگون بت)، کریکت، جت اسکى و اسکى روى آب 
نیز از دیگر رشته هاى این جشنواره به شمار مى رود. غزنوى 
تصریح کرد: شهروندانى که عالقه مند به پرواز با هواپیماى 
دو نفره، جایروکوبتر و همچنین ســقوط آزاد هستند باید 

مشخصات خود را به سامانه 30007463 پیامک کنند.

مدیر کاالى شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: از ابتداى 
هفته جارى(دیروز) ضایعات فلزى شــرکت پاالیش نفت 

اصفهان در تاالر بورس کاالى ایران عرضه شد.
مجید شهسوارى افزود: نخستین مرحله عرضه ضایعات 
فلزى این شرکت، شــامل آهن آالت ذوبى، تیوب هاى 
فین دار، سفال و براده هاى برنز، تیوب برنز، انواع لوله ها، 
انواع شیرآالت، آلومینیوم، ورق کربن استیل، بشکه فلزى، 
تکه کابل و... اســت. وى  بیان داشت: شفافیت و سالمت 
اقتصادى، رقابت سالم، کوتاه تر شدن فرآیند ادارى روند 
مزایدها و کاهش دغدغه هاى مصــرف کنندگان واقعى 
ضایعات فلزى در تأمین قراضه از اهداف اصلى این شرکت 

در پذیرش و عرضه ضایعات فلزى این پاالیشگاه از طریق 
بورس کاالى ایران اســت چرا که بورس کاال به عنوان 
بازارى مطمئن براى فروش اینگونه محصوالت بوده و این 

هم به نفع  خریداران و هم به نفع فروشندگان است.
شهسوارى اظهار داشــت: این پاالیشگاه تمام آهن آالت 
قراضه خود را در بــورس کاالى ایران عرضه و به فروش 
خواهد رســاند و ســاز و کارهاى فروش موازى را حذف 

خواهیم کرد.
وى تأکید کرد: در صــورت موفقیت فــروش این گونه 
ضایعات، برنامه آتى شرکت پاالیش نفت اصفهان براى 

عرضه سایر مواد و کاالهاى ضایعاتى خواهد بود.

سقوط آزاد 
بر فراز زاینده رود

عرضه ضایعات پاالیشگاه 
اصفهان در بورس کاال

نایب رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس از بدهى سنگین 
شش هزار میلیارد تومانى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
خبر داد و گفت: با وجود تولید تکنولوژى هاى به روز ریلى 
ملى و باالترین استانداردهاى جهانى در ذوب آهن، دولت 

یازدهم حاضر به خرید تولیدات و ریل این شرکت نیست.
حجت االسالم والمسلمین ناصر موسوى الرگانى با بیان 
اینکه شــرکت ذوب آهن اصفهان به دلیــل عدم فروش 
محصوالت تولیدى  در آستانه ورشکستگى قرار دارد، اظهار 
داشت: برخى از مسئوالن وزارت راه براى رفتن به سفرهاى 
خارجى و درآمد هنگفت ناشى از واردات، مانع خرید کاالهاى 
داخلى مى شوند.وى پیرامون اینکه وزارت راه و شهرسازى 
بى رویه کاالهاى تولید داخلى ذوب آهن را بدون هیچگونه 
قراردادى با این شرکت از خارج کشور وارد مى کند، تأکید 
کرد: در سال گذشته بالغ بر 3/5میلیون تن آهن آالت وارد 

کشور شده است.
وى با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان در چندین سال به دنبال 
خط تولید ریل بوده است، گفت: این شــرکت در دو سال 
توانسته با تکنولوژى به روز با باالترین استانداردهاى جهانى 
ریل مورد نیاز داخل کشور را تولید کند اما دولت حاضر به 

خرید ریل ذوب آهن نیست، زیرا خریدار ریل دولت است.

واردات ریل و انعقاد قرارداد ریلى وزارت راه 
با کشورهاى خارجى

حجت االسالم والمسلمین موسوى الرگانى بیان کرد: در 
زمان تولید ریل، وزارت راه و شهرسازى ایرادات فراوانى به 
ذوب آهن گرفت  براى مثال متراژ تولیدى شرکت 12 متر 
است باید طول آن بیشتر شــود و امثال دیگر، که کارخانه 
هر خواسته اى این وزارتخانه داشته اجرایى کرده اما اکنون 
وزارت راه قرارداد ریلى را با کشورهاى خارجى منعقد کرده  

است و ریل را وارد مى کند.
وى همچنین با اشــاره به فرمایش مقام معظم رهبرى در 
اول فروردین سال 96 ، تأکید کرد: ایشان فرمودند واردات 
کاالیى که مشــابه داخلى آن وجود دارد، حرام شــرعى و 
قانونى است؛ بنابراین مســئوالن با چه توجیهى در حال 

واردات ریل از خارج هستند، معلوم نیست.

انباشت تولیدات ذوب آهن در کارخانه 
نایب رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس با ابراز تأسف 
از نابودى تولیدات داخل و اشتغال کشــور، اظهار داشت: 
وزارت راه به جاى حمایت از تولید ریل ملى و خرید تولیدات 
ذوب آهن، به ورود کاالهاى مشابه داخل رو آورده و همین 
واردات، کارخانه را در آستانه ورشکستگى قرار داده است، 
چراکه تولیدات در شرکت انبار شده و هیچگونه خریدارى 
ندارد. وى با اشاره به اشتغال مستقیم هشت تا ده هزار نفر 
در ذوب آهن گفت: در این کارخانه با قدمت کهن بیش از 
چندین هزار نفر هم غیرمســتقیم فعالیت دارند و افرادى 
که از ســال 1346 در آن فعال بوده اند و اکنون در ردیف 
بازنشستگان قرار دارند با عدم پرداخت به موقع حقوق ها و 

مزایا مواجه شده اند. 
حجت االسالم والمسلمین موســوى الرگانى ادامه داد: 
هنگامى که دولت ریل ملى ذوب آهن را خریدارى نمى کند و 
وزارت راه هم اقدام به واردات بى رویه آهن آالت مشابه داخل 
کرده است، کارخانه با انباشت تولیدات با بدهى سنگین شش 
هزار میلیارد تومانى روبه رو مى شود و نارضایتى زیادى بین 

کارگران صنعت فوالد و ذوب آهن فراهم خواهد شد.
وى با انتقاد از اینکه سال هاست ریل از کشورهاى مختلف 
وارد ایران مى شود، اظهار داشت: با وجود تولید ریل ملى با 
باالترین اســتانداردهاى جهانى طى دو سال در ذوب آهن 
اصفهان، همچنان واردات ریل ادامه دارد و حتى وزارت راه 
و شهرسازى حاضر نیست هیچگونه قراردادى با ذوب آهن 

منعقد کند.
نایب رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس  بیــان کرد: با 
واردات بى رویه آهن آالت مشابه داخلى از خارج، نبود خریدار 
و انباشــت تولیدات ذوب آهن در کارخانه اکنون ذوب آهن 
اصفهان شش هزار میلیارد تومان به بانک ها، سازمان تأمین 

اجتماعى، سازمان مالیاتى و کارکنان خود بدهکار است. 
وى با تأکید بر اینکه اگر به داد شــرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان نرســند، این شــرکت در آینده نه چنــدان دور 
ورشکســت خواهد شــد، افزود: چنانچه از کاالى داخل 
خریدارى شــود دیگر آقایان نمى توانند بــراى واردات به 
خارج از کشــور بروند و از کنار واردات درآمدهاى هنگفت 

کسب کنند.

ذوب آهن با بدهى 6000 میلیارد تومانى 
در آستانه ورشکستگى

■ تولیدات در این شرکت انبار شده و هیچ خریدارى ندارد

جریان نداشتن سالن حرفه اى تئاتر در اصفهان یکى 
از مسائل کلیشه اى است، به گونه اى که با هر تماس 
براى گفتگو با هر کارگردان تئاترى در اصفهان به طور 
قطع این مسئله را مى شنویم که اصفهان سالن حرفه  

تئاتر ندارد.
انگار کمبود سالن تئاتر برچســبى روى این هنر شده 
تا هر بار آن را با خود یدك بکشد؛ اگر چه بارها شاهد 
بوده ایم که تئاتر اصفهان به صورت موج عمل مى کند، 
در یک موقعیت و فصل روى موج رفته و صعود مى کند 
اما پس از آن اگر ســقوط نکند، حداقل مســیر قبلى 
خود را نیز طى نمى کند و روى یک خط مســتقیم در 

حرکت است.
پاى صحبت هاى اهالى تئاتر که بنشــینیم از مسائل 
مختلفى مى گویند که به دلیل چنبره شــدن تئاتر در 
البه الى همان مسائل سبب شــده حرکت ویژه اى 
نداشته باشد اما آنها از مســائل دیگرى هم ِگلِه دارند 
که تنها منتهى به سالن نمى شود، ِگلِه هایى که به گفته 
«امید نیاز» چقدر باید به وضعیــت تئاتر اصفهان نِق

 زد؟

چقدر به مسئوالن نِق بزنیم؟
 امید نیــاز کارگردان تئاتــر که کارنامــه حرفه اى و 
هنرى درخشــانى دارد، گفت: فضا براى اجراى تئاتر 

مناسب نیست، سالن کم اســت بودجه ها کم است؛ 
این شــرایط براى من مناسب نیســت اما شاید براى 
افراد جوان تر و جویاى نام صالح باشــد کار کنند من 
با شرایطى که حرفه اى نمى دانم ترجیح مى دهم کار 

نکنم.
وى افزود: مشــکل تئاتر اقتصادى است مشکل من 
نه شوراى ارشاد اســت و نه چیز دیگرى، نمى صرفد 
براى یک کار چهار مــاه تمرین کنیــم و پس از آن 
نهایتًا چیزى که مى ماند دو ســه میلیون تومان است 
یعنى از یک کارگر ســاده کمتر اســت، ما از این راه 
زندگى مان مى گذرد، بنابراین بهتر اســت تولید تئاتر 

نکنم و کارهاى دیگر و اجراهاى دیگر داشته باشم.
 نیاز تصریح کرد: من از فضاى تئاتر اصفهان خســته 
هستم چقدر به مســئوالن نق بزنیم؟ بودجه نیست. 
تئاتر، هنرى است که باید از آن حمایت کرد اگر بودجه 

ندهند ما چگونه تئاتر بسازیم؟
وى با اشــاره به اجراهاى اخیر در اصفهان بیان کرد: 
درحال حاضر تئاتر اصفهان سیرتکاملش را طى مى کند 
اما پیشرفت نکرده؛ پیشرفت معنى دیگرى دارد فراى 
رشد تکاملى، اگر سال 65 دو سالن تئاتر داشتیم االن 
هفت سالن داریم معنى آن نیست که اصفهان در تئاتر 

پیشرفت داشته بلکه ســیرتکاملى و نرمالش را طى 
کرده است.

مگر مى شــود در اصفهان سالن تئاتر 
نداشته باشیم؟

جریان نداشتن ســالن تئاتر که خیلى هم کلیشه اى 
شده را اغلب اهالى تئاتر اشاره مى کنند؛ مسئول تئاتر 
حوزه هنرى اصفهان نیز به همین مسئله معتقد است و 
مى گوید: بزرگ ترین محدودیت هاى تئاتر در اصفهان 
کمبود سالن است و به نظر من ما حتى یک سالن تئاتر 
در اصفهان نداریم. من یک بار این مســئله را عنوان 

کردم و مســئوالن تعجب کرده و پرسیدند مگر 
مى شود ما شــهر بزرگى همچون اصفهان 

سالن تئاتر نداشته باشیم؟
رسول هنرمند گفت: سالن تئاتر سالنى است 

که به جز تئاتر هیچ اتفاق دیگرى در آن نیافتد، 
مانند مجموعه سالن هاى تئاتر شهر تهران که در آن 

فقط تئاتر اجرا مى شود.
وى تصریح کرد: در حال حاضــر در اصفهان در تاالر 
هنر که داراى دو سالن است، به جز تئاتر، اکران فیلم 
و نقد فیلم هم داریم؛ واقعًا در اصفهان فقر ســالن به 

وضوح دیده مى شود.
هنرمند با اشاره به استفاده از ســایر سالن هاى شهر 
اصفهان بیان کرد: با توجه بــه این کمبود مى توان از 
سایر سالن هاى شهر مانند سالن هاى برخى از اداره ها 
و حتى مدارس اســتفاده کرد، یادم هست پیش از این 
در سالن مدرسه هراتى و مدرســه ادب اجرا داشتیم. 
کمبود ســالن را مى توان از این طریق جبران کرد و 
این بسته به همت مسئوالن اســت که در این زمینه 

ورود کنند.

حتى یک سالن تئاتر در اصفهان نداریم

مشکل تئاتر، اقتصادى است

نایب رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان خواســتار 
برقرارى روابط نزدیک تجارى و سرمایه گذارى 
مرکز تجارى فرانسه و اتاق بازرگانى اصفهان شد.

مصطفى رناسى در دیدار با نماینده مرکز تجارى 
فرانسه در ایران، گردشگرى را یکى از بخش هاى 
مهم اقتصادى اصفهان برشــمرد و گفت: استان 
اصفهان از ســرمایه گذاران فرانسوى درزمینه 
هتل ســازى و ســاخت مراکز اقامتى استقبال 

مى کند. 
وى به ســرمایه گذارى شــرکت ونسى فرانسه 
در طرح توســعه فرودگاه اصفهان اشــاره کرد 
و گفــت: ســرمایه گذارى در زیرســاخت هاى 
اقتصــادى اســتان مى تواند زمینــه همکارى 
اصفهان و فرانســه را تقویت ســازد. رناسى با 
اشــاره به ســفر هیئت هــاى تجــارى اتاق 
بازرگانــى اصفهان به فرانســه گفت: اســتان 
اصفهــان مى تواند در بخش هاى کشــاورزى ،
صنعتى و خدمات گردشگرى همکارى نزدیکى 

با فرانسه داشته باشد.
«کاترین» نماینــده مرکز تجارى فرانســه در 
خاورمیانه هم گفت: بیش از 40 هزار شــرکت 
فرانســوى همچون ایرباس،توتال، رنو،پژو و...

در این مرکز عضویت دارنــد و به صورت کامًال 
مستقل از دولت فعالیت مى کند.

وى ارائه خدمات فنى و مهندســى در ســاخت 
جاده،مترو، راه آهــن، بــرق و الکترونیک را از 
ظرفیت هــاى همکارى مرکز تجارى فرانســه 
برشمرد و اظهار داشت: ایران یکى از کشورهاى 

مهم موردتوجه این مرکز است. 
نماینــده مرکز تجــارى فرانســه در خاورمیانه 
خواســتار معرفــى نیازهــا و توانمندهــاى 
واحدهــاى تولیــدى اســتان اصفهان شــد و 
افزود: مرکز تجارى فرانســه در ایران مى تواند 
زمینــه تأمین نیازهــاى این واحدهــا را فراهم 
سازد. کاترین از اعزام دو هیئت تجارى بلندپایه 
فرانســوى در خرداد و تیر به اصفهان خبر داد و 
بیان داشــت: در این هیئت مدیران شرکت هاى 

بزرگ فرانسوى به اصفهان سفر مى کنند.

مدیران شرکت هاى فرانسوى 
در راه اصفهان

شهردار نجف آباد گفت: بســیارى در مقطع طرح پروژه 
ریل باس تصــور نمى کردند کار تأیید نهایى مســیر در 
شورایعالى ترافیک و پیش بینى ســهم دولت در برنامه 
ششم توسعه پیش برود ولى با توجه به ریز شدن هزینه ها 
بین دولت، بخش خصوصى و چندین شهردارى، عملیاتى 
شدن چنین طرح بزرگى چندان دور از دسترس نخواهد

 بود.

مســعود منتظرى مجموع اعتبار پیش بینى شده جهت 
اجراى این طرح را نزدیک به هــزار و 200میلیارد ریال 
عنوان کرد و گفت: ورود به چنیــن عرصه هایى نیازمند 
جرأت و جسارت مدیریتى است که خوشبختانه تاکنون 
میسر شــده و به همین دلیل شــخصًا به عملیاتى شدن 
چنین پروژه اى مشروط به همکارى ســایر ارگان ها و 

شهردارى هاى در مسیر بسیار خوشبین هستم.

وى با اشاره به سرمایه گذارى قابل توجه بخش خصوصى 
جهت تکمیل مطالعات اولیه پروژه بیان داشت: همزمان 
با آزادسازى 8 کیلومتر از حریم کانال آب واقع در مسیر، 
طى مذاکرات صورت گرفته با آب منطقه اى، پیشنهاداتى 
نیز در خصوص تأمین ریل مــورد نیاز از ذوب آهن بابت 
عوارض آالیندگى مطرح شده که مذاکرات جهت تأیید 

نهایى آن همچنان ادامه دارد.

مدیر آب و فاضالب روستایى شهرستان برخوار، 
شاهین شــهر ومیمه گفت: بیش از دو هزار متر 
از شبکه آبرســانى به روســتاى بیدمشک این 

شهرستان تعویض شد. 
محمــد اونیــک آزه هــدف از اجــراى ایــن 
پروژه را، کاهــش هدررفت آب از شــبکه هاى 
آبرســانى عنوان کرد و اظهار داشــت: خطوط 
لوله آبرســانى به این روســتا بــه دلیل قدمت 
اجراى آنها و عمر باال، دچار فرســودگى شــده 
و باعث نشــتى آب و بــروز شکســتگى هاى 

گاه و بیگاه شده بود.
وى ادامه داد: بــا توجه به بروز خشکســالى در 
ســال هاى اخیر و اهمیت مدیریت مصرف آب، 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
عالوه بر فرهنگســازى صرفه جویى مصرف در 
میان مردم، بهسازى و اصالح شبکه هاى فرسوده 
و قدیمى آبرسانى را نیز در اولویت کارى خود قرار 
داده و در همین راستا این پروژه در آب و فاضالب 
روستایى شهرستان شاهین شــهر و میمه اجرا 

شده است.
اونیک آزه همچنین از تعـویض 85 فقره انشعاب 
آب خانگى در این پروژه خبر داد و گفت: با انجام 
این اقدامــات، عالوه بر کاهــش هدررفت آب، 
هزینه هــاى تعمیرات و نگهدارى شــبکه هاى 
آبرسانى نیز کاهش یافته و رضایتمندى مردم را 

درپى داشته است.

اجراى طرح 
ریل باس در 
نجف آباد، نیازمند 
120میلیارد اعتبار

تعویض 2 کیلومتر از 
شبکه آبرسانى 
روستاى بیدمشک

ن تئاتر
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ســال هاى اخ
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عالوه بر فرهنگس
میانمردم، بهسازى

و قدیمى آبرسان
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امروز؛«گشت 2» را 
همراه با بازیگران فیلم ببینید

فیلم سینمایى «گشت 2» با حضور تعدادى از بازیگران 
این فیلم، 17 اردیبهشـت ماه(امروز) در سـینما ساحل 

اکران مى شود.
فیلـم سـینمایى «گشـت 2» بـه نویسـندگى مهدى 
محمدنژادیـان و با تهیـه کنندگى و کارگردانى سـعید 
سهیلى، سـرى دوم از فیلم سینمایى «گشـت ارشاد» 
است. این فیلم که به تازگى موفق شده رکورد بیشترین 
فروش را که پیش تـر متعلق به فیلم «فروشـنده» بود 
بشکند، هم اکنون پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى 

ایران است.
گفتنى اسـت، حمید فرخ نـژاد، پوالد کیمیایى، سـاعد 
سـهیلى و بهاره افشـارى براى اکران «گشـت 2» به 
سـینما سـاحل مى آیند.عالقه مندان براى دیدن این 
فیلم در حضـور بازیگران آن مـى توانند بـا تهیه بلیت 
از سایت سـینما تیکت، در سـانس 18 به سینما ساحل 

مراجعه کنند.

هزینه 20 میلیاردى براى 
عمران و بهسازى نیاسر 

شـهردار نیاسـر گفت: 20 میلیارد ریال بـراى عمران، 
توسعه و بهسـازى این شـهر طى ده ماه گذشته هزینه 

شده است.
سبحان نظرى اظهار داشت: براى روشنایى بلوار خلیج 
فارس به طول چهار کیلومتر، سه میلیارد و 500 میلیون 

ریال صرف شده است.
 LED وى افزود: ایـن طرح با بهره گیـرى از 70 المپ
و با مشـارکت اداره برق شهرسـتان کاشـان اجرا شده 
اسـت. نظرى خاطرنشـان کرد: براى بازسازى، مرمت 
و زیباسازى بوستان گیالنه و همچنین ساماندهى باغ 
تاالر نیز دو میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه شده است.

شهردار نیاسر تصریح کرد: افزون بر زیباسازى و احداث 
راه هایى براى رفت و آمد آسان جانبازان و معلوالن به 
باغ تاالر، 50 اصله درخت چنار نیز در این باغ کاشته شد.
وى از اجراى طرح سالمت از محل چهارطاقى تا آبشار 
نیاسـر به طول یک کیلومتـر هم خبـر داد و گفت: این 
مسـیر براى پیاده روى گردشـگران، پیش بینى شـده 

است.

دستگیرى «سیم دزد» با 
یک تن کابل برق سرقتى

فرمانـده انتظامى شهرسـتان برخوار از دسـتگیرى دو 
سـارق سـیم برق و کشـف 960 کیلوگرم کابـل برق 

سرقتى خبر داد.
على صادقى اظهار داشـت: در پى وقـوع چندین فقره 
سرقت سیم و کابل برق در شهرستان برخوار مأموران 
پلیس آگاهى این شهرستان وارد عمل شدند. وى ادامه 
داد: مأموران با راه اندازى گشـت هاى آشـکار و پنهان 
موفق شـدند دو سـارق را حین سـرقت سـیم بـرق در 
یکى از شهرستان هاى اطراف شـهر برخوار شناسایى 

و دستگیر کنند.
فرمانـده انتظامى شهرسـتان برخـوار بیان داشـت: در 
بازرسـى از مخفیگاه این سـارقان مقدار 960 کیلوگرم 

سیم سرقتى کشف شد.

ترمیم ترانشه یک بلوار در 
مبارکه به روش ژئوگرید 

براى اولین بار در شهرستان مبارکه، پروژه ترمیم ترانشه 
بلوار خلیج فارس با استفاده از روش ژئوگرید اجرا شد.

به گـزارش روابط عمومى شـهردارى مبارکـه، ترمیم 
ترانشه از روش ژئوگرید مزایاى  بسیارى از لحاظ فنى، 
اقتصادى، مدت زمان اجرا و عمر مفید به همراه دارد. با 
استفاد ه از این روش مى توان ضمن افزایش عمر آسفالت 
به میزان چنـد برابر ، از بـروز عوارضى مانند خسـتگى 
زودرس ، تـرك خوردگى و مـوج افتادگى در آسـفالت 

جلوگیرى به عمل آورد. 
جداسـازي مـواد مختلـف مثـل تفکیـک ماسـه از 
گراول،جداسـازي و فیلتراسـیون، ایجـاد سـطح 
تفکیک کننده بین مواد آلوده کننده و مـواد غیر آلوده، 
بـاال بـردن مقاومـت مکانیکی و بـاال بـردن مقاومت 
کششـی از مهمترین کاربردهاى ژئوگریدها محسوب

 مى شود.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
درحال حاضر هزار و 200 دســتگاه اتوبوس در شــهر 
اصفهان نسبت به جابه جایى شهروندان اقدام مى کنند 
که تا سال 1400 تعداد این اتوبوس ها به دو هزار دستگاه 

افزایش خواهد یافت.
علیرضا صلواتى اظهارداشت: در حال حاضر براى خرید 
هر اتوبوس بایــد 500 میلیون تومــان هزینه پرداخت 
شود. وى با اشــاره به انعقاد قرارداد خرید 500 اتوبوس 
براى شــهر، ادامه داد: ماهانه 30 تا 40 دســتگاه از این

 اتوبوس ها به ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانى شهردارى 
اصفهان اضافه مى شود.

وى یادآور شد: هفته گذشته 30 دســتگاه اتوبوس 15 
مترى ســامانه تندرو که داراى آخرین اســتانداردهاى 
زیست محیطى هستند، وارد خط سوم سامانه BRT شهر 

اصفهان شدند.
صلواتى با تأکید براینکه تا ســال 1400 ســن ناوگان 
اتوبوسرانى شــهر اصفهان از 8/5 ســال به چهار سال 
کاهش خواهد یافت، این نوید را به ساکنان خیابان امام 
رضا(ره) واقع درخیابان امام خمینى(ره) داد که امسال خط 
ویژه اتوبوس در خیابان امام رضا(ع) راه اندازى مى شود. 
وى ادامه داد: سهم 45 درصدى براى اتوبوس ها و سهم 

10 درصدى براى قطار شهرى محقق مى شود.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر و روستا در 
استان اصفهان با بیان اینکه هیئت هاى اجرایى 500 داوطلب 
شورا را رد صالحیت کردند، گفت: از مجموع داوطلبان تنها 
3درصد آنها در هیئت هاى نظارت بر شوراها و در حدود 5 

درصد در هیئت هاى اجرایى رد صالحیت شدند. 
اکبر ترکى با اشــاره به احراز صالحیت داوطلبان پنجمین 
دوره انتخابات شوراهاى شــهر و روستا در اصفهان اظهار 
داشــت: ده هزار و 883 نفر براى شرکت در پنجمین دوره 
انتخابات شوراى شهر و روستا در استان اصفهان ثبت نام 
کردند که از این تعداد 933 نفر رد صالحیت شدند. وى با 
بیان اینکه از تعداد 933 نفر رد صالحیت شده، 409 نفر در 

هیئت نظارت بر شوراها رد صالحیت شدند، افزود: در مرحله 
نخست احراز صالحیت هاى هیئت هاى اجرایى، فرماندارى 
افرادى را معرفى کرد و تعیین صالحیت شدند و در این راستا 
هشت نفر انتخاب شــدند که از این تعداد چهار نفر از افراد 
دولتى شامل فرماندار، مدیرکل ثبت احوال، مدیرکل آموزش 

و پرورش و معاون جهاد کشاورزى بودند. 
ترکى با بیان اینکــه برخى از داوطلبــان اصالح طلب در 
بررســى احراز صالحیت ها به رد صالحیت خود اعتراض 
کردند، خاطرنشان کرد: این افراد اکثراً از اصالح طلبان شهر 
اصفهان بودند و قطعاً در روند صالحیتشان نکاتى سبب رد 

صالحیت آنها شده است.

هیئت هاى اجرایى 500 داوطلب 
را رد صالحیت کردند

اتوبوس هاى شهر به 
2000 دستگاه افزایش مى یابد

 چراغ قرمز چهارراه، پیاده روى خیابان هاى شــلوغ شهر، 
مجتمع هاى تجارى، بوستان ها وپارك هاى سطح شهر، 
اتوبوس و ناوگان حمل ونقل عمومى، زیر ســى وسه پل و 
خواجو، ایستگاه تازه تأسیس مترو در میدان شهدا، میادین 
اصلى شــهر، روبه روى مغازه هاى اغذیه فروشى در باال 
وپایین شهر، نوك قله کوه صفه و خالصه هر کجا که فکر آن 

را بکنید و یا نکنید این افراد پیدا مى شوند.
میانگین سنى آنها از ده دوازده سال تجاوز نمى کند و جنسیت 
آنها نیز بیشــتر دختران هســتند. کیف هاى مدرسه  را به 
شانه هاى خود آویزان کرده اند اما خبرى از رفتن به مدرسه 
در میان آنها نیست. داخل کیف هاى آنها نیز کتاب درسى و یا 
دفتر مشق پیدا نمى شود. پر است از لواشک هاى بسته بندى 
در طعم هاى مختلف اما براى آنها طعم همه لواشک ها یک 

مزه را مى دهد: فقر.
دستفروشى  کودکان زمانى در اصفهان به تعداد امروز نبود 
ویا اگر حضور داشتند تجمع آنها در یک نقطه خاص از شهر 
بود یا در نزدیکى چهارباغ بســاط خود را پهن مى کردند و 
یا در اطراف سینماهاى شــهر . اما امروز هرکجا که شما در 
اصفهان سربچرخانید دستفروشــى را پیدا خواهید کرد که 
با بسته اى از لواشــک هاى هفت رنگ به سراغ رنگ تک 

اسکناس شما بیاید.
در این ازدحام وشــلوغى انتخاب شــوراى شهر اصفهان، 
انتخابات میان دوره اى مجلس و حضور نمایندگان اصفهان 
در شهر انگار آنها در جایى دیگر زندگى و تردد مى کنند که 
این کودکان دستفروش به چشم آنها نمى آید. چشم ها این 
روزها دنبال رأى هستند و آدم ها را شبیه به برگه انتخاباتى  

مى بینند.
نباید فقط به این افراد خرده گرفت زیرا اهل مطبوعات نیز از 
این قبیله جدا نیستند و هربار با خبرها، تیترها و گزارش هاى 
خود حال چه با حمایت هاى مادى و معنوى  وچه خیرخواهانه، 
در بزرگ شدن این افراد نقش پر رنگى را ایفا مى کنند. در 
همین مدت اعالم اسامى تأیید و رد صالحیت شده  شوراى 
شهر اصفهان، مطبوعات محلى و خبرگزارى ها چه تیترهایى 
که پریشــان نکردند و چه گزارش هایى که سرخ و سفید 
نکردند؛ چرا پاى سلبریتى ها به شوراى شهر باز مى شود؟ 
شهردارى اصفهان مى تواند الگوى حرکت جهادى و انقالبى 

براى دولت باشد، رونمایى از اسم رمز عملیات مظلوم نمایى، 
شوراها تبلور واقعى حضور مردم در تعیین سرنوشت جامعه، 

جنگ ستارگان و... پس ما نیز بى تقصیر نیستیم.
گذار از انتخابــات و انتخاب شــدن فرد زمــان زیادى را 
در برنمى گیرد اما حضور آن فرد بعد از انتخابات اســت که 
باعث مى شود زمان  هاى زیادى را مردم بر اثر یک انتخاب 

اشتباه با دشوارى بگذرانند.   
حضور کودکان کار در سطح شــهر اصفهان خود مى تواند 
پیام روشنى براى مسئولین امروز و فرداى این شهر باشد که 

بتوانند با شناسایى نیازها و رفع آن به حضور آنها خاتمه داد. 
مدیر پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان 
با اذعان بر این نکته که حضور متکدیان و کودکان خیابانى 
در سطح شهر عالوه بر اینکه چهره شهر را آلوده و مخدوش 

مى سازد، بســتر ارتکاب جرم و جنایت را نیز مهیا مى کند، 
بیان داشت: این متکدیان که غالبًا از اتباع بیگانه هستند با 
سوء استفاده از احساسات دینى و عواطف مذهبى شهروندان 
مبادرت به تکدیگرى کرده و روزانــه از این راه درآمدهاى 

زیادى را عاید خود مى کنند.
این مقام مسئول، راه حل این مشکل را اینگونه مى داند که: 
شهروندان به جاى کمک به اینگونه اشخاص، کمک هاى 
خود را به نهادهاى خیریه و حمایتى معتبر در سطح شهر ارائه 
دهند که  قطعاً به دست نیازمندان واقعى خواهد رسید، ولى با 
کمک به متکدیان زمینه سوء استفاده و فعالیت بیشتر آنها را 

فراهم کرده و گداپرورى در شهر رواج خواهد یافت.
متهم اصلى باز مردم معرفى شدند و عامل آن نیز عواطف و 

احساسات عنوان گردید. 

انتخابات برآمده از یک احساس تکلیف است، احساسى که 
در هر انسانى نهادینه شده  و با احساسات فردى و گروهى 
شکل گرفته و رنگ مى گیرد.سوء استفاده از احساسات در هر 
برهه اى مى تواند باعث ایجاد مشکالت فراوانى شود. و در 
بحث کودکان کار به زعم این مسئول، احساسات باعث رشد 

گدا پرورى در شهر اصفهان شده است.
درپایان باید گفت هیچ پدیده اى به تنهایى و بدون علت یا 
عاملى بروز نمى کند و پدیده هاى اجتماعى نیز از آنجا که 
در جامعه و در ارتباط با انسان ایجاد مى شوند از پیچیدگى 
بیشــترى برخوردارند. پــس نمى توان به قطــع در مورد 
یک پدیــده اجتماعى صحبت کرد و باید همــه ابعاد آن از 
شــکل گیرى تا بروز و ظهور آن مورد کنکاش و بررســى 

قرار بگیرد.

دستفروشى در اصفهان با طعم «لواشک»

با توجه به بارش هاى خوب بهارى و احتمال سیالبى شدن 
استان مجاور، یک ماهى است دریچه هاى سد زاینده رود 
به روى مردم اصفهان باز شــده اما افسوس که  این روِد 
زنده اصفهان باز هم سهم تاالب لب هاى تشنه گاخونى 

نشده است.
گویى حیات وحش نیز با غریزه ذاتى خود این موضوع را 
درك کرده اند که تاالِب آنها دیگر محل زندگى نیست، 
چراکه ســال هاســت به جاى آبى بیکران، چشم نواز و 
گســترده گاوخونى، نمک و شــن در  کف تاالب موج 
مى زند؛ از پرندگان مهاجرى که دیگر، باِر ســفر در کنار 
تاالب بر زمین پهن نمى کنند تا حیواناتى مانند روباه و... 
که به دلیل تغییر محیط زیست و نبودغذاى کافى به نقاط 

دیگر استان مهاجرت کرده اند.
امسال جاى حواصیل ها و فالمینگوهاى پرصورتى  نیز در 

کنار تاالب نیمه جان گاوخونى خالى است.
نماینده میراث فرهنگى و فعال محیط زیســت ساکن 
ورزنه با اشاره به اینکه در چند روز گذشته براى سرکشى 
به تاالب گاوخونى سر زدیم، گفت: وضعیت تاالب سال 
به سال بدتر مى شــود به نوعى که در سرکشى خود به 
گاوخونى با تعجب متوجه این نکته شــدیم که تعدادى 
حواصیل و فالمینگو که در اردیبهشت ماه سال گذشته در 

تاالب زندگى مى کردند دیگر وجود ندارند.
احمد شــهبازى وضعیت تاالب گاوخونى را ناخوشایند 
توصیف کرد و افزود: گاوخونى اکنون تقریباً خشک شده 
است و فصل گرما که آغاز شود، عرض تاالب را مى توان 
با موتور سیکلت پیمود. وى با بیان اینکه پوشش نیزارها 
کم و درنتیجه تبخیر آب در این منطقه زیاد شده است، 
اظهار داشــت: در زمســتان حداقل تعدادى مرغابى در 
تاالب زندگى مى کردند اما اکنون گویى پرندگان نیز با 
درك وضعیت خاص گاوخونــى به دیگر نقاط مهاجرت 

کرده اند.
شهبازى با اشاره به اینکه سال به ســال سیر نزولى در 
ارتباط با تغییر وضعیت گاوخونى را شــاهد هستیم، ابراز 

داشــت: با وجــود بارندگى هاى اندکى که امســال در 
محدوده تاالب داشتیم اما به دلیل خشکى بیش از اندازه 
گاوخونى تأثیرى در وضعیت فعلى تاالب شاهد نبوده ایم.

احیــاى تــاالب گاوخونــى نیازمنــد 
برنامه ریزى هاى بلندمدت است

این فعال محیط زیست بیان داشت: بارها بر این مطلب 
تأکیــد کرده ایم که بــراى احیاى تــاالب گاوخونى و 
زاینده رود نیازمند برنامه ریزى هاى بلندمدت هستیم و 
در این میان بسیارى از روش هاى کنونى باید تغییر کند و 

قوانین به شکل جدى ترى عملیاتى شود.
وى با اشاره به اینکه آبى که به نزدیکى تاالب مى رسد 
با آنچه در اصفهان مى بینیم متفاوت است، گفت: اگر در 
سال هاى گذشته اندك آب زاینده رود در فصل تابستان 
این تاالب را زنده نگه مى داشته است، به این دلیل است 
که جریان دائمى آب را شاهد بودیم ومحیط زیست نیز تا 

این حد آسیب ندیده بود.

این فعال محیط زیســت گفت: از ســویى در آن زمان 
به دلیل جریــان دایمى رودخانه، آب هاى ســطحى و 
زایش هاى آبى ناشــى از بارش باران توسط زه کش ها 
جمع آورى و به طرف رودخانه و تاالب هدایت مى شد اما 
اکنون 11 سالى است که کانال هاى زه کشى نیز خشک 
شده اند. وى با اظهار تأســف از اینکه لوله کشى هایى 
در زمین هاى کشــاورزى ایجــاد و آب رودخانه پمپاژ 
مى شود، اضافه کرد: به دلیل استفاده کامل از آب رودخانه 
براى امور مختلف از جمله کشاورزى و فراموشى سهم 
چرخه آب، دیگر گردش آب در کانــال هاى فرعى  را 
شاهد نیستیم و ســطح آب هاى زیرزمینى بسیار پایین 

رفته است.

بدون رفع سوءمدیریت ها، بحران گاوخونى و 
زاینده رود تغییر نمى کند

شهبازى اظهار داشــت: ســوءمدیریت در دوره هاى 
مختلف، این وضعیت را رقم زده است چرا که به طور مثال 

در سال هاى گذشته زمین بایر کشاورزى آماده کشت و 
دولت براى تأمین آب آنها متعهد شد و بر این  اساس اگر 
جریان آبى هم موجود باشــد بدون رفع سوء مدیریت ها 
واشکال هاى موجود، بحران تاالب گاوخونى و زاینده رود 

تغییر نمى کند.
■■■

مدیرکل محیط زیســت اصفهان در ارتبــاط با احیاى 
گاوخونى مى گوید: به طور کلى بــراى احیاى تاالب ها 
نیارمند برنامه ریزى جامع هســتیم و بر این اســاس با 
تأخیر نسبت به زمان احیاى این تاالب ها، اکنون همان 
برنامه اى که براى احیاى تاالب هاى شادگان و ارومیه در 
سطح کشور تهیه شــده بود در حوضه آبریز زاینده رود در 
حال تهیه است. حمید ظهرابى تأکید کرد: اعتقاد ما بر این 
است که اگر برنامه جامع مورد توافق بخش هاى مختلف 
نداشته باشیم دستیابى به احیاى تاالب امکانپذیر نیست و 
بر این اساس با برنامه ریزى هاى مشارکتى با حضور تمامى 
ذینفعان در حال تدوین برنامه اى هســتیم که به مراجع 

ذیربط براى اجرا ارائه شود.

احیاى تاالب گاوخونى در گرو زنده سازى 
زاینده رود است

وى درباره ارتباط احیاى تــاالب به تأثیر احیاى زاینده رود 
براى زنده کردن تاالب تصریح کــرد: راهکارهایى براى 
احیاى حوضــه زاینده رود و تــاالب بین المللى گاوخونى 
مشخص اســت، باید مصرف آب در بخش هاى مختلف 
کم شود تا رودخانه جارى و تاالب نیز در ادامه این رویکرد 

احیا شود.
ظهرابى با بیان اینکه مهمترین برنامه اى که مى تواند به 
شکل اصولى در حفاظت از این تاالب مؤثر باشد، تدوین 
برنامه مدیریت زیست بومى تاالب بین المللى گاوخونى 
اســت، افزود: همچنین براى حفاظت مطلوب از تاالب 
گاوخونى، پاسگاه محیط بانى و مرکز مدیریت این تاالب 

بین المللى اردیبهشت ماه افتتاح مى شود.

جاى خالى فالمینگو و حواصیل، داغى بر دل گاوخونى

تاالب گاوخونى در حسرت آب و پرنده

نهمین نمایشگاه مبلمان شــهرى، فضاى سبز و 
خدمات شهرى و ششــمین نمایشگاه تخصصى 
گل و گیاه در محل نمایشگاه هاى استان اصفهان 
گشایش یافت. در این دوره 114 مشارکت کننده 
از اســتان هاى اصفهان، تهران، خراسان رضوى، 
فارس، البرز، کرمان، همدان، مازندران و آذربایجان 
شرقى در بیش از 9 هزارمتر مربع فضاى نمایشگاهى 
به ارائه محصوالت و دستاوردهاى خود پرداخته اند. 
انواع مبلمان شهرى و پارکى، تجهیزات زیباسازى 
و المان هاى شــهرى، عالیم، تابلوها، تجهیزات 
ترافیکى و شهرى، فضاى ســبز، انواع گل و گیاه، 
تجهیزات گلخانه اى و باغبانى، انواع دانه، بذر، سم 
و کود، گل آرایى و درختچــه هاى تزیینى از جمله 
محصوالت و خدماتى هستند که در این نمایشگاه 
عرضه شده است. حضور دو مجموعه بازار گل و گیاه 
از شهر اصفهان در دو سالن مجزا براى ایجاد فضاى 
رقابتى بهتر، برگزارى مسابقه بهترین تولیدکننده گل 
هاى شاخه بریده توسط بازار گل و گیاه شهردارى 
با داورى اســاتید دانشــگاه هاى مرتبط، اتحادیه 
فروشــندگان گل اصفهان، کارشناسان سازمان 
جهاد کشــاورزى و نظام مهندســى کشاورزى و 
سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان از 
جمله ویژگى هاى جالب توجه این نمایشگاه است.

گفتنى اســت؛ این نمایشــگاه تا 18 اردیبهشت 
ماه(فردا) از ســاعت 16 تــا 22 پذیــراى عموم 

بازدیدکنندگان خواهد بود. 

نمایشگاه گل و گیاه 
تا فردا دایر است

معاون آموزشــى اداره کل تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان گفت: سومین المپیاد مبلغان دینى مسلط 
به زبان هاى خارجى در گستره پنج زبان زنده دنیا 

برگزار مى شود. 
حجت االسالم و المسلمین على اکبر صافى اظهار 
داشت: سومین المپیاد مبلغان دینى مسلط به زبان 
هاى خارجى که اواخر امســال برگزار خواهد شد، 
در رشته هاى انگلیســى، عربى، اسپانیایى، چینى 
و فرانســوى مى باشــد. وى افزود: مرکز آموزش 
زبان هاى خارجى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان 
فعالیت خود را از دو دهه گذشته در رشته هاى زبان 
انگلیسى، عربى، اسپانیایى، چینى، فرانسوى آغاز 

کرده است. 
حجت االســالم والمســلمین صافى گفت: زبان 
آلمانى نیز به تازگى به شمار رشته هاى این مرکز 
اضافه شده است. وى افزود: 221 طلبه هم اکنون 
مشغول فراگیرى زبان هاى خارجى در رشته هاى 

یاد شده هستند. 

معــاون تربیــت بدنــى و تندرســتى اداره کل 
آموزش پرورش اســتان اصفهان گفت: امسال 
300 هزار دانش آموز در ســومین المپیاد درون 

مدرسه اى در سطح استان شرکت مى کنند.
عبدالرضا رئیســى افزود: طى ســال هاى اخیر 
طرح هاى مختلفى در راســتاى ایجاد شادابى و 
نشاط در بین دانش آموزان درواحدهاى آموزشى 

اجرا شده است.
وى با بیان اینکه المپیاد درون مدرسه اى از جمله 
این طرح هاست، تصریح کرد: طرح حیات پویا و 
آموزش و تشویق به فعالیت و برنامه هاى قرآنى و 

فرهنگى نیز اجرا مى شود.
معاون تربیت بدنى و تندرستى اداره کل آموزش 
پرورش استان اصفهان خاطر نشان کرد: تالش 
شــده با اجراى برنامه هاى مختلــف فرهنگى، 
ورزشى، تفریحى و آموزشى زمینه حضور و رغبت 

بیشتر دانش آموزان در مدرسه ها فراهم شود.

برگزارى المپیاد علمى 
مبلغان زبان هاى خارجى

شرکت 300 هزار دانش آموز 
در المپیاد درون مدرسه اى 

جمال نوروزباقرى

تبلیغات نامزدها در دستان کودکان کار
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه 
شــمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره  16004 1395603020260   مورخ  1395/09/20  اقاى حیدرقلى خانى سوالرى  به شناسنامه شماره 19  
کدملی 1199523852  صادره شهرضا  فرزند باقر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 154,57  مترمربع از پالك 

شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
2- شــماره  13382 1395603020260   مورخ  1395/08/11 اقاى محمد ناطقى  به شناسنامه شماره  4947  کدملی  
1229362444  صادره خوانسار  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  231,48  مترمربع از پالك شماره  

13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
3- شماره  19967 1395603020260   مورخ  1395/11/16 اقاى محمدطیب اکرمى  به شناسنامه شماره 31  کدملی 
2511430401  صادره الرستان  فرزند محمدعمر  نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 350,80  
مترمربع از پالك شماره 371 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
4- راى شماره  19968 1395603020260   مورخ   11/16/ 1395 اقاى صفر بابائى سودانى  به شناسنامه شماره 1195  
کدملی 1283294303  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 350,80  
مترمربع از پالك شماره 371 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
5- راى شماره  19969 13954603020260   مورخ  1395/11/16   اقاى حسین مانیان  به شناسنامه شماره 1115  کدملی 
1283293498  صادره اصفهان  فرزند کاظم  نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 350,80  مترمربع از 

پالك شماره 371 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
6- راى شماره  18923 1395603020260   مورخ  27 /1395/10  آقاي  صفرعلی سهرابی باردهء به شناسنامه شماره 39 
کدملی 4622875241 صادره شهرکرد فرزند اله داد در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    141,21 
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى رجبعلى جبارى باطانى
7- راى شماره  18926 1395603020260 مورخ 1395/10/27  خانم ماه پري سهرابی به شناسنامه شماره 40 کدملی 
4622963310 صادره شهرکرد فرزند جمعه در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    141,21 مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى رجبعلى جبارى باطانى
8- راى شماره   15942 1395603020260مورخ   1395/09/20 اقاى ابوالقاسم آقابابائى عمروآبادى به شناسنامه شماره 
23  کدملی 1199551317  صادره شهرضا  فرزند یوسف  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95,45 

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
9- راى شماره  15944 1395603020260   مورخ   1395/09/20   خانم زهرا ذهبى عمروآبادى به شناسنامه شماره 32  
کدملی 1199576093  صادره شهرضا  فرزند سیف اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95,45 

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
10- راى شماره  19957 1395603020260   مورخ   1395/11/16  خانم آرزو باقرى قهجاورستانى  به شناسنامه شماره 
1494  کدملی 1291542851  صادره خوراسگان  فرزند مرتضى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150,90  مترمربع 
از پالك شماره13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

رجبعلى جبارى باطانى
11- راي شماره 17234 1395603020260  مورخ   1395/10/06   آقاي  علی حیدري دولت آبادي به شناسنامه شماره 
399 کدملی 1286461871 صادره اصفهان فرزند عباس در ششــدانگ  یک باب مغازه تجارى و زیرزمین   به مساحت 
34,75  مترمربع پالك شماره  - فرعی از  14039-14048 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
12- راى شماره  20864 1395603020260   مورخ   1395/11/26    اقاى احمد واعظ دلیلى  به شناسنامه شماره 68972  
کدملی 1281787132  صادره اصفهان  فرزند فضل اله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 247,38  مترمربع از پالك 

شماره 55 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
13- راى شماره  20857 1395603020260   مورخ   1395/11/26   خانم رقیه مومنى دهقى  به شناسنامه شماره 1536  
کدملی 1284895157  صادره اصفهان  فرزند یداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 78,36  مترمربع از پالك 
شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج 

میرزاحسین صرامى
14- راى شماره 21769 1395603020260   مورخ   12/05/ 1395   آقاي حسن شریفی به شناسنامه شماره 44846 کدملی 
1282372191 صادره اصفهان فرزند حمزه بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111,15 مترمربع ازپالك شماره 49 

فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
15- راى شــماره  22587 1395603020260   مورخ   07/26/ 1395  آقاي مسلم ملک محمدي به شناسنامه شماره 4 
کدملی 6299882271 صادره بروجن فرزند سهراب نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 188,25 مترمربع پالك 

شماره448 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
 16- راى شماره  00580 1396603020260   مورخ  01/21/ 1396   آقاى محمد حسین جزي به شناسنامه شماره 8856 
کدملی 5110099170 صادره شاهین شهر فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 300,68 مترمربع 
پالك شماره1 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى سلطانعلى شهسوارى 
17- راى شــماره 21645  1395603020260   مورخ  12/04/ 1395  آقاي  اکبر قاضی زاده به شناسنامه شماره 1962 
کدملی 1286613949 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 6,56 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بامستحدثات آن به مساحت 681,14 مترمربع پالك شماره 764 و765 فرعی از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
که پالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 
9 اصفهان به طاهره روحانى اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على 

قاضى زاده سابقه ثبت دارد
18- راى شــماره  21647 139603020260   مورخ  12/04/ 1395    خانم زهرا قاضی زاده به شناسنامه شماره 2040 
کدملی 1286816459 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 6,56 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بامستحدثات آن به مساحت 681,14 مترمربع پالك شماره 764 و765 فرعی از99 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان 
که پالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 
9 اصفهان به طاهره روحانى اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على 

قاضى زاده سابقه ثبت دارد
19- راى شماره  21647 1395603020260   مورخ  12/04/ 1395   آقاي  مرتضی قاضی زاده به شناسنامه شماره 52223 
کدملی 1281619302 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 6,56 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بامستحدثات آن به مساحت 681,14 مترمربع پالك شماره 764 و765 فرعی از99 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان 
که پالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 
9 اصفهان به طاهره روحانى اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على 

قاضى زاده سابقه ثبت دارد
20- راى شــماره 21648 1394603020260   مورخ  12/04/ 1395  آقاي  حسین قاضی زاده به شناسنامه شماره 206 
کدملی 1286493269 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 6,56 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بامستحدثات آن به مساحت 681,14 مترمربع پالك شماره 764 و765 فرعی از99 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان 
که پالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 
9 اصفهان به طاهره روحانى اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على 

قاضى زاده سابقه ثبت دارد
21- راى شــماره 21649 1395603020260   مورخ   12/04/ 1395    آقاي عباس قاضی زاده به شناسنامه شماره 647 
کدملی 1286576024 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 6,56 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بامستحدثات آن به مساحت 681,14 مترمربع پالك شماره 764 و765 فرعی از99 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان 
که پالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 484 دفتر 126 امالك سابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-62/9/26 دفتر 
9 اصفهان به طاهره روحانى اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 امالك بنام على 

قاضى زاده سابقه ثبت دارد
22- راى شماره 21644 1395603020260    مورخ   1395/12/04    آقاي  محمد حسن قاضی زاده به شناسنامه شماره 
1111 کدملی 1286539595 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 39,20 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور بامستحدثات آن به مساحت 681,14 مترمربع پالك شماره 764 و765 فرعی از99 اصلی واقع دربخش 16 ثبت 
اصفهان که پالك 765 فرعى قبل ازتفکیک درصفحه 484 دفتر 126 امالك ســابقه ثبت دارد که طبق سند 54000-
62/9/26 دفتر 9 اصفهان به طاهره روحانى اصفهانى انتقال یافته وششدانگ پالك 764 فرعى درصفحه 481 دفتر 126 

امالك بنام على قاضى زاده سابقه ثبت دارد
23- راى شماره 20996 1395603020260  مورخ   1395/11/27  اقاى جهان بخش طیبى  به شناسنامه شماره 19  کدملی 
1881990397  صادره شوشتر  فرزند اسداله  نسبت به  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 170,97  

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
24- راى شــماره  20997 1395603020260   مورخ  1395/11/27 اقاى غالمرضا اسدى نژاد  به شناسنامه شماره 38  
کدملی 1881990583  صادره شوشتر  فرزند عبدالرضا  نسبت به  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

170,97  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
25- راى شماره   21768 1395603020260   مورخ   1395/12/05 آقاي عبداله زارعی شمس آبادي به شناسنامه شماره 
3 کدملی 1291223894 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 50,40 مترمربع از پالك 

شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
26- راى شماره 19800 1395603020260   مورخ  14 /1395/11  آقاي  غالمعلی عابد پور دهاقانی به شناسنامه شماره 
14 کدملی 5129584163 صادره سمیرم ســفلى فرزند محمد حسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به 
مساحت 119,25 مترمربع از پالك شــماره 34 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
27- راى شماره  21661 1395603020260   مورخ   05 /1395/12  اقاى رسول حسومى به شناسنامه شماره 759 کدملی 
1286830168  صادره اصفهان فرزند جعفر قلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 305,20  مترمربع از پالك 

شماره از15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
28- راى شماره 19110 1395603020260   مورخ   1395/10/30 اقاى حسن تیمورى عسگرانى  به شناسنامه شماره 
1381  کدملی 1285758951  صادره اصفهان  فرزند رحمت اله  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 40  
مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

شهال سلیمانى بروجنى 
29- راي شماره  19044 13946030202600   مورخ  1395/10/29 آقاي یوسف حیدري به شناسنامه شماره 18 کدملی 
1286772291 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب مغازه و فوقانى آن  به مساحت 40,52   مترمربع پالك 
شماره 126فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از سهم االرث 

مرحوم حسین حیدرى
30- راى شماره  20860 1395603020260   مورخ   1395/11/26   خانم صدیقه لرى دولت ابادى  به شناسنامه شماره 28  
کدملی 6609520089  صادره دولت اباد  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153,93  مترمربع از پالك 

شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
31- راى شماره  21082 1395603020260   مورخ  1395/11/28 اقاى ابراهیم نیسیانى  به شناسنامه شماره 2071  کدملی 
5659021018  صادره کوهپایه  فرزند فرج اله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102,50  مترمربع از پالك شماره 

15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
32- راى شــماره  17187 1395603020260  مورخ   1395/10/06   آقاي یداله ماهرانی زاد به شناسنامه شماره 3259 
کدملی 1282994883 صادره اصفهان فرزند محمدحسین در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  242,45  مترمربع 
پالك شــماره 121  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که طبق سیستم جامع امالك و گواهى مورخ 
1395/9/14 دفتر امالك مالک رسمى کیقانوش هایرپطیان بوده که بموجب نامه 255,314 مورخ 1381/02/09 اداره امور 
اراضى شهرستان اصفهان به آقاى محمد ماهرانى واگذار شده است سپس از طرف محمد بموجب قولنامه به متقاضى واگذار 

شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
33- راى شماره  08908 1395603020260   مورخ   10/29/ 1395  آقاي امان اله پناهی کالموئی به شناسنامه شماره 
9 کدملی 4669559321 صادره لردگان فرزند گودرز در  ششــدانگ  یک باب انبار به مساحت  530,08  مترمربع پالك 
شماره   389 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى سیف اله غیاثى
34- راى شماره 21160 1395603020260  مورخ  11/30/ 1395   خانم شهناز کمالی دولت آبادي به شناسنامه شماره 
1048 کدملی 1286421837 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب خانه  باستثناء ثمنیه اعیانى به مساحت 
58,35   مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
35- راى شماره  20965 1395603020260  مورخ 1395/11/27  خانم سیده راضیه قادرى  به شناسنامه شماره 4  کدملی 
0901631973  صادره کاشمر فرزند سیدکریم  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 128,30  مترمربع از پالك 

شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
36- راى شماره  15991 1395603020260   مورخ   1395/09/20    اقاى محمدعلى بیگى حبیب آبادى  به شناسنامه شماره 
3  کدملی 1291678281  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 140  مترمربع از پالك شماره 

49 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
37- راى شماره 16937 1395603020260   مورخ   1395/10/04   خانم زهرا نریمان به شناسنامه شماره 2080 کدملی 
1286668591 صادره اصفهان فرزند رجبعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  82,85  مترمربع 
پالك شماره 2  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 
آقاى جواد جابرى انصارى فرزند حاج حسن طبق سیستم جامع امالك و گواهى 1395/8/11 دفتر امالك بوده  که پس از 
فوت وى در سهم منوچهر احد از ورثه جواد قرار گرفته است و پس از فوت منوچهر در سهم فرزندش جواد جابرى انصارى 
به ش ش 40069 قرار گرفته که مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود 

آن را تایید نموده اند
38- راى شماره  16946 1395603020260   مورخ  1395/10/04   آقاى قاسم بقالی پور به شناسنامه شماره 285 کدملی 
1286650641 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  82,85  مترمربع 
پالك شماره 2  فرعی از 14458 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 
آقاى جواد جابرى انصارى فرزند حاج حسن طبق سیستم جامع امالك و گواهى 1395/8/11 دفتر امالك بوده  که پس از 
فوت وى در سهم منوچهر احد از ورثه جواد قرار گرفته است و پس از فوت منوچهر در سهم فرزندش جواد جابرى انصارى 
به ش ش 40069 قرار گرفته که مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود 

آن را تایید نموده اند
39- راى شماره  20953 1395603020260   مورخ   1395/11/27   اقاى اکبر فرازنده راد  به شناسنامه شماره 40  کدملی 
1286458293  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 156,25  
مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى مرتضى صدرى
40- راى شماره 20954 1395603020260   مورخ   11/27/ 1395   اقاى محمدصادق فرازنده راد  به شناسنامه شماره 
1270630342  کدملی 1270630342  صادره اصفهان  فرزند اکبر  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 156,25  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى
41- راى شماره 21157 1395603020260   مورخ   11/28/ 1395   آقاي سید عماد جالل الدینی به شناسنامه شماره 8651 
کدملی 0066759714 صادره تهران فرزند سید مهدي بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137,40 مترمربع از 

پالك شماره 13802  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
42- راى شماره 20516 1395603020260   مورخ   11/20/ 1395    آقاي  اصغر یوسفی به شناسنامه شماره 1090 کدملی 
1284566511 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 234,32 مترمربع از پالك 

شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
43- راى شــماره  22677 1395603020260   مورخ   12/19/ 1395   آقاي سلمان سعادت فر به شناسنامه شماره 61 
کدملی 1129631321 صادره فریدونشهر فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 180,25 مترمربع 
از پالك شماره   309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  

على کبیرى سامانى
44- راى شماره  20939 1395603020260   مورخ  11/26/ 1395   آقاي رضا حاتمی قهساره به شناسنامه شماره 1755 
کدملی 1286727111 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254,50 

مترمربع از پالك شماره 15025 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
45- راى شــماره  20940 1395603020260   مورخ  11/26/ 1395  خانم زهرا قاسمی به شناسنامه شماره 40 کدملی 
1189849674 صادره اردستان فرزند حسین بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254,50 مترمربع 

از پالك شماره 15025 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
46- راى شماره  21088 1395603020260   مورخ   11/28/ 1395  اقاى على اکبر نریمانى زمان ابادى  به شناسنامه شماره 
810 کدملی 1286780217 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124,92 مترمربع 
از پالك شماره 85 فرعى از14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى  آقاى محمد على ماهرانى
47- راى شماره 21020 1395603020260   مورخ  27 /1395/11  اقاى علیرضا رحمتى  به شناسنامه شماره 1125  کدملی 
1285633741  صادره اصفهان  فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 179,50  مترمربع از پالك شماره 

309 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى علیرضا صدیقیان
48- راى شماره 20548 1395603020260   مورخ   21 /1395/11 آقاي ایرج کیا نی هرچگانی به شناسنامه شماره 43 
کدملی 4623053296 صادره شهرکرد فرزند محمد در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  134,15  مترمربع پالك 

شماره  445 فرعی از  14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
49- راى شماره  20826 1395603020260   مورخ   26 /1395/11  خانم مژگان سیف  به شناسنامه شماره 8805  کدملی 
0061696315  صادره تهران  فرزند محمدحسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 34,20  
مترمربع از پالك شماره 4و5و6 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
50- راى شماره 20827 1395603020260   مورخ   26 /1395/11 خانم بهار کاظمى نجف ابادى  به شناسنامه شماره 
1273434773  کدملی 1273434773  صادره اصفهان  فرزند عبدالرضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 34,20  مترمربع از پالك شماره 4و5و6 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
51- راى شــماره   20571 1395603020260   مورخ   1395/11/21  خانم فاطمه پرونیان به شناسنامه شماره 73140 
کدملی 1281830704 صادره اصفهان فرزند عباس در ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  61,23  

مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
52- راى شماره  20569 1395603020260   مورخ   1395/11/21    آقاي حسین باقري به شناسنامه شماره 1027 کدملی 
1288116934 صادره اصفهان فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  61,23  مترمربع 

پالك شماره  - فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
53- راى شماره  21118 1395603020260   مورخ   1395/11/28  خانم زبیده رضائی آدریانی به شناسنامه شماره 33 
کدملی 1141984121 صادره خمینى شهر فرزند محمد علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  
247,35  مترمربع پالك شماره  23 فرعی از  31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
54- راى شماره 21111 1395603020260   مورخ   1395/11/28 خانم اقدس جعفري نیا به شناسنامه شماره 1603 کدملی 
1286921104 صادره اصفهان فرزند حسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  247,35  مترمربع 

پالك شماره  23 فرعی از  31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
55- راى شماره  21102 1395603020260   مورخ   1395/11/28 خانم صغراء جباري به شناسنامه شماره 79 کدملی 
1289909105 صادره اصفهان فرزند عبدالرحیم در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  247,35  

مترمربع پالك شماره  23 فرعی از  31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
56- راى شماره 19991 1395603020260   مورخ 1395/11/16 خانم نرگس کریمى به شناسنامه شماره 421  کدملی 
5649390738  صادره جرقویه  فرزند اکبر  نســبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 190,50  

مترمربع از پالك شماره 15019 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
57- راى شماره  19992 1395603020260   مورخ 1395/11/16   اقاى محمدحسین کیانى به شناسنامه شماره 2538  
کدملی 1286878543  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 

190,50  مترمربع از پالك شماره 15019 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
58– راى شماره   19994 1395603020260   مورخ   1395/11/16  خانم زهرا کریمى حارث ابادى به شناسنامه شماره 
4161  کدملی 1288343825  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا  نسبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 190,50  مترمربع از پالك شماره 15019 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
59- راى شماره  19995 1395603020260   مورخ   1395/07/19   اقاى حسن کریمى به شناسنامه شماره 447  کدملی 
5649391017  صادره اصفهان  فرزند اکبرآقا  نسبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 190,50  

مترمربع از پالك شماره 15019 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
60- راى شماره  19104 1395603020260   مورخ   1395/10/30  خانم زهرا پشوتن به شناسنامه شماره 1311  کدملی 
1285685881  صادره اصفهان  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109,25  مترمربع از پالك شماره 

15189 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على سالم 
61- راى شماره 14077 1395603020260   مورخ   1395/08/19  آقاي  رسول نصیري مقدم به شناسنامه شماره 49653 
کدملی 1281594555 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  251,23  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى کریم نیک سیر  
62- راى شماره  14078 1395603020260   مورخ   1395/08/19 خانم زهرا فرخ پور به شناسنامه شماره 54760 کدملی 
1281644587 صادره اصفهان فرزند باقر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  251,23  مترمربع 
پالك شماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى کریم نیک سیر  
63- راى شماره  21156 1395603020260   مورخ  1395/11/28  آقاي حسین برنجیان به شناسنامه شماره 901 کدملی 
1290992371 صادره اصفهان فرزند مجید بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 64,05 مترمربع پالك شماره 74 

فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
64- راى شماره   20032 1395603020260   مورخ 1395/11/16 اقاى سیدمصطفى زارعى به شناسنامه شماره 941  
کدملی 1283906961  صادره اصفهان  فرزند سیدحسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 34,65  مترمربع 
از پالك شماره 77 فرعى از 15187 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حسن زارعى خوابجانى
65- راى شماره  19113 1395603020260   مورخ  1395/10/30 اقاى على زینل پور  به شناسنامه شماره 4012  کدملی 
1287156045  صادره اصفهان  فرزند عبدالرضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75,25  مترمربع از پالك شماره 
1 فرعى از 15135 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى صاحب 

سلطان باالئى
66- راى شماره  20046 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى محمدرضا شاهرخ شهرکى به شناسنامه شماره 
66  کدملی 4622386828  صادره شهرکرد  فرزند نوراله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 68,65  مترمربع از پالك 
شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى منوچهرمعروف 

به محمدزارعى
67- راى شماره  15803 1395603020260   مورخ  1395/09/17 اقاى آقا جمال شیخان شمس ابادى  به شناسنامه شماره 
896  کدملی 1283961296  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 358  مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان

68- راى شماره  12521 1395603020260   مورخ  1395/07/29  آقاي غالمعلی یزدانی علی آبادي به شناسنامه شماره 2 
کدملی 5499790558 صادره نجف آباد  فرزند حبیب در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت      72,28   

مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
69-  راى شماره  12520 1395603020260   مورخ  1395/07/29  خانم مینا عزیزي ملک آبادي به شناسنامه شماره 88 
کدملی 4622520095 صادره  شهرکرد فرزند صفرعلی در   سه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  

72,28   مترمربع پالك شماره   13900    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
70- راى شماره  21183 1395603020260   مورخ  1395/11/30 اقاى سیدرسول موسوى زاهد  به شناسنامه شماره 980  
کدملی 1285434412  صادره اصفهان  فرزند سیدحبیب  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200  مترمربع از 

پالك شماره 503 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
71- راى شماره  19108 1395603020260   مورخ  1395/10/30 اقاى قربانعلى ابراهیمى خوزانى  به شناسنامه شماره 
37  کدملی 1141545780  صادره خمینى شهر  فرزند محمود  نسبت به پنج دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 

135,40  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
72- راى شماره  19109 1395603020260   مورخ  1395/10/30 خانم زهره حیدرپور  به شناسنامه شماره 275  کدملی 
1285706511  صادره اصفهان  فرزند محمد  نسبت به یک دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 135,40  مترمربع 

از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
73- راى شماره  20019 1395603020260   مورخ  1395/11/16 آقاي  امیرهوشنگ کرمی به شناسنامه شماره 125 
کدملی 5759642863 صادره فریدن فرزند رضا در ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  42,65  مترمربع پالك شماره 

-  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
74- راى شماره  15490 1395603020260   مورخ  1395/09/20 اقاى بهنام مستاجران گورتانى به شناسنامه شماره 
1130007588  کدملی 1130007588  صادره اصفهان  فرزند بهرام نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 356,50 
مترمربع از پالك شماره 59 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
75- راى شماره  20851 1395603020260   مورخ  1395/11/26 اقاى مجید اسمعیلى  به شناسنامه شماره 54  کدملی 
5759661310 صادره فریدن  فرزند عزت اله  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 153,17  مترمربع 
از پالك شماره 16 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى نرگس جندقیان
76- راى شماره  20852 1395603020260   مورخ  1395/11/26  خانم مهرى رضائى  به شناسنامه شماره 49  کدملی 
1290532737 صادره خمینى شهر  فرزند غالمعلى  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 153,17  
مترمربع از پالك شماره 16 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى نرگس جندقیان

77- راى شماره  16551 1395603020260   مورخ  1395/09/29 اقاى محمد محرمى کمارعلیا به شناسنامه شماره 1849  
کدملی 5059476340  صادره اهر  فرزند اللهویردى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 142,20  مترمربع از 

پالك شماره 47 فرعى از 15179 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
-78 راى شماره  18441 1395603020260   مورخ  1395/10/20 خانم زهرا امیرى  به شناسنامه شماره 1939  کدملی 
1283568810  صادره اصفهان فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 341,80  مترمربع از پالك شماره 

768 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
  -79 راى شــماره  21004 1395603020260   مورخ  1395/11/27 اقاى حسن صدوقى پور  به شناسنامه شماره 591  
کدملی 0044520123  صادره تهران  فرزند حسین  نسبت به  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
245,28  مترمربع از پالك شــماره 469 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
-80 راى شماره  21005 1395603020260   مورخ  1395/11/27 خانم زهره جهانبخش هرندى  به شناسنامه شماره 
54363  کدملی 1280969962  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 245,28  مترمربع از پالك شماره 469 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
81- راى شــماره  18971 1395603020260   مورخ  1395/10/28 اقاى ابراهیم هاشمى بنى  به شناسنامه شماره 35  
کدملی 4622801779  صادره شهرکرد  فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151,90  مترمربع از پالك 
شماره 32 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى محمدصدیقى
82- راى شماره  12000 1395603020260   مورخ  1395/07/18 خانم مهرانگیز آقاپور حقیقی به شناسنامه شماره 600 
کدملی 0047613114 صادره تهران فرزند رمضان در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  136,13  

مترمربع پالك شماره 2  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
83- راى شماره  12001 1395603020260   مورخ  1395/07/18 آقاي مسعود حاجی محمدي حسین آبادي به شناسنامه 
شــماره 388 کدملی 4321985536 صادره قزوین فرزند رمضان در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت  136,13  مترمربع پالك شماره 2  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد      
84- راى شــماره  22583 1395603020260   مورخ  1395/12/18 آقاي عبدالرسول شیران به شناسنامه شماره 347 
کدملی 1285035275 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 
42,74 مترمربع پالك شماره6 فرعی از14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى احمدانصارى
85- راى شماره  20847 1395603020260   مورخ  1395/11/26 اقاى صادق امین احمدى  به شناسنامه شماره 1  کدملی 
1249664039 صادره نائین  فرزند براتعلى  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 49,88  مترمربع که مقدار 
9,38 مترمربع ان بصورت رواق میباشد از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد      
خانــم  1395/10/29 مــورخ      1395603020260  18429 شــماره   راى   -86

 ایــران ســى منــى  بــه شناســنامه شــماره 82  کدملــی 1290158797  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
کریــم  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 318,85  مترمربع 
از پــالك شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــى مالــک 

رسمى مى باشد      
87- راى شماره  18431 1395603020260   مورخ  1395/10/29  اقاى فرهاد حیدرى  به شناسنامه شماره 15014  کدملی 
1292302844  صادره اصفهان  فرزند تقى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 318,85  

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
88- راى شماره  08253 1395603020260   مورخ  1395/05/04  آقاي مرتضی ناظمی مقدم به شناسنامه شماره 52 
کدملی 5110536252 صادره برخوار  فرزند پرویز در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت      296,10   
مترمربع پالك شماره     166 و 169    فرعی از 13900    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد      
89- راى شــماره  08252 1395603020260   مورخ  1395/05/04  آقاي عباس ناظمی مقدم به شناســنامه شماره 
1662 کدملی 5110182574 صادره  شاهین شهر فرزند پرویز در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت      
296,10   مترمربع پالك شماره     166 و 169    فرعی از 13900    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
90- راى شــماره  19588 1395603020260   مورخ  1395/11/12   آقاي علی مساح بوانی به شناسنامه شماره 1732 
کدملی 1285866495 صادره اصفهان فرزند قربانعلی در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  60,93  مترمربع پالك 
شــماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى مرتضى صدرى
91- راى شــماره  20325 1395603020260   مورخ  1395/11/19    خانم فریبا حراجی به شناسنامه شماره 40732 
کدملی 1282332570 صادره اصفهان فرزند عباس در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  110,10  مترمربع پالك 
شماره 10  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

مرضیه بیگم نافعى
92- راى شماره  20453 1395603020260   مورخ  1395/11/20 خانم لیال صالحی به شناسنامه شماره 3668 کدملی 
1289606641 صادره اصفهان فرزند تراب بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155,85 مترمربع از پالك شماره 

13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
93- راى شماره  22725 1395603020260   مورخ  1395/12/21 اقاى مرتضى حقیقى  به شناسنامه شماره 516  کدملی 
1288012454  صادره اصفهان  فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 

92,31  مترمربع از پالك شماره 13879 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
94- راى شــماره  18343 1395603020260   مورخ  1395/10/20  آقاي جعفر نوري به شناسنامه شماره 41 کدملی 
1091872031 صادره نجف آباد فرزند محمدباقر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  188,80  مترمربع پالك شماره 
78  فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى  

حیدر آقا خسرویان چم پیرى
95- راى شماره  19645 1395603020260   مورخ  1395/11/11  آقاي  غالمرضا میرزائی به شناسنامه شماره 3481 
کدملی 4130847041 صادره بروجرد فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 135,27 مترمربع از پالك 

شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
96- راى شماره  18781 1395603020260   مورخ  1395/10/25  آقاي   محمد مختاري به شناسنامه شماره 40 کدملی 
5129772271 صادره سمیرم سفلى  فرزند جواد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 121,90   مترمربع پالك شماره   
-فرعی از 15180 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى  

مصطفى محسنى هماگرانى
98- راى شماره  16439 1395603020260   مورخ  1395/09/25  خانم ایمان قانعی به شناسنامه شماره 55108 کدملی 
4720702392 صادره کنسولى بغداد فرزند عبدالکریم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  230,42  مترمربع پالك 
شماره 58  فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

فرشته سوالنژ شیروانى
99- راى شــماره  21138 1395603020260   مورخ  1395/11/28 اقاى رضا یوسفى  به شناسنامه شماره 16  کدملی 
1291697098  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95,65  مترمربع از پالك 
شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  رضا 

نیک نفس
100- راى شماره  20486 1395603020260   مورخ  1395/11/20 آقاي عبداله علی یاري هارونی به شناسنامه شماره 35 
کدملی 4622098210 صادره شهرکرد فرزند خداکرم درششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  99,80  مترمربع پالك 

شماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
101- راى شــماره  20047 1395603020260   مورخ  1395/11/16 خانم زهرا صابرى جمالوئى به شناسنامه شماره 
176  کدملی 1140883666  صادره اصفهان  فرزند روزعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109,80  مترمربع 
از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  

اسماعیل شهبازى دستجرده
102- راى شــماره  19980 1395603020260   مورخ  1395/11/16 اقاى محمدرضا مایلى به شناسنامه شماره 467  
کدملی 1159537542  صادره فریدن  فرزند شکراله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103,92  مترمربع از پالك 
شماره 4 فرعى از 13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم  

تاجماه شیرانى 
103- راى شماره  18296 1395603020260   مورخ  10/20/ 1395 آقاي محمود حسن زاده محمد آبادي به شناسنامه 
شماره 18 کدملی 5649671176 صادره جرقویه فرزند محمد درششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 108,90   مترمربع 
پالك شماره 66  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى اسماعیل دهقانى  
104- راى شماره  20848 1395603020260   مورخ  1395/11/26 اقاى ناصر کریمى  به شناسنامه شماره 1185  کدملی 
0052788441 صادره تهران  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 207,47  مترمربع از پالك شماره 13900 

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
105- راى شماره  18963 1395603020260   مورخ  1395/10/28 اقاى یداله مختارى  به شناسنامه شماره 36  کدملی 
5129759028  صادره سمیرم سفلى  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 412,25  مترمربع از پالك 
شماره 116 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى عبدالرسول موذنى
106- راى شماره  20044 1395603020260   مورخ  1395/11/16 اقاى علیرضا هاشم الحسینى به شناسنامه شماره 
1213  کدملی 1284509494  صادره اصفهان  فرزند سیدتقى  نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

206,91  مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
107- راى شماره  20045 1395603020260   مورخ  1395/11/16 خانم الدن صاحب جمعى به شناسنامه شماره 603  
کدملی 0047185546  صادره تهران  فرزند منوچهر  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 206,91  

مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
108- راى شــماره  20304 1395603020260   مورخ  1395/12/02 آقاي  محمد علی زارع بوانی به شناسنامه شماره 
17 کدملی 1199489778 صادره شهرضا فرزند امیدعلی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162 مترمربع 
از پالك شماره 60 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى شرکت گروه پزشکى یزدان
109- راى شماره  20976 1395603020260   مورخ  1395/11/27 اقاى بابک طهماسبى جاروبى  به شناسنامه شماره 
1  کدملی 4689831777  صادره اردل  فرزند حیدرقلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 148,20 مترمربع 
از پالك شماره 45 فرعى از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى مریم مارانى
110- راى شماره  15878 1395603020260   مورخ  1395/09/17 وراى اصالحى شماره 139560302026023029 
مورخ 1395/12/26 خانم فاطمه آرام به شناسنامه شماره  65  کدملی  4650402166  صادره بروجن  فرزند غالمرضا  نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 117,60  مترمربع از پالك شماره 111 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى سیدمحمدطباطبائى
111- راى شماره  20479 1395603020260   مورخ  1395/11/20 آقاي عبداهللا رضائی خیرآبادي به شناسنامه شماره 
20 کدملی 1092002901 صادره نجف آباد فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  149,50  
مترمربع پالك شماره 24  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     

112- راى شماره  20473 1395603020260   مورخ  20 /1395/11 خانم لیال صالحی به شناسنامه شماره 60549 کدملی 
1282435507 صادره اصفهان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  149,50  مترمربع 

پالك شماره 24  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
113- راى شماره  20040 1395603020260   مورخ  16 /11/ 139 خانم مریم احمدى جوهرانى  به شناسنامه شماره 5682  
کدملی 1287327842  صادره اصفهان  فرزند اکبر  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 31,50  مترمربع از پالك 

شماره 4 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
114- راى شماره  21052 1395603020260   مورخ  27 /11/ 1395   خانم فاطمه قاسمی تودشکچوئی به شناسنامه 
شماره 8 کدملی 5659557384 صادره کوهپایه فرزند عبدالمحمود بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 185,57 
مترمربع از پالك شماره 539 فرعی از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى على روحانى اصفهانى
115- راى شماره  20829 139560302023500   مورخ  26 /11/  1395   اقاى اکبر بروجى  به شناسنامه شماره 84  کدملی 
4172667732 صادره الیگودرز  فرزند عسگر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 158,34  مترمربع از 

پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
116- راى شــماره  20830 1395603020260   مورخ  26 /11/ 1395  اقاى شاه پور بروجى  به شناسنامه شماره 4386  
کدملی 4171571537 صادره الیگودرز  فرزند عسگر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 158,34  
مترمربع از پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
117- راى شماره  20831 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395 اقاى على بروجى  به شناسنامه شماره 5180  کدملی 
4171580651 صادره الیگودرز  فرزند عسگر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 158,34  مترمربع از 

پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد 
118- راى شماره  139560302026020208   مورخ  17 /11/  1395 مالکیت شهرداري  اصفهان به شناسنامه شماره 

کدملی 14000277232 در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  3108,81  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 14764 
اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

119- راى شــماره  20941 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395 آقاي داود فرهادي نجف آبادي به شناســنامه 
شماره 487 کدملی 1091098093 صادره نجف آباد فرزند عباس بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 273,12 مترمربع از پالك شماره 47 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
120- راى شماره  20942 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395  خانم لیال نیسانی به شناسنامه شماره 746 کدملی 
1291040943 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 273,12 

مترمربع از پالك شماره 47 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
121- راى شماره  20859 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395 خانم صدیقه جبروتیان نیسیانى  به شناسنامه شماره 
1938  کدملی 1189227517  صادره اردستان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151,06  مترمربع 
از پالك شماره 86 فرعى از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى رضا حاجیان ازادانى
122- راى شماره  07934 1395603020260   مورخ  31 /04/  1395 آقاي سید اکبر موسوي مورنانی به شناسنامه شماره 
19 کدملی 1291258574 صادره اصفهان  فرزند سید حسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    171,15     مترمربع 
پالك شماره    13945     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

سید حسن موسوى مورنانى
123- راى شماره  12119 1395603020260   مورخ  05 /07/  1395 خانم مرضیه قنبري به شناسنامه شماره 493 کدملی 
1818473208 صادره آبادان فرزند احمد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  100 مترمربع پالك شماره2   فرعی از 
13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى کوکب شیرانى  موضوع 

اظهارنامه ثبتى
124- راى شماره  20547 1395603020260   مورخ  21 /11/  1395 آقاي محمد ربیعی خوندابی به شناسنامه شماره 7277 
کدملی 1287336817 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  98,55  مترمربع پالك شماره 77  

فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
125- راى شماره  21049 1395603020260   مورخ  27 /11/  1395 آقاي حمیدرضا یزدانی به شناسنامه شماره 2534 
کدملی 1286704146 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در  ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت   37,10 مترمربع پالك 

شماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
126- راى شماره  18777 1395603020260   مورخ  25 /10/  1395 آقاي  مصطفی میرزائی نسب به شناسنامه شماره 
124 کدملی 1286376068 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  203,5  مترمربع 

پالك شماره  - فرعی از 13964-13965 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
127- راى شماره  13328 1395603020260   مورخ  10 /08/  1395 آقاي  سیداکبر حسینی به شناسنامه شماره 25 کدملی 
1290112096 صادره اصفهان فرزند سیدحسن در  ششدانگ  یک باب کارگاه به مساحت  194,58  مترمربع پالك شماره 8  
فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى على مصطفایى

128- راى شماره  20978 1395603020260   مورخ  27 /11/  1395 خانم عزت خانم هوشنگی طامه به شناسنامه شماره 
4 کدملی 1291350561 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یکباب مغازه و انبار متصله  به مساحت 191,78 مترمربع 
پالك شماره 126 فرعی از14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى حسن آقا هوشنگى
129- راى شماره  11769 1395603020260   مورخ  11 /07/  1395 آقاي سیدمهدي موسوي به شناسنامه شماره 29955 
کدملی 1282227092 صادره اصفهان فرزند رحیم در ششدانگ  یک باب   مغازه به مساحت  15,60   مترمربع پالك شماره 75   
فرعی از  14039   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  رضا میرحسینى   
130- راى شماره  20855 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395خانم زینب فاطمى پناه  به شناسنامه شماره 5022  
کدملی 0386292396 صادره قم  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165,08  مترمربع از پالك 

شماره 13964و13965 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
131- راى شماره  20865 1395603020260   مورخ  26 /11/  1395 اقاى طارق اصیل  به شناسنامه شماره 1277452369  
کدملی 1277452369  صادره عراق  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 232  مترمربع از پالك شماره 
269 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حاجیه 

خانم افشارى اسفیدواجانى
تاریخ انتشار نوبت  اول:  96/02/2     تاریخ انتشار نوبت  دوم:  96/02/17   م الف:  2454   ایروانى رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شمال  اصفهان/1/897
حصر وراثت

محمدرضا پیرپیران نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 402 به شرح دادخواست به کالسه 125/96 ش ح10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم پیرپیران نجف آبادى بشناسنامه 17069 در 
تاریخ 95/09/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمدرضا پیرپیران 
نجف آبادى ش ش 402، 2-احمدرضا پیرپیران نجف آبادى ش ش 192 (پسران متوفى) 3-زهره پیرپیران نجف آبادى ش ش 
536، 4- ناهید پیرپیران نجف آبادى ش ش514 (دختران متوفى) 5-زهرا رضائى سلطانى نجف آبادى ش ش 233 (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4235 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/219

ابالغ رأى 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده: 843/95 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد. 
خواهان: غالمعلى رفیعى نشانى: خمینى شهر- خ امام جنوبى-کوچه شانزدهم. وکیل خواهان آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: 
نجف آباد - خ امام-کوى ارشاد-مجتمع ارشاد خوانده: مجیدقاسمى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 550590-92/03/10 جمعا به مبلغ چهل و دو میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال  تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص دعواى غالمعلى رفیعى با وکالت آقاى حقیقى به طرفیت مجیدقاسمى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/200/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 92/03/10 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4234 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/235
ابالغ راي

شماره پرونده: 142/95 ش 10 ح شماره دادنامه: 191- 95/12/23 تاریخ رسیدگى: 1395/11/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: خانم اعظم دهقانى فرزند لطف اله به نشانى: اصفهان سه راه ملک شهر 
خیابان بهارستان کوچه پیام 5 پالك 199، خوانده: آقاى روزبه على دادى ده کهنه فرزند یونس به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته: تقاضاى صدور حکم مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو پراید به شماره انتظامى 466 ق 88  ایران 
14 مقوم به مبلغ 40/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات وارده قانونى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه 
به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان خانم اعظم دهقانى فرزند لطف اله به 
نشانى: اصفهان سه راه ملک شهر خیابان بهارستان کوچه پیام 5 پالك 199 بطرفیت خوانده  آقاى روزبه على دادى ده کهنه 
فرزند یونس به نشانى: مجهول المکان به خواسته تقاضاى صدور حکم مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو 
پراید به شماره انتظامى 466 ق 188 ایران 14 مقوم به مبلغ 40/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات وارده قانونى شورا با 
بررسى اوراق پرونده و مبایعه نامه شماره 0350 مورخه 1393/6/2 نمایشگاه اتومبیل سپاهان به نشانى گز برخوار بلوار معلم 
نرسیده به پمپ بنزین که حاکى از وقوع بیع فى مابین طرفین مى باشد و پاسخ استعالم اداره راهور به شماره 1452/8097 
به تاریخ 95/10/25 که مالکیت مورد معامله را به نام خوانده اعالم نموده است و علیرغم وصف ابالغ و انتظار کافى خوانده 
در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعیاتى به عمل نیاورده است لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد 
مواد 220- 362 قانون مدنى خوانده را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت فراهم نمودن مقدمات و انتقال 
یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامى 466 ق 88  ایران 14 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 830/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. رأى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 200 رضوانى قاضى شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/473
حصر وراثت

آقاى روح اله شریفیان جزى به شماره شناسنامه 528 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 692/96 تقدیم این شورا نموده و  و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا شریفیان جزى  به شناسنامه شماره 
647 در تاریخ  95/10/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صغرى 
نعمتى فرزند رضا به ش.ش 95 (زوجه متوفى) 2- فاطمه سکاداد فرزند على به ش.ش 52 (زوجه متوفى) 3- اسداله شریفیان 
فرزند محمدرضا به ش.ش 182 (فرزند متوفى) 4- عباسعلى شــریفیان فرزند محمدرضا به ش.ش 74 (فرزند متوفى) 
5- حسنعلى شریفیان فرزند محمدرضا به ش.ش 8378 (فرزند متوفى) 6- روح اله شریفیان فرزند محمدرضا به ش.ش 
528  (فرزند متوفى) 7- مهدى شریفیان فرزند محمد رضا به ش.ش 867 (فرزند متوفى) 8- على شریفیان فرزند محمد رضا 
به ش ملى/شناسنامه 1270065351 (فرزند متوفى) 9- حمید شریفیان فرزند محمد رضا به ش.ش /ملى 6600011203 
(فرزند متوفى) 10- فاطمه شریفیان فرزند محمد رضا به ش.ش 45 (فرزند متوفى) 11- زهرا شریفیان فرزند محمدرضا 
به ش.ش 8494 (فرزند متوفى) 12- سمیه شریفیان فرزند محمدرضا ش.ش 30(فرزند متوفى) اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 148 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/475
اجراییه

شماره: 636/95ش ح م به موجب راي شماره 843 تاریخ 95/10/27 حوزه 5 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه رشید علیخانى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 47/400/000 
ریال بابت اقساط معوقه و مبلغ 1/367/600 هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ 95/7/28 لغایت اجراى حکم پرداخت 
هزینه هاى اجرا به عهده ى محکوم علیه مسعود گودرزى به نشانى ردانى پور خ نبوت –ف 11 ج پ 77 مى باشد. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 196 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه /2/477
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610110350800148 شــماره پرونده: 9609980350800013 شماره بایگانی شعبه: 960015 خواهان 
الهه کریمى دیزگانى، شــکوفه بهرامى، عصمت موسوى و احمد کریمى دادخواســتی به طرفیت خوانده رضا محمدى 
حسین آبادى فرزند عزیزاله به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرســى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید 
خرازى بین آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع جرائم اقتصادى و به کالســه پرونده 9609980350800013 ثبت گردیده و 
وقت رسیدگی آن 1396/03/17 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ها و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 3043 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/2/582
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350401180 شماره پرونده: 9509980350400979 شماره بایگانى شعبه: 951104  ابالغ 
وقت رسیدگى به آقاى ابوالفضل محمودى و خانم زهرا سلیمانى فرزند جمشید نظر به اینکه آقاى سیدمحسن حجازى 
دهاقانى فرزند ابوالقاســم دادخواســتى به طرفیت آقاى ابوالفضل محمودى و خانم زهرا سلیمانى مبنى بر مطالبه وجه 
چک (تقاضاى محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 2 فقره چک بشــماره هاى 113775 مورخ 95/8/20 به مبلغ 
1/000/000/000 ریال و شــماره 113774 مورخ 95/6/3 به مبلغ 80/000/000 ریال هر دو به عهده بانک سپه شعبه 
بلوار شهید باهنر زرین شهر به کد 1455 و 2- مطالبه خسارات دادرسى و 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نموده که پرونده 
طى شماره 951104 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشــانى خواندگان را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده 
مقید به وقت رسیدگى 1396/3/17 ساعت 8 صبح مى باشــد لذا این دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 ق. اد.م بدینوسیله 
مراتب فوق را آگهى تا خواندگان پیش از حلول وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود 
با وصول نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و درجلسه رسیدگى یاد شده فوق حضور بهم 
رسانند. این آگهى به منزل ابالغ وقت رسیدگى به خواندگان تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگى نیست. 

م الف: 4206 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/629
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حصر وراثت
منوچهر توکلى هرندى داراى شناسنامه شماره 3493 به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 47/96  شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراله توکلى هرندى فرزند عبداله شماره شناسنامه 1 در تاریخ 95/12/18 
اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- منوچهر توکلى هرندى به شماره شناسنامه 3493 (فرزند 
متوفى) 2- مهین توکلى هرندى به شماره شناسنامه 77 (فرزند متوفى) 3- صغرى ندیمى هرندى به شماره شناسنامه 30  
(همسر متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/2/478
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان سعید حق شناس دادخواستى به طرفیت1.ماندانا ذوالفقارى2.سجاد آسترکى3.علیرضا 
لطفى به خواسته انتقال سند تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 100/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که 
درجلسه رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 96/03/31 ساعت5 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و  ضمائم 
و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 4233 شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد- مستقر در یزدانشهر (مجتمع شماره یک)/2/479
مزایده

در پرونده کالسه 2372/94  اجرایى و بموجب دادنامه 334 صادره از شعبه 12 شوراى حل اختالف نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى سیدباقر شریعتى محکوم است به پرداخت ... ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره درحق محکوم له 
و مبلغ 2/990/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که ازطریق اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى على صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. دستگاه 
تولیدى بنام تزریق پالستیک باتوجه به قرائن و شواهد دچارخوردگى و زنگ زدگى دستگاه در وضعیت خاموش و غیرقابل 
استفاده 2.دستگاه داراى اجزایى اصلى ســیلندر یک تکه و مارپیچ (ماردون) جک هاى پنوماتیکى، ضخامت نصب قالب 
همگى نصب بر روى شاســى در ابعاد 1/20×3 متر داراى تابلو برق جدا از دستگاه، نبود المنت هاى حرارتى نصب در طول 
سیلندر الکتروپمپ اصلى قالب انتهاى قیف نگهدارى و هدایت مواد به داخل سیلندر کنار دیوار محوطه ضلع غربى گاراژ رو 
باز مستق. على ایحال نیاز به سرویس و تعمیر اساسى جهت بازسازى مجدد براى تولید دارد و ارزشى که براى آن ارزیابى 
گردیده 60/000/000 ریال (شش میلیون تومان )تعیین و اعالم مى گردد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 96/03/11  ساعت 10صبح 
درهمان محل اجراى احکام به فروش مى رســد، برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب سپرده 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا  تکرار 
میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 4228  

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف  آباد (مجتمع شماره یک)/2/480
مزایده

در پرونده کالسه 950001ح/5 اجرایى و بموجب دادنامه 0918-940 صادره از شعبه پنجم عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى آقاى محسن على عسگرى فرزند احمد محکوم است به پرداخت 4/907/124/000 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى دادرسى و غیره درحق محکوم له و مبلغ 190/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که ازطریق اجراى 
احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس حیدرى به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک باب مغازه طالفروشى ناب واقع در خ منتظرى مرکزى-بازار-روبروى شکرچیان که داراى 
سوابق ثبتى تجمیعى داراى پالکهاى ثبتى 486-203 قطعه2 نجف آباد و اینکه با مغازه مجاور جمعا داراى سند ششدانگ مى 
باشد که 1/5 دانگ از سند کل دو مغازه بمالکیت محکوم علیه اجرایى بوده که موضوع مزایده قرارگرفته است که ارزش سهم 
مشارالیه آن 4/758/075/000 ریال و ارزش تمامیت هردوپالك 19/032/300/000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. که باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
در تاریخ 96/02/31  ساعت 10 صبح درهمان محل اجراى احکام به فروش مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب سپرده 2171290354001 بانک ملى واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورد. 

م الف: 4245    اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف  آباد/2/481
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509973730302631 شماره پرونده: 9409983730301785 شماره بایگانى شعبه: 941800 خواهان: 
خانم زهراعلینقى بیگى فرزند ابوالقاسم به نشانى استان اصفهان- امیرآباد-خ مطهرى شمالى خ آیت اله سعیدى کوى حاج 
صادقیان پ19 کدپ8513995741 خوانده: آقاى حبیب اله سلیمى فرزند مطلب به نشانى تهران-شمیرانات کن سولفان 
محله حیدرآباد- منزل مسکونى سلیمى فعال مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه دادگاه با توجه به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست خانم زهرا على 
نقى بیگى به طرفیت آقاى حبیب اله سلیمى به خواسته احراز شرایط اعمال وکالت در طالق تحقق بندهاى ترك منزل شروط 
ضمن عقد نکاحیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپى مصدق سندنکاحیه ضمیمه دادخواست نکاح 
دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و از طرفى مساعى داوران و دادگاه و مشاور قضایى دادگاه در اصالح ذات البین موثر واقع 
نشد و به توجه به اینکه تحقق شروط ضمن عقد حسب ترك منزل مشترك که حسب تحقیقات ادله ثابت است، محرز است و 
مستندا به ماده 26 قانون حمایت از خانواده و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم طالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد 
به یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و باتوجه به اینکه وى طالق خلع را انتخاب نموده و میزان مهرالسنه و قران مجید و 
اینه و شمعدان و سیصد سکه و 25 مثقال طال را بذل نموده و به وکالت شوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق 
به وکالت از زوج با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه 
را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید. طالق مزبور بائن به لحاظ یائسگى است. رعایت شروع شرایط صحت اجراى 
صیغه طالق از جمله مراعات مواد 1134و 1135و 1140و 1141 قانون مدنى حسب مورد به عهده مجرى صیغه طالق خواهد 
بود اعتبار اجرایى این گواهى از تاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد 
بود. درخصوص حقوق مالى زوجه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد: 1.مهریه: باتوجه به میزان مابذل مهریه مندرج در سند 
نکاحیه زوج مکلف است و مابقى اقالم مهریه مندرج درسند نکاحیه را پرداخت کند. 2.نحله، اجرت المثل،نفقه معوقه و جهیزیه: 
باتوجه به عدم مطالبه زوجه مواجه با تکلیف نیست. 3.اجرت المثل ایام زوجیت: باتوجه به عدم مطالبه دادگاه مواجه با تکلیف 
نیست. 4.حضانت،مالقات فرزندان و نفقه ایشان: زوجین داراى یک فرزند نابالغ 12 ساله هستند که حضانت ایشان با مادر است 
و براى پدر هرهفته از ساعت 19 پنج شنبه لغایت 19 جمعه حق مالقات مقرر است. که محل تحویل کالنترى محل سکونت 
زوجه است به محل دیگر و زوج موظف است ماهیانه 170/000 تومان با افز ایش سالیانه وفق شاخص مقوم بانک مرکزى از 
ابتداى سال 96 را بعنوان نفقه این فرزند بپردازد. درخصوص فرزند دیگر به لحاظ بالغ بودن وى دادگاه مواجه با تکلیف نیست. 
راى صادره غیابى وظرف 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجامخواهى در دیوان عالى کشور است. م الف: 4242 

گرامى دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى نجف آباد /2/483
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 241/95 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف 
آباد.خواهان: محمدبابائى فرزند قربانعلى نشــانى: نجف آباد-خ امام غربى-روبروى تاالر چهارباغ-داربست فلزى بابائى 
8518634587 . خوانده: ســحر ناصرى پبدنى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
9409/588545-12جمعا به مبلغ سى میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى محمدبابائى به طرفیت سحرناصرى پبدنى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصدوشصت هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 95/11/11 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4244 مقیمى زند قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/2/484
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1118/95 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد.
خواهان: سعید رحیمى نشانى: نجف آباد-خ شریعتى کوى سجاد پ21 . وکیل خواهان مینا موحدى به نشانى: نجف آباد- خ 
امام شرقى- بعداز بانک رفاه مرکزى- جنب  پایگاه سالمت خوانده: مجیدخلیلیان نجف آبادى نشانى: نجف آباد-مجاهد 
مرکزى-ك سعید موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 5636-92/07/30 جمعا به مبلغ 70/000/000 ریال. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سعیدرحیمى با وکالت موحدى 
به طرفیت مجید خلیلیان نجف آبادى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 92/03/10 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس 
از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4236 گرامى قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/485 
حصر وراثت

عذرا محمودیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1205 به شرح دادخواست به کالسه 124/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلى محمودیان بشناســنامه 995 در تاریخ 96/01/20 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-الهام محمودیان ش ش 926، 
2-مینا محمودیان ش ش 748، 3-الهه محمودیــان ش ش 1080066926، 4-حمید محمودیان نجف آبادى ش ش 
964، (فرزندان متوفى) 5-عذرا محمودیان نجف آبادى ش ش 1205، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

م الف :  4237  شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/486 
 حصر وراثت

جواد نجفیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 23466 به شرح دادخواست به کالســه 126/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شــاه بیگم پیرپیران نجف آبادى بشناسنامه 795 در تاریخ 
96/01/06 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-سعید نجفیان ش ش 
394، 2-جواد نجفیان نجف آبادى ش ش 23466، 3-محمدعلى نجفیان نجف آبادى ش ش 360، 4-علیرضا نجفیان 
ش ش 94، 5-عفت نجفیان ش ش 514، 6-لیال نجفیــان ش ش 202، 7-زهرا نجفیان ش ش 143، 8-زهره نجفیان 
نجف آبادى ش ش 917 (فرزندان متوفى) 9-محمدرضا نجفیان ش ش 817 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

م الف : 4239 شعبه  14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/487
حصر وراثت

اصغر افشارى داراى شناسنامه شماره 1141 به شرح دادخواست به کالسه 128/96 ش ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدافشارى بشناسنامه 1921 در تاریخ 85/09/26  اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بهروز افشارى ش ش 1637، 2-حسین افشارى ش ش 27659، 
3-ابراهیم افشارى ش ش 442، 4-رمضانعلى افشارى ش ش 18، 5- عبداله افشارى ش ش 3078، 6-اصغر افشارى ش ش 
1141، 7- نصرت افشارى ش ش 2613، 8- ماطال افشارى ش ش 24 (دختران متوفى) 9-کوکب قاسمى ش ش 73 (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4246 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره  یک)/2/488

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان مسعودتوکلى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت 1.مهین آذرى2.
محمدپزشکى3.بتول ایوبى به شوراى حل اختالف شعبه ... شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
154/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/20 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 

مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده 
حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شد. م الف: 4247 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/491
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواستى به خواسته الزام خواندگان به مطالبه مبلغ هفتاد میلیون 
ریال به طرفیت خواندگ ان 1.حمزه رحیمى 2.هاشم حاجیان 3.محمدصادق رحیمى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره   1290/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/12 ساعت 11 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4257 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/493
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى على سیناگنجوى به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 185/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/04/12 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4258 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/494/ 2
ابالغ وقت رسیدگى  

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه 
از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى محمدمهرابى 
و رسول مهرابى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 182/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/12 ساعت 8:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4259 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/495

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى على 
زینلى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 185/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/04/03 ساعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت  درج خواهد شد. 

م الف: 4260 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/496
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان محمدصادق باقرى دادخواستى به خواسته انتقال سند و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى مرتضى حاج 
محمدشیرازى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 197/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/20 ساعت 10:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. م الف: 4261 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/497
 حصر وراثت

محمود پوالدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 83 به شرح دادخواست به کالسه 130/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجیه بیگم کریمى ملک آبادى بشناسنامه 238 در تاریخ 89/12/07 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-صدیقه پوالدى نجف آبادى ش ش 
1110، 2-زهراپوالدى نجف آبادى ش ش 497، 3- طوبى فوالدى نجف آبادى ش ش 849 ، 4- نصراله پوالدى نجف آبادى 
ش ش 488، 5- فتح اله فوالدى نجف آبادى ش ش 519، 6-محمود پوالدى نجف آبادى ش ش 83، 7- شهربانو پوالدى 
نجف آبادى ش ش 88، 8- طیبه پوالدى نجف آبادى ش ش 373 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى ص ادر خواهد شد. م الف: 4251 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/498
حصر وراثت

زینب عیدى وندى داراى شناسنامه شماره 443 به شرح دادخواست به کالسه 90/96  از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماهى احمدى نورالدین وند بشناسنامه 19 در تاریخ 92/03/08 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بسمان احمدى نورالدین وند ش ش 129، 2-شرف 
احمدى نورالدین وند ش ش 130، 3-زینب عیدى وندى ش ش 443 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و  یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4252 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/499
حصر وراثت

اعظم خسروى دهقى داراى شناسنامه شماره 59 به شرح دادخواست به کالسه 50/96 از این دادگا ه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله خسروى دهقى بشناسنامه 15 در تاریخ 96/01/16 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-کتایون معصومى ش ش 129، (مادر متوفى) 2-اعظم 
خسروى ش ش 130، (همسر متوفى) 3-امیرحسین خســروى ش ش 1275803695، (فرزند متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. م الف: 4263 شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/2/500
ابالغ رأى

کالسه پرونده 1963/95 شماره دادنامه 152-96/02/07 مرجع رسیدگى شعبه .. شوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: 
قدرت اله بهرامى نشانى: نهضت آباد-خ  امام حسین-ك معراج خوانده: 1- مهدى شبانى (مالک رسمى) 2- آقاى کریمى 
3-على موالیى (فروشنده) نشانى: همگى مجهول المکان خواسته: الزام به سند 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 ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان قدرت اله بهرامى به طرفیت خواندگان آقایان 
1- مهدى شبانى(مالک) 2- آقاى کریمى 3-على موالیى(فروشنده) به خواسته صدورحکم الزام خواندگان به حضور دریکى 
از دفاتر اسنادرسمى و انتقال سند یک دستگاه نیسان به ش انتظامى 893ص44 ایران53 به انضمام هزینه هاى دادرسى و 
چهارصدهزارتومان هزینه خالفى و هزینه انتقال سند، با لغایت به دادخواسته تقدیمى، مبایعنامه تنظیمى فى مابین خواهان و 
خوانده ردیف سوم و جوابیه استعالم از اداره راهور که حکایت از مالکیت رسمى خوانده ردیف اول دانسته و از آن جا که خواندگان 
علیرغم ابالغ قانونى (نشرآگهى) درجلسه رسیدگى حضورنیافته و الیحه دفاعیه اى نیز به این شورا تقدیم ننموده اند لذا خواسته 
خواهان ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 220، 222 قانون مدنى و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت 
خوانده ردیف اول به حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال سند اتومبیل نیسان به ش انتظامى893ص44 ایران53 بنام 
خواهان و نیز محکومیت خوانده ردیف سوم به پرداخت مبلغ چهارصد هزارتومان بابت هزینه هاى خالفى و هزینه انتقال سند 
و مبلغ دویست هزارتومان بابت هزینه هاى دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم میگردد، نسبت به خوانده ردیف دوم با استناد 
به بند4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد، راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و پس از انقضاء مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد. م الف: 4238  شعبه 5 حوزه قضایى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/501
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 969973730400084 شماره پرونده: 9409983730400740 شماره بایگانى شعبه: 940745 خواهان: 
آقاى مصطفى هاشم زاده کوشکى فرزند کریم به نشانى نجف آباد-ویالشهر- خ 101 بن بست گلها منزل سوم سمت راست 
کدپ 8581814799 خواندگان: آقاى 1.علیرضا تعمیرى فرزند شکراله به نشانى شهرس تان نجف آباد گلدشت خ بهشتى 
چلوکبابى علیرضا 2.آقاى سیدستار مولوى فرزند سیدمحمود به نشانى فعال مجهول المکان. خواسته ها: 1.مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه2.استرداد سرمایه3.انصراف از قرارداد (مالى)4.مطالبه خسارات دادرسى. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعوى آقاى مصطفى هاشم زاده باوکالت آقاى اصغر رضائى به طرفیت آقایان 
علیرضا تعمیرى و سیدستارمولوى به خواســته اعالم انصراف از قرارداد 89/11/01 محکومیت آقاى تعمیرى به استرداد 
370/000/000 سهم الشرکه و مطالبه سود مشارکت به انضمام خسارات وارده بااین توضیح که درخالل دادرسى خواهان 
فوت نموده و خانم ها هاجر،زینب،خدیجه و فائزه هاشم زاده و زهره میرعباسى با وکالت آقاى رضایى بعنوان وراث آن مرحوم 
دعوى را تعقیب نموده و وکیل دعوى اعالم انصراف را بموجب الیحه 3222-94/12/09 به انحالل به لحاظ انقضاء مدت 
قرارداد تغییر داده اند نظربه اینکه 1-بموجب قرارداد مشارکت 89/11/01 اصحاب دعوى مبادرت به شراکت در طبخ غذا 
به مدت 5 سال نموده و متعهد به پرداخت هزینه ها و تقسیم سود بصورت مساوى شده اند. 2- بموجب رسیدهاى ابرازى 
خواهان مبادرت به پرداخت سهم الشرکه معادل خواسته به آقاى تعمیرى نموده است. 3-کارشناس سود ایام مشارکت را 
برآورد نموده و این نظریه مصون از اعتراض باقى مانده است لذا دادگاه دعوى خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد 575 و 
10 قانون مدنى حکم بر محکومیت آقاى تعمیرى به پرداخت 215/936/316 ریال بعنوان اصل رقم سرمایه و سود دوران 
مشارکت نسبت به حصه وى و 7/340/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و اجرت کارشناسى و خسارات تاخیر از 94/11/02 
لغایت پرداخت درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید نسبت به مازاد باتوجه به مفاد قرارداد و میزان حصه خواهان حکم بر 
بى حقى صادر مى گردد نسبت به ستارمولوى هرچندایشان بعنوان خوانده در دعوى دخالت داده شده لیکن دردادخواست 
محکومیت ایشان مطلوب خواهان نیست لذا نســبت به وى رد دعوى صادر میگردد نسبت به انحالل قرارداد نیز باتوجه 
به انقضاء مدت قرارداد و با استناد به ماده 588 قانون مدنى حکم بر تائید انحالل بلحاظ انقضاء مدت صادر میگردد. این راى 
درحکم حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاههاى تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. 

م الف : 4243 مسیبى رئیس شعبه چهارم حقوقى شهرستان نجف آباد/2/502
 ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 96/02/01 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 95/850 شوراى حل اختالف سوم تحت 
نظر است. مالحظه مى گردد خوانده امیرمحمدزاده علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى 
تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است. عرض 
دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
درخصوص دعوى خواهان علیمردان اله یارى بطرفیت خوانده امیرمحمدزاده به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه 
مبلغ 190/000/000 ریال بابت یک چک بشماره 1579/065963/26 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 95/06/15 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه 
دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده امیرمحمدزاده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 3/050/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت 250/000 ریال هزینه نشرآگهى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه 
از تاریخ سررسید 95/06/15 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال 
مى گردد درحق خواهان علیمردان اله یارى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده امیرمحمدزاده غیابى ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى 
عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف : 4253 خوشنویس قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/503
 ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 96/01/30 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 95/852 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر 
است. مالحظه مى گردد خوانده امیرمحمدزاده علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم 
ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است. عرض دیگرى 
ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص 

دعوى خواهان علیمردان اله یارى بطرفیت خوانــده امیرمحمدزاده به آدرس مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 
190/000/000 ریال بابت یک چک بشماره 1579/065964/13 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و 
خسارت تاخیردرتادیه 95/06/24 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک و گواهى 
عدم پرداخت آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت 
ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده امیرمحمدزاده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/050/000 
ریال هزینه دادرسى و پرداخت 250/000 ریال هزینه نشرآگهى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/06/24 
لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان علیمردان 
اله یارى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده امیرمحمدزاده غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد 

مى باشد. م الف: 4254 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/504
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 323/95 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد.
خواهان: سیدمجتبى حسینى نشانى: نج ف آباد-جوزدان-کمربندى نجف آبادفوالدشهر-شهرك صنعتى شماره2 جوزدان-
خیابان امیرکبیر پ8 کدپ8585131743  وکیل خواهان: مجیدمجیدى به نشانى: نجف آباد-جوزدان-خامام خمینى-جنب 
بانک تجارت پ43کدپ8585117935 خواندگان: 1.فرودمهرکى 2.کامبیزروستا نشانى: هردومجهول المکان موضوع: 
مطالبه مبلغ 26/000/000 ریال از چک بشــماره 258558 عهده بانک انصار به میزان هشتادوشش میلیون ریال معادل 
هشت میلیون و ششصدهزارتومان. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى سیدمجتبى حسینى با وکالت مجید محمدى به طرفیت 1.فرودمهرکى2.کامبیزروستا به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 26/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 450/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
94/11/10 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:   4255 مقیمى زند  قاضى شعبه 11 

حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/505
اجراییه 

در خصوص پرونده کالسه 489/95 برابر رأى شماره 615 مورخ 95/10/20 صادره از شوراى حل اختالف ش اول دهاقان 
قطعیت یافته محکوم علیه مهرداد چرخى فرزند اکبر مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر رسمى و انتقال سند 
خودروى سمند به شماره انتظامى 919 و 63  ایران 13 به نام محکوم له آقاى محمدجواد خدابخشى فرزند حجت ا... به نشانى 
دهاقان بلوار ش رحمانى ك ش غالمعلیان پ 14. ماده 34 قانون شوراى حل اختالف چنانچه محکوم علیه نسبت به انتقال 
سند اقدام ننماید با تقاضاى ذینفع و دستور قاضى مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى به اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى دهاقان اعالم میشود. م الف: 96/45 شعبه اول حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان دهاقان/2/514
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609973759200048 شماره پرونده: 9509983759200882 شماره بایگانى شعبه: 950898 خواهان ها: 
1- آقاى شهاب زمان زاده مغانى فرزند یاشار 2- آقاى سهند زمان زاده مغانى فرزند یاشار با وکالت آقاى فرزاد طهماسبى فرزند 
على اصغر به نشانى شاهین شهر خیابان شهید بهشتى (مخابرات) نبش فرعى 2 شرقى پالك 2 طبقه دوم واحد خواندگان: 
1- آقاى محمد واحدیان فرزند شکور 2- خانم سلماز واحدیان فرزند شکور همگى به نشانى مجهول المکان 3- آقاى منصور 
فاتحى به نشانى اصفهان- برخوار و میمه-مرکزى-شاهین شهر-خ فدك گلدیس دفتر امالك فدك 4- آقاى محمدرضا 
متقى زاده فرزند اصغر به نشانى اصفهان-برخوار و میمه-مرکزى-شاهین شهر مرکزى-شاهین شهر شهرك میالد بلوار 
جمهورى اسالمى فرعى 6 شرقى امالك صابر 5- آقاى ناصر متقى زاده جزى فرزند اکبر به نشانى اصفهان- برخوار و میمه-

مرکزى-شاهین شهر خ مخابرات فرعى یک غربى امالك میالد 6- آقاى نجات سلیمانى فرزند فارس به نشانى مجهول 
المکان خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى فرزاد طهماسبى فرزند على اصغر 
به وکالت از خواهان ها 1- سهند زمان زاده مغانى فرزند یاشار و 2- شهاب زمان زاده فرزند یاشار به طرفیت خواندگان 1- آقاى 
محمد واحدیان فرزند شکور 2- سلماز واحدیان فرزند شکور 3- منصور فاتحى فرزند ولى اله 4- محمدرضا متقى زاده فرزند 
اصغر 5- ناصر متقى زاده جزى فرزند اکبر 6- نجات سلیمانى فرزند فارس به خواسته ى صدور حکم مبنى بر محکومیت 
خواندگان محترم دعوى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى شش دانگ یک قطعه زمین به شماره 
پالك ثبتى 301/12854 بخش 16 ثبتى اصفهان مقوم به مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى به 
شرح دادخواست: آقایان سهند  شهاب زمان زاده مغانى شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پالك ثبتى 12854//301 را از 
آقاى منصور فاتحى احد خواندگان خریدارى نموده که در حال حاضر سند به نام مرحوم شکور واحدیان مى باشد لذا با تقدیم 
این دادخواست و به وکالت از خواهان ها از محضر شوراى محترم حل اختالف رسیدگى و صدور حکم مبنى بر محکومیت 
خواندگان را به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى شش دانگ پالك ثبتى فوق الذکر به نام موکلین به 
انضمام مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق 
رونوشت مصدق قرارداد شماره 2982 مورخ 70/5/10 مرحوم شکور واحدیان ششدانگ پالك ثبتى شماره 301/12854 را به 
احد از وراث خویش به نام سلماز واحدیان منتقل نموده است و مطابق رونوشت مصدق وکالتنامه شماره ى 433 مورخ 81/11/5 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 738 حوزه ثبتى تهران خانم سلماز واحدیان به وکالت از مرحوم پدرش شکور واحدیان 
وکالت تام به خوانده ردیف ششم نموده است که نحوه ى تنظیم وکالتنامه به منظور انتقال در مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 
موضوع دعوا به نامبرده مى نماید و مطابق وکالتنامه ى مورخ 1381/11/9 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى 144 اهواز به خوانده 
ردیف پنجم و سپس به موجب وکالتنامه شماره 13224 مورخ 81/11/20 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 80 حوزه ثبتى 
اصفهان به خوانده ردیف چهارم و سپس نامبرده به موجب وکالتنامه شماره 13835 مورخ 82/1/31 تنظیمى در دفتر اسناد 
رسمى شماره 80 شاهین شهر به خوانده ردیف سوم و سپس نامبرده به موجب وکالتنامه شماره 14370 مورخ 1382/4/11 
تنظیمى در همان دفترخانه به خواهان ها منتقل شده است و از طرفى خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم با حضور در جلسه 
ى رسیدگى نســبت به ادعاى خواهان ها اقرار نموده اند و خواندگان ردیف اول و دوم و ششم على رغم استحضار از جلسه 
رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننمودند و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اند على هذا دادگاه دعوى خواهان 
ها را حمل بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خواندگان ردیف اول و دوم (وراث مرحوم شکور واحدیان) به حضور در یکى 
از دفاتر اسناد رسمى و انتقال ششدانگ پالك ثبتى 301/12854 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان به نام خواهان ها و از 
باب تسبیب به پرداخت مبلغ هفتصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان ها صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره نسبت به خواندگان ردیف 
اول، دوم و ششم غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن و همچنین نسبت به 
سایر خواندگان ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 210

 اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/2/516
مزایده

در پرونده 950104 و به موجب اجرائیه 940638 مورخه 95/12/22 صادره از شعبه دوم دادگسترى شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه منصور فاتحى به پرداخت 1/850/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ملیحه پورمحمدى و 
82/500/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: محل مورد نظر واقع در 
شهرستان شاهین شهر- گلدیس- بر بلوار فدك- فرعى 6 غربى پالك- بر فرعى 6 بلوار فدك مراجعه و پس از بررسى موقعیت 
محلى ملک و اندازه گیرى الزم گزارش ذیل را تقدیم مى دارم: مشخصات ساختمان: کاربرى: مسکونى- موقعیت و جانمائى: 
سه نبش- زمین بایر- نماسازى:- پارکینگ: - آسانسور:- پوشش کف: - دیوارها: - انشعابات: - مساحت عرصه: 196 مترمربع 
طبق سند- مساحت اعیانى: - قدمت ساخت: - گرمایش: - سرمایش: - تعداد طبقات: - دربهاى داخلى: - آشپزخانه: - سرویس 
بهداشتى: - حیاط: - تعداد اتاق خواب: - مشخصات ثبتى ملک که طبق سند ارائه شده بصورت یک قطعه زمین مى باشد، 
به شرح زیر است: ردیف: 1- شماره سریال سند: 271553 سرى الف/79- شماره اصلى ملک: 301- شماره فرعى ملک: 
39743- مفروز و مجزى شده: - دفتر: 398- صفحه: 185- شماره ثبت: 95252- شماره دفتر الکترونیکى: - نام مالک: 
منصور فاتحى- سهم مالکیت: شش دانگ قطعه زمین- توضیحات: ملک مذکور یک پالك زمین بایر به صورت سه نبش 
است. امکانات شهرى در مجاورت زمین موجود است. ارزیابى: با توجه به موارد پیش گفته و پس از بررسى موقعیت محلى 
ملک، مساحت عرصه و اعیانى، کیفیت ساخت، قدمت ساخت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در کارشناسى ارزش شش 
دانگ عرصه و اعیانى ملک مورد نظر که شامل یک جلد سند شش دانگ مى باشد به تاریخ مباشرت به کارشناسى برابر با 

/2/100/000/000 ریال به حروف (دو میلیارد و یکصد میلیون) ریال برابر با دویست و ده میلیون تومان مى باشد.
 

با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیــه ابالغ و در مهلت مقرر مصــون از اعتراض مانده اســت این اجراء 
قصد فروش اموال از طریق مزایــده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/3/7 ســاعت 9 الى 10 محــل برگزارى مزایده: 
اجراى احکام مدنى شــعبه دوم دادگســترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگــى اجراى احکام. 
مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده 
میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشــته باشند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شــرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تــا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 

م الف: 207   اجراي احکام مدنى شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر/2/518
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على نامدارى- فرزاد امیرى نژاد و ذلفى سلیمانى دادخواستى به خواسته انتقال سند 
خودرو به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 1047/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 96/3/24 
ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ 
میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 215 شعبه چهارم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /2/521
حصر وراثت

نسرین فرزدقى بشناسنامه شماره 153 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 42/96 
تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان بتول طغرل نژاد بشناسنامه شماره 660 در تاریخ 95/11/28 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- نسرین فرزدقى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 153 نسبت با متوفى (فرزند) 
2- یوسف فرزدقى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 73 نسبت با متوفى (فرزند) 3- سیمین فرزدقى فرزند على اکبر شماره 
شناسنامه 647 نسبت با متوفى (فرزند) 4- حمیدرضا فرزدقى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 8588 نسبت با متوفى (فرزند). 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 214 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/522
حصر وراثت

مهرداد شهبازى بشناسنامه شماره 566 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 46/96 
ش/ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فیروز شهبازى بشناسنامه شماره 244 مزارونده در تاریخ 
95/12/24 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زهرا گندلى یوسفى فرزند میرزاجان شماره شناسنامه 19109 
نسبت با متوفى (همسر) 2- مهرداد شهبازى فرزند فیروز شماره شناسنامه 566 نسبت با متوفى (فرزند) 3- مهران شهبازى 
فرزند فیروز شماره شناسنامه 230 نسبت با متوفى (فرزند) 4- مهیار شهبازى فرزند فیروز شماره شناسنامه 112 نسبت با متوفى 
(فرزند) 5- نسرین شهبازى فرزند فیروز شماره شناسنامه 70 نسبت با متوفى (فرزند) 6- آزاده شهبازى فرزند فیروز شماره 
شناسنامه 2802 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 213 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/523

ابالغ راي
شماره پرونده: 595/95 شماره دادنامه: 60- 96/2/9 تاریخ: 96/1/26 خواهان: خانم نجمیه سلیمان فرزند على به نشانى: 
شاهین شهر خ مخابرات فرعى 12 غربى پالك 61 واحد 7، خوانده: شجاع عسگرى، موضوع: الزام به فک پالك 727 ل 
79- 43  انضمام هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 

انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و 
تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: 
در خصوص دادخواست خانم نجمیه سلیمان به طرفیت آقاى شجاع عسگرى به خواسته الزام خوانده به فک پالك 727 ل 
79- 43  به انظمام هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان خودرو مذکور را به خوانده فروخته است و با عنایت به خوانده نسبت به 
فک پالك امتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان در تردد است. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمائم 
آن در شورا حاضر نگردیده و مستندات ارائه شده و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخه 1395/8/6 بر اشتغال خوانده 
بر عدم انجام تعهد بر فک پالك 727 ل 79- 43 متعلق به خواهان داللت دارد. شورا با عنایت به اظهارات خواهان و بررسى 
پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 آیین دادرسى مدنى و ماده 219 و 220 و 221 قانون مدنى 
راى بر محکومیت خوانده به فک پالك به شماره انتظامى 727 ل 79- 43 صادر مى نماید. و به استناد مواد 519 و 520 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 830/000 ریال هشتصد و سى هزار ریال حق خواهان صادر 
مى نماید. حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 212   اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/524
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/03/359641 نظر به اینکه ســند مالکیت 16 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 
1856 فرعى واقع در اردســتان 1 اصلى گرمســیر واقع در بخش 17  ثبت اصفهان ذیل ثبت 2560 در صفحه 541  دفتر 
29 امالك به نام على مهرى صادر و تسلیم گردیده اســت، سپس مجید سالک احدى از ورثه با واســطه نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبى به شــماره وارده:  960319681284817-96/1/15 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19248-96/1/6 به گواهى دفترخانه 51  اردســتان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن 
به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسى مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد. بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 56 

عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/2/543
حصر وراثت

منصور احمدپور مبارکه فرزند محمد داراي شماره شناسنامه 5125 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 116-96 این 
شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد احمدپور مبارکه به شناسنامه شماره 38 در 
تاریخ 1395/12/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- لیال احمدپور 
مبارکه فرزند محمد به ش.ش 280 (فرزند متوفى) 2- بنفشه احمدپور مبارکه فرزند محمد به ش.ش 348 (فرزند متوفى) 
3- الهه احمد پور مبارکه فرزند محمد به ش.ش 189 (فرزند متوفى) 4- فرنگیس احمدپور مبارکه فرزند محمد به ش.ش 31 
(فرزند متوفى) 5- اکبر احمدپور مبارکه فرزند محمد به ش.ش 18 (فرزند متوفى) 6- منصور احمد پور مبارکه فرزند محمد به 
ش.ش 5125 (فرزند متوفى) 7- کریم احمدپور مبارکه فرزند محمد به ش.ش 173 (فرزند متوفى) اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/93 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/544
حصر وراثت

اسماعیل گل گیرى فرزند رضا داراي شماره شناسنامه 794 به شرح دادخواســت مطروحه به کالسه 118/96 این شورا، 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا گل گیرى فرزند شنبه به شناسنامه شماره 148در 
تاریخ 1395/2/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اسماعیل گل 
گیرى فرزند رضا به ش.ش 794 (فرزند متوفى) 2- خاتونجان کیان پور گل چونکى فرزند رضا قلى به ش.ش 6250 (همسر 
متوفى) 3-محسن گل گیرى فرزند رضا به ش.ش/ ملى 1740583353 (فرزند متوفى) 4- مرتضى گل گیرى فرزند رضا به 
ش.ش 1407 (فرزند متوفى) 5- روح اله گل گیرى فرزند رضا به ش.ش 3113 (فرزند متوفى) 6- ابراهیم گل گیرى فرزند 
رضا به ش.ش 419 (فرزند متوفى)  7- صفورا گل گیرى فرزند رضا به ش.ش 8692 (فرزند متوفى)  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف:  96/102 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/545
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 98/96 خواهان سیامک عبدیان به طرفیت خوانده غالمحسین احمدى به خواسته الزام به تنظیم 
سند دادخواستی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز پنج شنبه مورخ 96/2/28 ساعت 16:40 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان، برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مصوب 79 مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در شهر مبارکه، بلوار نیکبخت، میدان مادر، شعبه دوم شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. بدیهى است در صورت عدم حضور، وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مـقـتـضـی صادر میگردد.  م الف: 96/85 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه/2/547
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510463759200003 شماره پرونده: 9409983759201253 شماره بایگانی شعبه: 941303 خواهان 
بهرام ابراهیمى به طرفیت خوانده غالمرضا رحیمى باغوحشى به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسى تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 
شهر واقع در استان اصفهان-شاهین شهر ارجاع به کالسه 94099837592001253 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/03/16 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 206 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شاهین شهر و میمه/ 2/548
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973759301783 شماره پرونده: 9509983759300757 شماره بایگانى شعبه: 950775 خواهان: 
زهرا قنبرى فرزند نیاز على  به نشانى اصفهان –برخوار و میمه- مرکزى-شاهین شهر گلدیس خ سلمان فرع 6 شرقى بلوك 4 
خوانده:آقاى ابراهیم قنبرى عدیوى فرزند حسین به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مهریه (راى دادگاه) : در خصوص 
دعوى خانم زهرا قنبى فرزند نیاز على به طرفیت آقاى ابراهیم قنبرى عدیوى به خواسته صدور حکم بر وصول مهریه ام به استناد 
سند ازدواج شامل چهارده عدد سکه بهار آزادى به مبلغ پانزده میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 
دادگاه از توجه به کپى مصدق سند ازدواج به شماره 8461 دفترخانه 191 شوشتر مورخ 74/12/27 که مبنى رابطه زوجیت دایم 
بین طرفین بوده و همچنین مهریه مندرج در سند مذکور نظر به اینکه خوانده از طریق نشر آگهى دعوت لیکن حضور نیافته و 
ایرادى یا دفاعى بعمل نیاورده است لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد دانسته مستندا به ماده 5 قانون حمایت از خانواده اوالً هزینه 
دادرسى را موکول به اجراى حکم مى نماید ثانیاً خواهان را به پرداخت عین چهارده سکه بهار آزادى و پرداخت وجوه نقدى 
مندرج در سند نکاح به نرخ روز که در اجراى احکام محاسبه مى گردد در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى بوده 
و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در داگاه هاى تجدید نظر 

استان اصفهان است. م الف : 205 هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر و میمه/2/549
حصر وراثت

بتول ایزد پناه  به شماره شناسنامه 12 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 54/96 
تقدیم این شورا نموده و  و چنین توضیح داده که شادروان حسین تقیان  به شناسنامه شماره 63  در تاریخ  95/12/8 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بتول ایزد پناه فرزند رمضانعلى به ش.ش 
12 (همسر متوفى) 2- علیرضا تقیان فرزند حسین به ش.ش 100 (پسر متوفى) 3- اعظم تقیان فرزند حسین به ش.ش 342 
(دختر متوفى) 4- مجتبى تقیان فرزند حسین به ش.ش 178 (پسر متوفى)  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 216 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/2/550
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730100345 شماره پرونده: 9609983730100013 شماره بایگانى شعبه: 960013 خواهان: 
اردالن منصورى شورابى دادخواستى به طرفیت خواندگان شرکت بیودیزل کیش و امیرعباس هشیارى و بهاره کیانى و حامد 
محمدى و سیدعبدالمجید عطایى و بهزاد شاه مرادى و هادى خداوردیان و حسین خداوردیان به خواسته مطالبه خسارات 
دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960013 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/03/17 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تحویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4296 شعبه اول دادگاه 

عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/2/560

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510103760302837 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983760301486 شماره بایگانی شعبه: 952750 خواهان فخرالسادات 
امید على فرزند مجتبى دادخواســتی به طرفیت متهــم آرش مرادى که جهت 
رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفرى ارجاع گردیده و به کالسه 952750 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 96/03/20 و ساعت 8 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ابالغ ها را 
دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 203 شعبه 103 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه/2/520

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610113757300258 شــماره پرونده: 9509983638100183 
شماره بایگانى شعبه: 951399  احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 
96/02/21 در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج و یک نســخه از 
آن جهت بهره بردارى در پرونده کالســه 951399 به این دادگاه ارســال گردد. 
موضوع:وقت رسیدگى مورخه 96/03/23 ساعت 11 صبح شاکى: آقاى على محمد 
غالمى فرزند تیمور متشاکى عنهم: آقایان 1.کامران زهره وند 2.سیروس زهره وند 
فرزند ابراهیم 3.کرم زهره وند4.شیردل (محمد)زهره وند همگى به نشانى مجهول 
المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشــت اتهام: تخریب،تهدیدجانى 
و ایراد جرح با سالح بدین وسیله به شــما ابالغ میگردد آقاى على محمد غالمى 
فرزند تیمور شــکایتى علیه آقایان 1.کامران زهره وند دائر برمعاونت درتخریب و 
تهدیدجانى 2.سیروس زهره وند دائر بر ایراد جرح با سالح و تهدید جانى با سالح 
3.محمد زهره وند دائر بر تهدیدجانى باســالح و تخریب 4. کرم زهره وند دائر بر 
تخریب و تهدیدجانى مطرح نمودند که در شــعبه دادگاه بخش مهردشــت تحت 
کالسه 951399 تحت رسیدگى میباشد بنابه اعالم و درخواست شاکى و به لحاظ 
مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 344 ق آ د ك مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگ ى به اتهام در مورخه 96/03/23 ساعت 
11 صبح در ایــن دادگاه حضور یابند درصورت عدم حضور به پرونده شــما غیابى 

رسیدگى خواهد شد. م الف: 4250 شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت /2/492
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  آگاه باشید که ظلم بر ســه قسم اســت، ظلمى که نابخشودنى 
است و ظلمى که بدون مجازات نمى ماند و ظلمى که بخشودنى 
و جبران شدنى اســت؛ اما ظلمى که نابخشودنى است، شرك به 
خداى سبحان است، که فرمود: «خداوند هیچگاه از شرك به 

خود، در نمى گذرد».
موال على (ع)

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت 
محترم کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موضوعات ذیل 
را از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد به افراد حقیقى یا حقوقى واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 96/02/18 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهردارى اردستان مراجعه 
نموده و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
1- مزایده یک قطعه زمین از پالك ثبتى 7449 با کاربرى تجارى خدماتى واقع در بلوار معلم 

اردستان. 
2- مزایده واگذارى امتیاز بهره بردارى از جایگاه سوخت CNG شهردارى در شهر اردستان 

در قالب قرارداد اجاره یک ساله.  

آگهى مزایده  مرحله اول نوبت دوم

سیدمحمد هادى موسوى- شهردار اردستان  

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید متقاضیان شــرکت در مزایده جهت بازدید از امالك و 
دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشــر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 
واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/2/26 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
تلفن 52236973 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 

معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
1- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر ســایت صنعتى کاوه خیابان سوم- به متراژ 81 

مترمربع 
2- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر ســایت صنعتى کاوه خیابان سوم- به متراژ 94 

مترمربع

نوبت دوم   آگهى مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش 
مورخ 95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحدهاى ادارى، تجارى، 
فرهنگى فرهنگسراى دانش و خالقیت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتى، بین فرعى 7 

و 8 شرقى را از طریق مزایده واگذار نماید. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز دوشنبه مورخ 96/02/25 به امور 
قراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 96/02/26 نسبت به تحویل پیشنهاد 
خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر– میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- 

طبقه چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده  نوبت اول

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

اگر مى خواهید اطمینان حاصل کنید که آنچه مى اندیشید و برنامه ریزى کرده اید عیناً به نظر مردم مى رسد...
اگر مى خواهید در هر شهرى از اقصى نقاط استان اصفهان بهتر دیده شوید...

اگر مى خواهید در مصرف اقالم تبلیغاتى صرفه جویى بهینه کرده باشید...
اگر مى خواهید بیشترین اعتماد را در میان رأى دهندگان به وجود آورید...

اگر مى خواهید نسبت به رقباى انتخاباتى خود بهتر و بیشتر دیده شوید...
اگر مى خواهید برنامه هایتان را با بهترین شکل براى مردم تشریح کنید...

اگر مى خواهید شانس پیروزى خود در انتخابات را باالتر ببرید...

قابل توجه نامزدهاى محترمقابل توجه نامزدهاى محترم
 انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا  در استان اصفهان انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا  در استان اصفهان

  
«نصف جهان» به «نصف جهان» به 

عنوان یکى از قدیمى ترین عنوان یکى از قدیمى ترین 
نشریات استان اصفهان، آماده است نشریات استان اصفهان، آماده است 

فضاىفضاى  الزمالزم  در راستاى انتشار در راستاى انتشار 
برنامه هاى تبلیغاتى نامزدهاى محترم برنامه هاى تبلیغاتى نامزدهاى محترم 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا را در شوراهاى اسالمى شهر و روستا را در 

جاى جاى استان به بهترین جاى جاى استان به بهترین 
شکل آماده نمایدشکل آماده نماید

ما، دیده شدن در
ما به ش

روزنامه نصف جهان»
»

ى کنیم. 
یشنهاد م

 را پ
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 حسینى، قلعه نویى، منصور و
 گزینه خارجى گزینه خارجى

بررسى کاندیداهاى سرمربیگرى ذوب آهن در تحریریه نصف جهانبررسى کاندیداهاى سرمربیگرى ذوب آهن در تحریریه نصف جهان

سرنوشت
 نیمکت ها 

در لیگ هفدهم
13

دوچرخه سوارى 
راهى براى فرار از سرطان

اگر دائم تلگرام خود را چک مى کنید 
این مطلب را بخوانید!را بخوانید!

10

11

15

ررر

م دائم ئئددا اگراگگگگگگرگرراگر دائماائئئئمدد
طین مط مططاینیناین مط مینمطممطنممیی این مططی

10

 10 سالگى

 با خوانندگى 
حامد بهداد 

رىىىرى
نانان

1

دردسر
 رابطه دوستى مرد متأهل

 با زورگیر آبادانى
14

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...nne.n.nn sfejahan.netwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww nnesfejahan net

سر
 نیمک
در لیگ

155

144هل

1) اطالعات مناقصه 
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بهزیستى استان اصفهان 

موضوع مناقصه: انجام امور خدماتى، نظافت و فضاى سبز در ستاد بهزیستى و واحدهاى تابعه ادارات بهزیستى شهرستانهاى استان 
اصفهان بصورت حجمى در سال 97- 96 .

 (setadiran.ir) و سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (iets.mporg.ir) محل اخذ اسناد مناقصه: پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
مبلغ تضمین: 500/000/000 ریال 

تاریخ دریافت پاکتهاى مناقصه: از تاریخ درج اسناد در سامانه تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1396/2/20 
تاریخ قبول پیشنهادات و عودت پاکتهاى مناقصه: از آخرین روز دریافت پاکتهاى مناقصه از طریق سامانه تا پایان وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 1396/2/30 
محل تحویل اسناد مناقصه: اصفهان، چهارراه آپادانا، ابتداى 15 خرداد، اداره کل بهزیستى استان اصفهان، دبیرخانه 

فرآیند مناقصه: یک مرحله اى 
2) شرایط متقاضیان

شرکت متقاضى باید داراى سابقه ثبتى در اســتان اصفهان بوده و همچنین فرم تأیید صالحیت در امور خدماتى از اداره کار و امور 
اجتماعى را اخذ نموده و داراى 3 سال سابقه کار اجرایى در زمینه امور خدماتى در دستگاههاى اجرائى باشد.

1)اطالعاتمناقصه

آگهى مناقصه عمومى  
نوبت دوم

اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
م الف: 39709

شرکت سهامى آب  منطقه اى اصفهان در نظر دارد خدمات ترابرى را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. از کلیه 
مناقصه گران تقاضا مى شود جهت شرکت در مناقصه حداکثر تا 5 روز پس از نوبت دوم فراخوان، کتبًا نسبت به 
اعالم آمادگى و ارائه گواهینامه صالحیت صادره از سازمان کار و امور اجتماعى استان به دفتر امور تدارکات و 

خدمات پشتیبانى اقدام نمایند. 
1. محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه متعاقبًا اعالم خواهد شد. هر گونه تغییراتى که در زمان هاى اعالم 

شده پیش بیاید کتباً به اطالع مناقصه گران رسانده خواهد شد. 
2. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 1/360/000/000 ریال است. 

3. نوع تضمین مطابق آئین نامه تضمین براى معامالت دولتى خواهد بود. ضمناً شماره حساب جارى سیبا به شماره 
2175080202008 نزد بانک ملى ایران به نام شرکت آب منطقه اى اصفهان جهت واریز وجه نقد معرفى مى شود.

آدرس: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر، امور تدارکات و خدمات پشتیبانى
تلفن تماس: 5-36615360 (031) داخلى 2165 دور نگار: 36611128 (031)

     فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
آگهى شرکت در مناقصه

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

1) اطالعات مناقصه 
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بهزیستى استان اصفهان 

موضوع مناقصه: تأمین خودرو موردنیاز در ستاد بهزیستى و واحدهاى تابعه ادارات بهزیستى شهرستانهاى استان اصفهان بصورت 
حجمى تا سقف 165600  ساعت در سال 97- 96 

 (setadiran.ir) و سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (iets.mporg.ir) محل اخذ اسناد مناقصه: پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
مبلغ تضمین: 750/000/000 ریال 

تاریخ دریافت پاکتهاى مناقصه: از تاریخ درج اسناد در سامانه تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1396/2/20 
تاریخ قبول پیشنهادات و عودت پاکتهاى مناقصه: از آخرین روز دریافت پاکتهاى مناقصه از طریق سامانه تا پایان وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 1396/2/30 
فرآیند مناقصه: یک مرحله اى 

2) شرایط متقاضیان
شرکت متقاضى باید داراى سابقه ثبتى در استان اصفهان بوده و همچنین فرم تأیید صالحیت در امور ترابرى (کد 1) از اداره کار و امور 

اجتماعى را اخذ نموده و داراى 3 سال سابقه کار اجرایى در زمینه امور ترابرى در دستگاههاى اجرائى باشد. 

1)اطالعاتمناقصه

آگهى مناقصه عمومى 
نوبت دوم

اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
م الف: 39710

نوبت دوم

م/ الف 39808

ل استقالل
عملکرد بد اصفهانى ها مقاب

 

 را داشتیم
مقام باالتر

لیاقت کسب 
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ساعت جدید فیت بیت پاییز 
عرضه مى شود

چنــدى پیــش Yahoo Finance در گزارشــى، 
عکس هایى از ساعت هوشمند جدید فیت بیت را منتشر 
کرد و همراه با چند گزارش دیگر، معایب زیادى از این 
محصول را برشمرد از جمله طراحى نامناسب، تأخیر در 

عرضه، مشکالت آنتن و معایب سخت افزارى.
طبق گزارش یاهو، این ساعت هوشمند ظاهراً طراحى 
مشــابهى با محصول کنونى دیگر فیــت بیت با نام

 The Blaze دارد که طراحى چندان جذابى ندارد. طبق 
این گزارش، ساعت فیت بیت به جى پى اس، حافظه 
داخلى براى ذخیره موســیقى و مونیتور ضربان قلب 
مجهز اســت و باترى آن تا چهار روز دوام مى آورد. بر 
اساس گزارش هاى منابع مختلف، این محصول ظاهراً 
قرار است با یک هدفون بدون سیم نیز عرضه شود. یاهو 
عنوان مى کند که این ســاعت قرار بود قبل از معرفى 
ساعت هوشــمند اپل و در بهار عرضه شود که ظاهراً 
به دلیل برخى از مسائل مانند مشکالت جى پى اس به 
دلیل جاى تعبیه غلط آنتن، این زمان به پاییز موکول 
شده است. همچنین چند مشکل نرم افزارى هم دلیل 

این تعویق زمانى گزارش شده است.
 از گفته هاى مدیر عامل این شرکت مى توان فهمید 
که فیت بیت سرمایه گذارى عظیمى به روى این تک 
محصول آینده خود انجــام داده و تمام موفقیت هاى 
آتى خود را به این محصول وابســته کرده است. اگر 
این ساعت قرار است ناجى فیت بیت باشد، باید حتمًا 

محصولى استثنائى باشد.

اپلیکیشن حذف سریع و آسان 
برنامه ها در اندروید

Uninstaller Pro عنوان اپلیکیشنى کم حجم براى 

حذف سریع و بدون دردســر برنامه هاى اندرویدى 
مى باشد که توسط تیم Rhythm Software منتشر 
شده است. بسیارى از دستگاه هاى اندرویدى که از 
سى پى یو ضعیف بهره مى برند، همیشه در فرآیند 
حذف برنامه ها داراى مشــکل هســتند که حذف 
نرم افزارها در این دســتگاه هــاى ضعیف گاهى 
چندین دقیقه به طول مى انجامد؛ با نصب «آنیستالر 
پرو» به راحتى لیستى از تمامى نرم افزار هاى نصب 
شده روى دستگاه اندرویدى خود را مشاهده کرده 
و حذفشــان کنید. یکى از پر کاربردترین و برترین 
قابلیت هاى موجود و گنجانده شده در این نرم افزار، 
حذف دسته اى است که به کاربران اجازه مى دهد 
تنها در چند ثانیه مجموعه اى از برنامه هاى موجود 
بر روى حافظه را حذف نمایند. حالت هاى مختلفى 
براى دسته بندى برنامه ها موجود است که در میان 
آنها مى توان به دســته بندى بر اساس حجم، نام، 
تاریخ نصب و... اشاره کرد. عالوه بر این قادر خواهید 
بود برنامه هاى سیستمى و نرم افزارهایى که حذف 
نمى شــوند را فیلتر کرده و تنها برنامــه هایى که 

توانایى حذف شدن را دارند مشاهده نمایید!

حضور آکادمى مهندسى 
سامسونگ

شرکت سامسونگ با غرفه آکادمى مهندسى سامسونگ 
در نمایشگاه «توانمندى ها و دســتاوردهاى مهارتى» 
حضور یافت و کارگاه هاى آموزشى برگزار کرد.آکادمى 
مهندسى سامسونگ، در سال 1393 بر اساس تفاهمنامه  
دوجانبه میان سازمان فنى وحرفه اى و شرکت سامسونگ 
الکترونیکى راه اندازى شد. این آکادمى تاکنون توانسته 
تکنســین هاى حرفه اى و ماهرى را در هفت گرایش 
تعمیرات موبایل و تبلت، نصب و تعمیر سیســتم هاى 
صوتى خانگى (سینماى خانگى)، انواع تلویزیون هاى 
پیشرفته، کولرهاى گازى، دســتگاه هاى خنک کننده 
خانگى، ماشین هاى لباسشویى و نهایتًا نصب و تعمیر 
ماشــین  هاى ظرفشــویى آموزش دهد و آنها را براى 
ورود به بازار کار آماده کند. شایان ذکر است که تمامى 
آموزش ها در آکادمى مهندســى سامسونگ رایگان و 

بدون دریافت هیچ گونه هزینه اى ارائه مى شود.

وبسایت مهمان آنالین در حال حاضر به دنبال پوشش دادن کلیه اقامتگاه ها شامل ویال، سوییت، آپارتمان، اقامتگاه هاى 
بومگردى و هتل هاست. فعالیت هاى مهمان آنالین محدود به موارد مذکور نخواهد بود و فعالیت هاى قابل توجهى در 

عرصه اکو توریسم و گردشگرى پایدار و موارد دیگر انجام خواهد داد که در آینده اطالع رسانى مى گردد.
یکى از اهداف مهم مهمان آنالین ترویج فرهنگ مهمان و میزبان مى باشد. گروه گردشگرى مهمان آنالین اهداف زیادى 

را دنبال مى کند که به تعدادى از آنها در ذیل اشاره مى نماییم:
ارائه بهترین اقامتگاه ها با بیشترین درصد تخفیف تا امکان مسافرت با کمترین هزینه، استفاده از ظرفیت هاى فرهنگى، 
توجه به انواع گردشگرى، توصیه به حفظ و نگهدارى از میراث فرهنگى ایرانى و تبادل فرهنگى و آشنایى با فرهنگ و 

آداب و رسوم شهرهاى مختلف.
مهمترین ارزش در مهمان آنالین، مشترى، مشترى و مشترى است. مشترى در گروه گردشگرى مهمان آنالین شامل 

میهمان، میزبان و کاربران سایت مى باشند که در آینده مشتریان دیگرى نیز اضافه خواهند شد. 
http://www.mehmanonline.ir :وب آدرس

 Blitz Brigade: Rival Tactics بازى جدید و ســرگرم کننده با طراحى فوق العاده در سبک بازى هاى استراتژیک 
از کمپانى مطرح گیمالفت (gameloft) براى اندروید اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده است. 
همانطور که گفته شد بازى در سبک اســتراتژیک اســت و گیم پلى آن دقیقًا مانند بازى معروف Clash Royal از 

کمپانى سوپرسل است!
 بازى آنالین است و شما با بازیکنان سراســر دنیا به جنگ و جدال مى پردازید! بازى دقیقًا مانند کلش رویال است و 
فقط ظاهر و روش کار با آن متفاوت است، بازى داراى دو حالت آنالین و مرحله اى است که در حالت مرحله اى بازى 
را به صورت تک نفره انجام مى دهید و مراحل از پیش مشخص شده بازى را به پایان مى رسانید، اما در حالت آنالین 
بازى، شما باید با بازیکنان سراسر دنیا رقابت کنید و سطح ارتش خود را باال ببرید! قادر هستید قهرمانان و نیروهاى 
خود را قوى تر کنید تا در مقابل دشمنان مقاوم باشید، همچنین مى توانید تجهیزات دفاعى خود را قوى تر کرده و از 
طریق قدرت آنها نیروهاى دشــمن را بیرون برانید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى استراتژیک هستید بدون شک 

Blitz Brigade: Rival Tactics از بهترین گزینه ها براى انتخاب است!

معرفى محصول

به تازگى شــاهد فاش  شــدن تمــام مشــخصات فنى 
مهم و اصلى گوشــى هوشــمند اچ تى ســى یــوى 11 
(HTC U 11) بودیم. ظاهراً پرچمدار بعدى اچ تى سى با تراشه 
اسنپدراگون 835 کوالکام، نمایشگر QHD و رم 6 گیگابایتى 
در روز شانزدهم ماه ِمى معرفى مى شود. پیش از این برخى 
مشخصات فنى آن در سایت ها و بنچمارك هاى مختلف مورد 
اشاره قرار گرفته بودند اما به تازگى شاهد انتشار جزئیات بسیار 
دقیقى در مورد مشخصات این محصول بودیم که بى شک 

براى شما هم جالب خواهند بود!
طبق تازه ترین گزارش به دســت آمده، گوشــى هوشمند 
اچ تى سى یو 11 از صفحه نمایشــى 5.5 اینچى با وضوح 
تصویر 2560 در 1440 پیکســل یا همان QHD بهره مند 
مى شود. همچنین براى محافظت از نمایشگر این اسمارتفون 
در قبال خراشیدگى از شیشه محافظ گوریالگلس 5 استفاده 

خواهد شد.
همانطور که انتظار مى رفت، اچ تى ســى یو 11 احتماًال به 
سیســتم روى چیپ (SoC) اســنپدراگون 835 کوالکام 

مجهز خواهد شد و رم آن ظرفیت 6 گیگابایتى را به همراه 
خواهد داشت. دوربین اصلى دســتگاه 12 مگاپیکسلى در 
نظر گرفته مى شــود و از قابلیت OIS یا لرزشگیر اپتیکال 
پشــتیبانى به عمل مى آورد. دوربین ســلفى دستگاه هم

 به احتمال زیاد از سنسورى 16 مگاپیکسلى تشکل خواهد 
شد.به نظر مى رسد که پرچمدار جدید اچ تى سى از استاندارد 
 IP68 بهره مند مى شود که در مقایســه با استاندارد IP57

پرچمداران اندرویدى همچون ال جى جى 6 و گلکسى اس 8 
به مراتب کیفیت پایین ترى دارد.

 اسپیکرهاى بوم ساند (BoomSound) احتماًال در اچ تى سى 
یو 11 مورد استفاده قرار مى گیرند و به این صورت کیفیت و 
قدرت صداى خروجى از اسپیکرهاى دستگاه به نقاط قوت 
آن تبدیل مى شود.طبق عکسى که منتشــر شده و ظاهراً 
مشخصات فنى گوشى اچ تى ســى یو 11 را نشان مى دهد، 
شاهد بهره مندى آن از حافظه داخلى 128 گیگابایتى و امکان 
پشتیبانى از حافظه جانبى در این محصول هستیم. عالوه بر 
این مسائل به بهره مندى دستگاه از اسکنر انگشت، پشتیبانى 

از دو ســیمکارت که احتماًال به صورت هیبریدى اســت، 
پشتیبانى از شارژ سریع 3.0 کوالکام، 
 LTE 4G NFC، Edgeواى فاى
Sense،3D Audio Record-

 Noise Cancellation  و  ing

هم اشاره شــده است.با 
وجود تمام این تفاســیر 
باید در نظر داشته باشیم 
که هنوز صحت هیچیک 
از گزارش ها و موارد فوق 
به صورت رســمى تأیید 

نشده اند. 
بــراى کســب اطالعات 
دقیــق در مورد گوشــى 
هوشــمند اچ تى سى یو 11 
باید تا شانزدهم ماه ِمى صبر 

کنیم.
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گردشگرى
 آنالین

بازى استراتژى 
«تاکتیک هاى رقبا» 
از گیمالفت 

 
 Layz Board هاوربرد

نخرید!
 باالخره بعد از یک ماه تحقیقات، کمیسیون تأمین 
امنیت محصوالت آمریکا (CPSC) اعالم کرد که 
شواهد موجود در حادثه آتش سوزى هاوربردى که 
منجر به فوت دو کودك شد، نشان مى دهد شرکت 

سازنده دستگاه معیوب، Layz Board نام دارد.
این حادثه آتش ســوزى در ماه مــارس در ایالت 
پنســیلوانیا رخ داد و جــان دو کــودك ســه و ده 
ســاله را گرفت. با وجود اینکه قبــًال گزارش هاى 
آتش سوزى متعددى در رابطه با استفاده از هاوربرد 
منتشر شده است اما این اولین حادثه منجر به فوتى 
است که تابه حال در ایاالت متحده آمریکا گزارش 
شده است. کمیســیون CPSC به تمام شهروندان 
آمریکایى هشدار داده است تا درصورت داشتن این 
وسیله، از شــارژ مجدد آن خوددارى کنند زیرا این 
هاوربرد براى هر قشرى از مصرف کنندگان، بالقوه 

خطرناك است.
 هاوربــرد مــدل Layz، در شــهر شــنژن چین 
تولید مى شــود و بــه راحتى از دیگــر محصوالت 
مشــابه در بــازار، قابل شناســایى اســت. البته در 
فروشــگاه هاى آنالیــن همچون آمازون و بســت 
باى، تمامى محصــوالت همراه بــا گواهى امنیتى
 UL Saftey عرضه مى شوند و در لیست محصوالت 
خود چنین مدلى را ندارند.متأسفانه برخى اسباب بازى 
فروشى ها در ایران هم این برند را به دلیل ارزان بودن 
وارد کرده اند، لطفًا در هنگام خرید دقت کنید و از این 

برند هیچ وسیله اى را خریدارى نکنید.

کامپیوترى که با مایعات 
خنک مى شود

ایســر براى اینکه در بازار کامپیوترهــاى آل این وان 
نیز حضور داشته باشــد، کامپیوتر آل این وان U27 را 
به تازگى معرفى کرده اســت. این کامپیوتر از سیستم 
خنک کننده مایع بهــره مى برد و بــدون فن طراحى 
شــده اســت. اصطالح کامپیوترهاى آل این وان،   به 
کامپیوترى گفته مى شــود که مانیتــور و کیس را در 
یک قسمت شــاهد باشــیم.  در کامپیوتر آل این وان 
ایسر شاهد حضور سیستم تشخیص هویت کاربر ِهلو 
ویندوز هستیم. براى تعامل این سیستم با کاربر، ایسر 
در آ ل ایــن وان U27 دوربین مادون قرمــزى را تعبیه 
کرده است. از طرف دیگر همانگونه که از نام این مدل 
آل این وان پیداست، از صفحه  نمایشى 27 اینچى بهره 
مى برد که رزولوشــنى برابر با فول  اچ دى دارد. ناگفته 
نماند که در این محصول یــک درگاه ورودى اچ .دى .
ام  .اى را نیز شاهد هستیم.به این ترتیب به کمک این 
درگاه کاربر قادر است از این آل این وان به عنوان یک 
صفحه نمایش مستقل نیز استفاده کند. پردازنده  هاى 
نسل جدید Core اینتل، به همراه قابلیت پشتیبانى تا 
32 گیگابایت رم، از مواردى است که در کامپیوترهاى 

آل این وان U27 ایسر به چشم مى خورد.

کلیک

فناورانه

پرداختــن مکرر به ایــن امر که فنــاورى اطالعات و 
ارتباطات دگرگونى هاى وســیعى را در زندگى ما ایجاد 
کرده است، از اهمیت آن نمى کاهد. در واقع، این مبحث 
را مى توان از جنبه هــاى مختلفى واکاوى کرد. یکى از 
جنبه هاى قابل توجه، مصرف وســواس گونه اینترنت 
(Compulsive Internet Use) است که در سال هاى 

اخیر پژوهش هاى فراوانى درباره آن انجام شده است.
اینترنت در این مبحــث دربرگیرنــده  صفحات وب، 
شبکه هاى اجتماعى، نرم افزارهاى پیام رسان همچون 
تلگرام و سرویس هاى ایمیل است. البته در این نوشتار 
به بیان جزئیات تحقیقات روان شناسى و جامعه شناسى 
پرداخته نخواهد شــد، زیرا از حوزه تخصص نگارنده 
خارج است. هدف ما این اســت که یک گام رو به جلو 

براى توجه بیشتر به این مقوله برداریم.
اما مصرف وســواس گونه اینترنت چیســت؟ هرچند 
یک تعریف علمى و دقیق براى این عارضه قابل ارائه 
است اما درك شهودى آن کار سختى نیست. اگر طى 
روز (و حتى شــب!) دائم تلگرام خود را چک مى کنید، 
به طورى که از زمــان مراجعه قبلى هنــوز حتى یک 
استیکر هم براى شما فرســتاده نشده است، احتماًال به 
این عارضه دچار هستید. اگر ایمیل خود را مرتب چک 
مى کنید، آن هم زمانى که مشغول انجام یک کار مهم 
هستید، ممکن است چنین مشکلى وجود داشته باشد. 
اگر همواره به سایت هاى خبرى سر مى زنید تا از هیچ 
خبرى غافل نمانید، این هم یک نشانه است! البته قرار 
نیست به خود برچسب بیمارى بزنیم اما فرار از واقعیت 
و انکار مشــکل نیز راهکار عاقالنه اى نیســت. اما آیا 
مصرف وســواس گونه اینترنت یک مشــکل جدى به 

حساب مى آید؟
پژوهش هاى انجام شــده نشــان مى دهد کاربران با 
مصرف وسواسى اینترنت، احســاس تنهایى، رضایت 
کمتر از زندگى و افسردگى را گزارش داده اند. همچنین، 
طى پژوهشــى که اخیراً در دانشــگاه چارلز استوارت 
اســترالیا انجام شــده اســت، ارتباط میان انزواطلبى 
و مصرف وسواســى اینترنت بررسى شــده است. در 
این تحقیق که روى تعداد زیادى از دانشــجویان این 

دانشگاه انجام شده 
اســت، شــرکت کنندگان 
به ســئواالتى درباره میزان مصرف 
اینترنت خود و نــوع روابط با دیگران پاســخ داده اند. 
نتایج مؤید آن بوده اســت که افراد با روابط سالم تر و 
گســترده تر، کمتر در معرض ابتال به عارضه مصرف 

وسواس گونه اینترنت هستند.
الزم به ذکر اســت یک رفتار وسواســى به انجام یک 
عمل تکرارى با هدف کاهش اضطراب گفته مى شود. 
براى مثال، بیماران مبتال به وسواس ممکن است طى 
روز بارها دست خود را بشــویند که این کار به صورت 
ناخودآگاه بــراى کاهش اضطراب و اســترس انجام 
مى شود. آنچه بسیارى از ما در ارتباط با اینترنت انجام 
مى دهیم، رنگ و بوى رفتار وسواســى را دارد. در این 
میان، عاملى که استفاده وســواس گونه از اینترنت را 
تشدید مى کند، زمان کوتاه انجام هر فرآیند است. براى 
مثال مراجعه به تلگرام، خواندن سرسرى چند تا پست 
و فوروارد کردن آنها به سایر گروه ها ممکن است یک 
دقیقه هم وقت ما را نگیرد و به چشم نیاید اما شاید این 
سئوال به ذهن برسد که مراجعه مکرر به اینترنت چگونه 

اضطراب ما را کاهش مى دهد؟
یک آزمایش تحقیقاتى که در سال 2014 در دانشگاه 
ویرجینیا انجام شده، پاسخ به پرســش فوق را ظاهراً 
یافته اســت. در این تحقیــق دو گزینــه پیش روى 
شرکت کنندگان گذاشته شده اســت: 15 دقیقه بیکار 
بنشــینند یا یک شــوك الکتریکى کوچــک دریافت 
کنند و مرخص شــوند. جالب اینجاست که بسیارى از 
افراد حاضر در آزمایش گزینه دوم را انتخاب کرده اند! 
طبق نظر محققان دانشــگاه ویرجینیا، گریزان بودن 
افراد از بیکار نشستن به این دلیل است که ذهن انسان 
اگر به درستى تعلیم داده نشــود، از بودن با خود و افکار 
بى پایانش مى ترسد. خالصه اینکه ظاهراً اینترنت ذهن 
ما را از گرفتــارى ذهنى رهایى مى بخشــد، ولو براى 

چند لحظه!
چه باید کرد؟ نخســتین گام در روبه رو شــدن با یک 

اعتیاد پذیــرش آن به عنوان یک 
مشکل است. در همین راستا، گروهى از 

پژوهشگران در دانشگاه بینگامتون راهکارى را در 
این زمینه پیشنهاد داده اند. براى درك بهتر موضوع بهتر 
است ابتدا با یک نظریه مطرح در روان شناسى اجتماعى 
به نام «تعارض» آشنا شــویم. طبق این نظریه، زمانى 
که بین رفتارهاى یک فــرد و باورهاى وى ناهمگونى 
رخ مى دهد، وى دچار استرس مى شود. مثًال اگر فردى 
دروغگویى را عمل زشــتى بداند امــا در یک موقعیت 
خاص حرف دروغى را به زبان آورد، بســته به میزان 
تعارض بین رفتار و عمل، به وى استرس وارد مى شود. 
در هنگام روبه رو شدن با تضاد، افراد رفتار یا عمل خود 

را تغییر مى دهند.
 در مثالى که ذکر شــد، ممکن است فرد تصمیم بگیرد 
دیگر دروغ نگوید یــا در نقطه مقابل به خود تلقین کند 
دروغ گفتن گاهى بد نیست! به عبارت دیگر، تغییر رفتار 

یا باور کاهش استرس را در پى دارد.
ایده اصلى در پژوهش فوق استفاده از همین تضاد براى 
تغییر رفتار در کاربران است. یکى از اعضاى گروه در این 
باره گفته است: «ما کاربرانى داریم که مى دانند مصرف 
اینترنت آنها زیاد اســت، اما مدعى هستند سایرین نیز 
همین میزان مصرف دارند ولى اگــر تبعات منفى این 
موضوع به آنها یادآورى شــود، تضاد در آنها افزایش 
مى یابد و احتماًال به رفتارهاى کنترل کننده از ســوى 
خود اشخاص در نحوه مصرف اینترنت منجر مى شود. 
تبعات منفى مى تواند در زمینه هاى شخصى، اجتماعى 

و درسى یا کارى باشد.»
اما آنچه در پژوهش آنها مطرح نشده، چگونگى افزایش 
تضاد شناختى در کاربران است. به نظر مى رسد آموزش 
همگانى اصولى در این زمینه، یکــى از راه هاى ممکن 
باشد. به هر حال، نســل جدید با فناورى زاده شده است 

و باور وجود چنین مشکلى از ســوى آنها کار 
ساده اى نیست.

آیا من هم به اینترنت وسواس دارم؟ 
 psychcentral.com در آزمونى که از وبسایت معتبر
برداشته شده است، مصرف وسواس گونه اینترنت مورد 
ســنجش قرار مى گیرد. این آزمون به هیچ عنوان جنبه 
درمانى و تشخیصى ندارد و تنها یک راهنماى شخصى 
اســت. براى پاســخ «معموًال» 2 امتیاز، براى پاسخ 
«گاهى اوقات» یک امتیاز و براى پاســخ «به ندرت» 
صفر امتیاز در نظر بگیرید و امتیازها را با هم جمع کنید. 
البته پرسش هاى این آزمون بدون در نظر گرفتن نمره، 
اطالعات مفیدى را دربار مصرف وسواس گونه اینترنت 

به خواننده مى دهد.

سخن آخر
پیشــرفت فناورى، آســایش و رفاه روزافزون را براى 
انسان به ارمغان مى آورد اما به همراه خود چالش هایى 
نیز پدید آورده که در گذشته وجود نداشته است. مصرف 
وســواس گونه اینترنت یک از چالش هایى اســت که 
بســیارى از ما درگیر آن هســتیم، حتى اگر نسبت به 
آن آگاهى نداشــته باشــیم. به هر حال، اگر دچار این 
عارضه هستیم، باید براى آن تدبیرى بیاندیشیم وگرنه 
ممکن است به قیمت از دســت دادن بخش مهمى از 
عمر گرانبهاى ما شــود. بدتر از اتالف عمر، اســترس 
و اضطرابى اســت که به ما وارد مى شــود. یک رفتار 
وسواسى اگرچه با هدف کاهش اضطراب انجام مى شود 
اما درنهایت برعکس عمل مى کند. پس یادمان باشــد 
مراجعه مکــرر به تلگــرام و خواندن پســت هاى گاه 
بى ارزش، نه تنها زمانبر اســت بلکه آرامــش را از ما 

مى گیرد و ذهن ما را آشفته مى سازد.

مشخصات فنى اچ تى سى یو 11 فاش شد
ت که احتماًال به صورت هیبریدى اســت، 
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یک دانشیار دانشگاه و متخصص تغذیه 
با تأکیــد بر اینکه نیاز بــه آب در فصول 
مختلف تفاوت نمى کند، گفت: البته در 
فصل گرما به دلیل اینکه هوا گرم است و 
تعریق صورت مى گیرد نیاز به مصرف آب 
بیشتر مى شود. مثًال فردى که شاطر است و 
پشت تنور مى ایستد طبیعتاً به دلیل تعریقى که 
مى کند به آب بیشترى نیاز دارد ولى در شرایط 
عادى آب براى سوخت و ســاز و براى شاداب 
کردن پوست و مو الزم اســت. لذا نباید این را 
متمایز کنیم و بدانیم در تمامى فصل هاى سال 

بدن ما به آب نیاز دارد.
مرتضى صفوى  در ادامه به تأثیرات کم نوشیدن 
آب روى سالمت جسم بیان کرد: کم نوشیدن 
آب بر سالمت جسم قطعاً تأثیراتى مى گذارد. به 
دلیل اینکه سوخت و ساز خوب انجام نمى شود 
وقتى آب کمتر مى خوریم ، مشکالتى شدیدى 
مانند سردرد و مشــکالت کلیوى رخ مى دهد، 
وقتى که ادرار به دلیــل نخوردن آب غلیظ مى 
شــود همین مى تواند زمینه ایجاد کریســتال 
ها، عفونت ها و سنگ ها در سیستم ادرارى را 
افزایش دهد. همینطور وقتى که آب را به اندازه 

کافى استفاده نکنیم.
این متخصص تغذیه ادامه داد: البته دو دیدگاه 
وجود دارد؛ یکى اینکه واقعاً افراد روزى هفت الى 
هشت لیوان آب بخورند. این خیلى خیلى خوب 
اســت، از طرفى دیگر بعضى از نظریه پردازان 
عقیده دارند که فرد فقط در مواقع تشنگى باید 
آب بخورد که البته این هم درست است. این دو 
دیدگاه یکسان است؛ زیرا کسى که نیاز به آب 
دارد طبیعتًا تشنه خواهد شد ولى کسى که آب 
و نوشیدنى هاى سالم (آبمیوه هاى بدون شکر) 
زیاد مى نوشــد، در این گونه موارد اصًال ایجاد 
تشــنگى نمى کند عالوه بر این بــه دلیل این 
است که مایعات خورده است پس در هر صورت 

اعتقاد داریم که مصرف مایعات را بیشتر کنید.
وى در ادامه تأکید کرد: خیلى از ناراحتى هاى 
کلیوى که به خصوص در سالمندان ایجاد مى 
شود قطعًا ریشــه در کم خوردن مایعات دارد. 
مایعات بسیار عالى است، آب مایه حیات است 
و مى تواند براى ما بســیار مفید باشد، استفاده 
کردن از آب سالم واقعًا مى تواند سالمتى را به 

دنبال داشته باشد. 
صفوى در پاســخ به این پرســش کــه براى 
ورزشــکاران چه مقدار آب روزانه الزم است؟ 
گفت: بســته به نوع ورزش مقدار آب متفاوت 
است. فردى که عرق مى کند و فعالیت هاى زیاد 
و تحرکات زیاد دارد طبیعى است که یک میزان 
بســیار باالیى، چند لیتر آب بدن به دلیل عرق 
کردن مداوم و دویدن بیش از حد از دست مى 
دهد وقتى که این آب ها از راه تعریق از دســت 
مى رود، امالح و ویتامین ها هم از بین مى روند.

وى ادامه داد: بنابراین آب ســالم استفاده کنیم 
که هم نیازهــاى بدن و هم امــالح مورد نیاز 
تأمین شود به خصوص امالح اگر تنظیمش به 
هم بخورد الکترولیت ها به خصوص که سدیم، 
پتاسیم و کلورین هاســت اگر تعادلش به هم 
بخورد واقعًا مى تواند حتى منجر به مرگ شود. 
حتمًا دقت کنیم وقتى آب بدنمان به هر دلیلى از 
جمله شغلمان، ورزشمان و شرایط گرما کم شود 

باید آن را جبران کنیم. 
این متخصص تغذیه در پایان اظهارداشت: باید 
حتمًا میزان آب را براى دریافت ورزشــکاران، 
متناســب با نوع ورزشــى که انجام مى دهند 

افزایش بدهیم.

چگونه
 کمبود آب بدن را 

جبران کنید؟

چرا 
مسواك زدن زبان 

مهم است
بیش از 700 گونه باکتریایى مختلف در دهان ما حضور دارند. تمامى این میکروب ها 
مضر نیستند اما زمانى که نمونه هاى بد کنترل را در دست مى گیرند و در اطراف پرزهاى 

زبان تکثیر مى شوند مى توانند آسیب هاى واقعى به سالمت دهان و دندان وارد کنند.
شما مى توانید زبان خود را به عنوان یک اسفنج باکترى در نظر بگیرید که باکترى هاى 
بد را در سراسر دهان پخش مى کند و موجب شکل گیرى مشکل و بیمارى مى شود. در 

ادامه با برخى از این مشکالت بیشتر آشنا مى شویم.
                         بوى بد دهان

بوى بد دهان یا نفس بدبو مشکل شماره یک مرتبط با مسواك نزدن زبان است. باکترى 
ها روى زبان ساکن مى شوند و رشد بیش از اندازه نمونه هاى بد مى تواند موجب شکل 
گیرى بوى بد دهان شود. میکروب هاى تولید کننده بوى بد تمایل دارند در عقب زبان 
ساکن شوند و بر همین اساس، مســواك زدن کل زبان براى خالص شدن از شر بوى 

بد اهمیت دارد.
                         ضعف جوانه هاى چشایى

هنگامى که زبان خود را مسواك نمى زنید، پوششى از باکترى ها، 
ذرات غذایى و سلول هاى مرده پوست که به نام بیوفیلم 
شناخته مى شود روى جوانه هاى چشایى را مى گیرند 
و موجب افت حس چشایى مى شوند. با خالص 
شدن از شر بیوفیلم بار دیگر قدرت چشایى خود 

را باز خواهید یافت.
                         زبان سیاه

قرار گرفتــن در معرض ذرات 
غذا یا نوشیدنى هایى مانند قهوه، 

سیاه شدن زبان به واسطه لکه دار شــدن پرزهاى روى این اندام را موجب مى شود. این 
وضعیت بى خطر است و با مسواك زدن زبان از بین مى رود.

                         عفونت مخمرى (در دهان)
عفونت مخمرى که در دنیاى پزشکى به نام برفک دهان شناخته مى شود مى تواند به 
واسطه از کنترل خارج شدن سطوح باکترى و رشد مخمر در دهان شکل بگیرد. نتیجه این 
شرایط شکل گیرى وصله هاى سفید رنگ روى زبان است. یک داروى ضد قارچ مى تواند 
این شرایط را درمان کند و مسواك زدن مرتب زبان از وقوع مجدد آن جلوگیرى مى کند.

                         بیمارى پریودنتال
باکترى هایى که روى زبان تجمع مى کنند مى توانند به دندان ها گسترش یابند و موجب 
التهاب و قرمزى لثه ها شوند. اگر درمان نشود، التهاب مى تواند پیشرفت کرده و به بیمارى 
پریودنتال تبدیل شود. در این شرایط امکان از دست دادن دندان ها وجود دارد اما مورد 
نگران کننده تر این است که التهاب مزمن در نتیجه بیمارى پریودنتال با خطر باالتر تجربه 

حمله قلبى، سکته مغزى و سقط جنین پیوند خورده است.
شاید اکنون تصمیم خود را براى مسواك زدن منظم زبان خود گرفته باشید. براى انجام 
درست این کار ابتدا از عقب زبان کار خود را آغاز کنید و به آرامى به سمت جلو مسواك 
بزنید، سپس بخش هاى کنارى زبان را مسواك بزنید. نیازى به استفاده از خمیر دندان 
وجود ندارد اما احتماًال استفاده از آن احساس راحتى بیشتر در شما ایجاد مى کند و ویژگى 
سایشى خمیردندان مى تواند به پاکسازى مؤثرتر کمک کند. حداقل یک بار در روز این کار 

را انجام دهید اما دو بار در روز شرایط ایده آل محسوب مى شود.
استفاده از مســواك هاى ویژه زبان که به طور ویژه براى از بین بردن باکترى ها، ذرات 
غذایى و دیگر مواد روى زبان طراحى شده اند، ایده خوبى محسوب مى شود اما با یک 

مسواك ساده و نرم نیز مى توانید به صورت مؤثر زبان خود را مسواك بزنید.

 دکتر حمید رشــنو متخصص بیمارى هاى پوست، اظهار 
داشت: بیمارى گال یا جرب نوعى بیمارى پوستى مسرى 
همراه با خارش شدید است که این خارش جوش هاى ریز 

قرمزرنگى را در پوست ایجاد مى کند.
وى ادامــه داد: بیمارى گال از هجــوم انگلى با همین نام 
در بدن انسان ایجاد مى شــود که از طریق استفاده از لوازم 
بهداشــتى و لباس مشــترك از فردى به فرد دیگر انتقال 

مى یابد. این انگل با چشم قابل رؤیت نیست.
رشنو یادآور شد: خارش شدید پوست هنگام شب، خارش 
شدید که منجر به ایجاد زخم هاى پوستى مى شود و وجود 

جوش ها و راش هاى پوستى، از عالیم این بیمارى است.
وى افزود: بســیارى از بیماران راش هاى پوستى را نشان 
مى دهند که این جوش ها معموًال خط ها و راه هایى را روى 
پوســت افراد ایجاد مى کند و این خطوط ممکن است به 
شکل کهیر، گزیدگى هاى کوچک، گره هاى زیرپوستى و 
سفت یا کورك باشد. در برخى افراد پوسته شدن و وضعیتى 

مشابه اگزما را نشان مى دهد.
این متخصص پوست با تأکید بر اینکه در جاهاى گرم بدن 
و هنگام شب شــدت خارش افزایش مى یابد، یادآور شد: 
زیربغل ها، کشاله ران، انگشتان دست، ناحیه تناسلى، اطراف 

سینه، باسن، ناحیه کمربند 
و... ازجمله جاهاى شایع 

براى نفــوذ انگل 
به پوســت بدن 

هستند.
رشنو تأکید کرد: 

در بیشتر موارد فرد 
با درمان هاى پوســتى 

درمان خواهد شد و نیاز است 
تمام پوســت بدن (گردن به 

پایین) در بر گرفته شود. در مورد 
کودکان و نوجوانان نیز درمان 

باید براى پوست صورت 
نیز درنظــر گرفته 

شود.

خارش دست 
در شب مى تواند 
نشانه گال باشد؟

بیماران دیابتى
 که دیر مى خوابند، 

بخوانند

، باسن، ناحیه کمربند 
زجمله جاهاى شایع 

ى نفــوذ انگل 
وســت بدن 

ند.
و تأکید کرد:

شتر موارد فرد 
مان هاى پوســتى

ن خواهد شد و نیاز است 
پوســت بدن (گردن به 

ن) در بر گرفته شود. در مورد 
کان و نوجوانان نیز درمان 

براى پوست صورت 
رنظــر گرفته 

دانشمندان در مطالعات اخیر خود دریافتند که دوچرخه سوارى مى تواند خطر ابتال به سرطان 
و بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد و باعث طول عمر شود.

پژوهشگران دانشگاه «گالسگو» تحقیقات پنج ساله اى را روى حدود 250 هزار انگلیسى 
انجام دادند که راه رفتن را بر نشستن در وســایل حمل و نقل عمومى یا استفاده از خودرو 

ترجیح مى دادند. آنها افراد بى تحرك را با افراد فعال مقایسه کردند و به نتایج جالبى دست یافتند.
بر اساس این نتایج، طى پنج سال، دو هزار و 430 نفر از افراد شرکت کننده در تحقیق جان خود را از 
دست دادند، سه هزار و 748 نفر مبتال به ســرطان و هزار و 110 نفر نیز مبتال به بیمارى هاى قلبى 

شدند.
محققان طى این سال ها دریافتند که دوچرخه ســوارى منظم خطر مرگ ناشى از انواع بیمارى ها 
را تا 41 درصد، مرگ ناشى از سرطان را تا 45 درصد و مرگ ناشــى از بیمارى هاى قلبى را تا 46 

درصد کاهش مى دهد. افرادى که به طور مرتب دوچرخه سوارى مى کردند هفته اى 48 کیلومتر بر 
این کار ممارست داشتند.

دانشمندان بر این باورند که راه رفتن نیز مى تواند احتمال بروز بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد اما 
این در صورتى است که افراد هفته اى بیش از 9/5 کیلومتر راه بروند.

 تسهیل دوچرخه سوارى در جامعه مانند راه اندازى مســیرهاى ویژه براى دوچرخه سواران و فراهم 
کردن امکانى که افراد بتوانند تا محل کار خود را با دوچرخه طى کنند، در تشویق مردم براى رویکرد 

به آن اثرگذار است. دوچرخه سواران  معموًال الغرتر هستند و میزان التهاب در بدن آنها کمتر است.

دوچرخه سوارى 
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غذایى و دیگر مواد روى زبان طراحى شده اند، ایده خوبى محسو
مس مسواك ساده و نرم نیز مىتوانید به صورت مؤثرزبان خود را

بیماران د
 که دیر مى
بخوان

مطالعــات اخیــر پژوهشــگران دانشــکده 
پزشــکى دانشــگاه ماهیدول در تایلند نشان 
داده اســت احتمال بــروز عالیم افســردگى 
در دیابتى هایــى کــه عادت به شــب بیدارى 
دارنــد و نزدیکى هــاى صبحــدم مى خوابند، 
به مراتــب بیشــتر از ســایر دیابتى هایــى 
اســت کــه الگــوى خــواب متفاوتــى 

دارند.
در این پژوهــش، 476 داوطلــب مبتال به 
دیابت در شــیکاگو و تایلند مورد بررسى قرار 
گرفتند. هر داوطلب یک پرسشــنامه دریافت 
کرد که درباره موضوعاتــى از قبیل خلق و خو، 
کیفیت خواب، زمان خوابیدن و بیدار شــدن از 
خواب تنظیم شده بود. پژوهشــگران با توجه 
به پاســخ هاى دریافتــى از ســوى داوطلبان 
دریافتنــد احتمــال تجربه عالیم افســردگى 
در افرادى که شــب ها دیر وقت مى خوابیدند، 
فــارغ از اینکــه کجــاى جهــان زندگــى 
مى کردنــد نســبت به افــرادى کــه زودتر 
مى خوابیدند بیشتر بوده است. با وجود کشف 

ارتبــاط میان دیــر خوابیدن و افســردگى در 
دیابتى ها، پژوهشــگران هنوز موفق به اثبات 
رابطه علــت و معلولى این موضوع نشــده اند. 
چنانچــه صحت ایــن ارتبــاط در مطالعات 

تکمیلى اثبات شود، تشخیص افسردگى در 
مبتالیان به دیابت امکانپذیرتر خواهد 

شد.
کنتــرل دیابــت در بیمارانــى که 

دچار افســردگى مى شــوند، دشوارتر 
اســت و به همیــن دلیــل احتمــال 

بروز عــوارض ناشــى از دیابــت نظیر 
آســیب  هاى سیســتم عصبى، کبد، چشــم و 
حتى پاهــا در این دســته از بیماران بیشــتر 

است. 

یکى از مهمترین نکاتى که باید به آن توجه داشته باشید 
ســالمت لثه ها و دندان هاســت. این نکته را بدانید که 
بیمارى هاى دهــان و دنــدان مى تواننــد باعث بروز

بیمارى هاى بزرگ تر و حتى مرگ شما شوند.
لثه و بیمارى هاى قلبى:

تحقیقات حاکى از آن است که بیمارى هاى دندان و لثه مى 
تواند باعث بروز بیمارى هاى قلبى مختلفى شود. محققان 
به این نتیجه رسیده اند که درصد ابتال به بیمارى قلبى در 
افرادى که بهداشــت دهان را رعایت نمى کنند دوبرابر 
بیشتر است. تئورى هاى خاصى ارائه شده است که مى 
گوید باکترى هاى دهان وارد رگ هاى خونى شــده و 
به قلب مى رسند از همین نظر مى توانند قلب شما 

را آلوده کنند و مانع از کار کردن درست آن شوند.
دندان و آسیب دیدگى مغز:

تحقیقات زیادى در مورد بیمارى هاى جسمى 

کلى بدن و بیمارى هاى مغزى صورت گرفته اســت که 
طى آن محققان نتایج جالبى نیز به دست آوردند. در یک 
تحقیق که روى 118 پیرمرد بین 75 تا 98 سال صورت 
گرفت مشخص شد افرادى که دندان هاى کمترى دارند 
بیشتر به سمت اخالقیات جنون آمیز مى روند. در این میان 
همچنین مشخص شــد افرادى که در گذشته سالمت 
دندان ها را جدى نمى گرفته اند بیشــتر دچــار آلزایمر 

مى شوند.
بیمارى دهان و قند خون:

بسیارى که دچار دیابت هستند بیشــتر از دیگران دچار 
بیمارى هاى دندان و لثه مى شوند و این بدین دلیل است 
که دیابت به عفونت ها بیشتر پاســخ مثبت مى دهد. در 
تحقیقات مختلف نیز مشخص شــده است که بیمارى 
هاى دندان و دهان باعث مى شود تا کنترل کمترى روى 
قند خون داشته باشید و  شرایط را براى دیابت سخت تر

 مى کند.
تأثیر بیمارى هاى دهان بر تنفس:

دانشمندان بسیارى به این نتیجه رسیده اند که بیمارى هاى 
لثه مى تواند باعث بروز مشکل اساسى در سیستم تنفسى 
شما شــود. افرادى که کمتر بهداشت دهانشان را رعایت 
مى کنند بیشتر دچار مشکالت ریوى و تنگى نفس مى 
شــوند. یکى از مهمترین دالیل این امر حرکت باکترى 
ها به سمت ُشش است و این باعث مى شود تا شما دچار 

مشکالت حاد ریوى شوید. 
بیمارى هاى لثه و بارورى:

یکى از جدى ترین آســیب هایى که بیمــارى هاى لثه 
مى توانند به شما وارد کنند اثرات مخرب بر بارورى است. 
این مشکل بیشتر در خانم ها دیده مى شود و طى آن افرادى 
که بیمارى هاى لثه و دهان دارند بیشــتر ممکن اســت 

بچه هایى با شرایط خاص را به دنیا بیاورند.

بیمارى هاى جسمى ناشى از بیمارى هاى دندانى
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فوتبال جهان

   قرارداد نجومى رئال و 
آدیداس   

روزنامه «اشپیگل» آلمان مدعى شد که رقم قرارداد رئال 
مادرید با برند آدیداس، بسیار بیش از آنچه تصور مى شده 

بوده است.
طبق گزارشى که این روزنامه از مدارك به دست آمده تهیه 
کرده، آدیداس باید بین سـال هاى 2015 تـا 2024، یک 
میلیارد یورو به رئال پرداخت کند که پس از کسر مالیات، 
این رقم به سـاالنه 70 میلیون یورو مى رسـد. همچنین 
رئال 22/5درصد از حق فروش لباس هایش را از آدیداس 
گرفته که از این سو نیز ساالنه 30 میلیون یورو درآمد دارد. 
بدین ترتیب، باشگاه سـاالنه صد میلیون یورو از آدیداس 

دریافت مى کند.
 به عالوه کمپانى آدیداس بـه ازاى قهرمانى هاى رئال، 
پاداشـى براى باشـگاه در نظر گرفتـه اسـت. در صورت 
قهرمانى باشـگاه در اللیگا، آدیداس 2/5 میلیون یورو به 
رقم پرداختى اضافه مى کند که پس از سـال 2020، این 
رقم به 3/5میلیون یورو افزایش خواهد یافت. در صورت 
قهرمانى در چمپیونزلیگ نیز این کمپانى پنج میلیون یورو 
به رئال پرداخت خواهد کرد که پس از سال 2020 به هفت 

میلیون یورو افزایش خواهد یافت.
در ازاى آن این کمپانى در جشـن قهرمانـى، لوگو خود را 
جلوتر از تمام اسپانسرها و با دیدى کامل در تمام تصاویر 

تلویزیونى قرار خواهد داد.

 فینالیست هاى احتمالى
هنوز راهى طوالنى تا مشـخص شدن برنده توپ طالى 
این دوره مانده اسـت اما وقتى زمان مناسـبش برسد ماه 
تعیین کننـده اى ماننـد آوریل اسـت که مطمئنـاً در رأى 

دادن ها تأثیر زیادى دارد.
کریستیانو رونالدو پنج گل مقابل بایرن مونیخ زد و در دیدار 
مقابل اتلتیکومادرید هم هت تریک کرد، لیونل مسى در 
ال کالسـیکو قهرمان میدان بـود و جانلوئیجى بوفون در 
بازى مقابل موناکو مهارهاى بى نظیرى داشت. این یعنى 
این سـه بازیکن تا اینجاى کار بیشترین شـانس را براى 

رسیدن به لیست سه نفر نهایى دارند.
اگر رئال مادرید قهرمانى اش را تکرار کند، رونالدو مستحق 
جایزه توپ طالسـت. او باید این جایـزه را ببرد چون جام 
کنفدراسیون ها آنقدر اهمیت ندارد که در نظر گرفته شود و 
مخصوصاً اینکه لیونل مسى هم آن بازى ها را از کنار زمین 

تماشا خواهد کرد.
اما اگـر یوونتـوس قهرمان لیـگ قهرمانـان اروپا شـود 
جانلوئیجى بوفون و لیونل مسـى گزینه هاى جدى ترى 
براى رسـیدن به عنوان بهترین بازیکن سال هستند. اما 
آخرین بار که یک دروازه بان این عنوان و جایزه را کسب 

کرد سال 1963 بود که لو یاشین آن را برد.
اما این احتمال هم وجود دارد که از بین مسى و رونالدو یکى 
در لیست نهایى سه نفره حضور داشته باشند. اگر این اتفاق 
بیافتد در کنار یکى از این دو بازیکن بوفون و یک بازیکن 
احتماًال از بین نیمار، لوئیس سوارس، گرت بیل، ادن آزارد 

و انگولو کانته حضور خواهد داشت.
بـه غیـر از اینها آنتـون گریزمـن و کیلیـان امباپـه دیگر 
گزینه هایى هستند که شانس حضور در لیست ده نفر برتر 
را به خوبى دارند. این احتمال همین حاال هم زیاد است اما 
اگر تیم هایشان موفق شوند در بازى برگشت نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان بازگشتى باشکوه داشـته باشند، آن وقت 
شرایط براى این دو بهتر هم مى شـود و شانس بیشترى 
براى حضور در لیسـت بهترین ها خواهند داشـت. در آن 
صورت مى توان انتظار داشـت که حتى این دو بازیکن را 

بین رتبه اول تا پنجم هم دید.

ادعاى مارادونا
دیگو مارادونا اسـطوره فوتبال آرژانتین به شمار مى آید و 
بسیارى او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان مى دانند. 
مارادونا اما در خارج از مستطیل سبز زندگى بسیار جنجالى 
و پرحاشـیه اى دارد و بارها نزدیک بود که بخاطر مصرف 

مواد مخدر جانش را از دست بدهد.
اما او در تازه ترین اظهار نظرش گفته: 13 سـال است که 
دیگر به مواد مخدر نزدیک نشده ام. با فوتبال بازى کردن 
در کنار فرزندانم از زندگى لذت مى برم و شخص دیگرى 
شـده ام. حمایت خانواده ام باعث شـد تا بتوانـم دوباره به 
زندگى برگردم. دخترم دالما زندگى من را نجات داد و باعث 

شد تا به هوش بیایم. 

مسى و 
رد اولین پیشنهاد تمدید 

تمدید قرارداد لیونل مسـى به اصلى ترین دغدغه ذهنى 
مدیران بارسـلونا تبدیل شـده اسـت. قرارداد مسى ژوئن 
2018 به اتمام مى رسد و چندى است که تحرکات براى 

تمدید آن آغاز شده است.
  در همین رابطه «آ.اس» ادعا کرد که مسى اولین پیشنهاد 
باشـگاه براى تمدیـد را رد کرده اسـت. در قـراردادى که 
به مسـى ارائه داده شـده بـود، بارسـا به وى سـاالنه بین
 30 تـا 35 میلیون یورو خالص به عنـوان حقوق پرداخت 
مى کرد که گویـا مورد قبول فـوق سـتاره آرژانتینى قرار 

نگرفته است.

 حسینى، قلعه نویى،  حسینى، قلعه نویى، 
منصور ومنصور و

 گزینه خارجى گزینه خارجى

نصف جهان  لیگ برتر براى ذوب آهن با مقام چهارمى به پایان رسید تا در صورت قهرمانى تراکتورسازى در رقابت هاى جام حذفى، آنها شانس حضور در پلى آف لیگ قهرمانان آسیا براى فصل آتى را به 
دست آورند. این تیم قطعاً در روزهاى آینده بیش از پیش در کانون توجهات براى فصل نقل و انتقاالت قرار مى گیرد و یکى از شایعات مهم در این رابطه این است که سرمربى ذوبى ها در فصل هفدهم  چه کسى 

خواهد بود.همکاران و اعضاى تحریریه گروه ورزشى نصف جهان در این باره نظراتى داشتند که با هم مى خوانیم:

بررسى کاندیداهاى سرمربیگرى 
ذوب آهن در تحریریه نصف جهان

از چند هفته پیش نام هاى مختلفى براى ســرمربیگرى ذوب آهن در فصل هفدهم مطرح شــد و یکى از 
همکارانمان در نصف جهان هم گزارش مفصلى در مورد احتمال حضور  امیر قلعه نویى در این تیم نوشت  
که مشخص شد در سطح مدیران ارشد کارخانه صحبت هایى در این باره انجام شده است. از سویى دیگر 
گزینه هاى دیگرى مثل منصور ابراهیم زاده هم براى این تیم مطرح هستند و البته  احتمال ابقاى مجتبى 
حسینى هم کم نیســت. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در نهایت چه خواهد شــد.  تصور من این است که  
ذوب آهن خیلى در این زمینه پر سر و صدا عمل نمى کند و در نهایت قرارداد حسینى تمدید مى شود. ظاهراً 
در بحث هاى داخلى هم سعید آذرى این را به مجتبى حسینى گفته و از او خواسته است که همچنان براى 

سطح دلگرمى به منظور فصل بعد در این تیم بماند. باید دیــد این صحبت فقط در 
خواهد داشت.بازى مهم ذوب آهن در آسیا بوده است یا اینکه واقعیت 
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باشــگاه ذوب آهــن برخــالف هزینــه هــاى عمدتــًا خــوب و باالیــى کــه بــراى تیــم فوتبــال بزرگســاالن خــود 
انجــام مــى دهــد، در بحــث ســرمربى نشــان داده کــه خیلــى اهــل ماجراجویــى نیســت و در ســال هــاى اخیــر 
نام هاى خیلى بزرگى روى نیمکت این تیم نبوده اند. گزینه هاى خارجى هم که این تیم به دنبالشان رفته گزینه هاى متوسطى بودند که 
خیلى زود  طرفین با یکدیگر خداحافظى کرده اند. مى خواهم این را بگویم که خیلى براى فصل هفدهم نباید منتظر خبر بسیار مهمى در مورد 

امیر قلعه نویى در این تیم بود کــه مذاکراتى هم صورت گرفت. نیمکت ذوب آهن باشیم. در مقطعى بحث حضور 
براى نیمکت این تیم مطرح است و البته مجتبى حسینى هم منصــور ابراهیم زاده هم که همیشــه نامش 

مجدداً نتایج خوبى گرفت، توانست که شانس ماندن خود را با توجه به اینکــه در هفته هاى پایانى لیگ 
در این تیم مطرح نیست و فکر مى کنم اگر اتفاقى بیافتد افزایش دهد. بحث گزینه خارجى هم خیلى 
روى نیمکت ذوب آهن ببینیم.یکى از همین ســه نام  را در فصل جدید 

اگــر قلعــه نویــى در تراکتورســازى 
نمانَد که البتــه بعید اســت بماند، تنها

گزینه هاى مطلوب براى او ســپاهان و 
ذوب آهن خواهند بود.در اســتقالل با 
وجودمنصوریان بــراى او حاال حاالها 
فرصت بازگشــت نیســت و در صورت 
توافق نهایى سپاهان با کرانچار هم، این 
تیم به عنوان یکى از گزینه هاى ایده آل 
او از دست مى رود و ذوب آهن همانطور 
که روزنامه نصف جهان هم قبًال اعالم 
کرده بهترین آدرس براى امیر قلعه نویى 
خواهد بود که با توجه به ثبات و انسجام 
خوب این باشگاه بتواند بار دیگر به سوى 
کسب یک جام حرکت کند. هر چند من 
اعتقاد دارم که منصــور ابراهیم زاده نیز 
مــى تواند گزینه بســیار خوبــى براى 
سبزپوشان باشــد  و دوران فوق طالیى 

این تیم با منصور مى تواند تکرار شود.

ظاهراً در سطوح باالى 
باشــگاه و کارخانه در 
مورد گزینــه هاى خارجى 
هم بحث هایى هر چند کمرنگ 
صورت گرفته و یکى از این مباحث  
حضور  مربیانى در سطح کرانچار و 
برانکو بوده کــه البته انگار خیلى 
این بحث جدى پیگیرى نشــد، 
مگر اینکــه در روزهاى آینده و 
پس از تعییــن تکلیف صعود یا 
عدم صعود سبزپوشان از مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان مجدداً 

در این مورد صحبت شود.

ما  و همکارانمان بارها در روزنامه نصف 
جهان نوشــته ایم و در ســتون صداى 
هواداران هــم با این ســئوال زیاد مواجه 
شده ایم که چرا ذوب آهن با اینکه در دهه 
اخیر در بیشتر فصول جزو تیم هاى پر هزینه 
و تقریبًا گرانقیمت لیگ بوده هنوز نتوانسته 
با وجود اسپانســر و مالک خوب و ورزشگاه 
اختصاصى  و امکانــات خوبى که دارد یک 
قهرمانى لیــگ برتر  را به دســت بیاورد. 
قهرمانى هاى جام حذفى این تیم، خوب 

و قابل تقدیر بوده است، اما ذوبى ها باید 
قبول کنند با ســرمایه گذارى هایى 

که در ســال هاى اخیر داشته اند، 
یک قهرمانى لیگ برتر حداقل 
انتظار از آنها بوده است.  بحث 
در مورد ســرمربى در باشگاه 
ذوب آهن  به سمت و سویى 

رفته که  به احتمال زیاد قرارداد 
حسینى تمدید مى شود که اشکالى هم به آن 

وارد نیست. معتقدیم که ذوب آهن با اعتمادى که  به مجتبى حسینى کرد 
یک مربى را به چرخه مربیان ایران اضافه  نمود. ولى با تداوم حضور حسینى

 نمى توان به قهرمانى این تیم در لیگ برتر در فصل جدید امید داشت. البته 
شاید تا حدودى بتواند ذوب آهن چهره مدعى بودن خود را حفظ کند ولى 
باید با ادامه این روند و  تداوم اعتماد به این مربى بى خیال قهرمانى شود. اگر 
ذوب آهن قهرمانى و جام لیگ برتر مى خواهــد در گام اول باید تا حدودى 
بودجه خود را افزایش دهد، هرچند که تکرار مى کنیم این تیم در دهه اخیر جزو 
تیم هاى گرانقیمت  لیگ برتر بوده است و در دومین اقدام هم مدیران این 
تیم باید در حفظ ستاره هاى تیمشان قوى تر عمل کنند و باالخره اینکه  یک 
مربى  جاه طلب و البته جام طلب را روى نیمکت خود بنشــانند که در ایران

 امیر قلعه نویى بهترین گزینه براى این هدف خواهد بود.

در ســال هاى اخیر ذوب آهن در زمینه ســرمربى خیلى کارهاى پر ســر و صدایى نکرده اســت، بخاطر همین ســابقه اى که از ذوبى ها ســراغ داریم  خیلى هــم در انتظار اتفاق خــاص و مخابره خبر 
خاصى از این باشــگاه در زمینه ســرمربى نیســتیم ولى به هر حال شــاید هم باالخره این اتفاق بیافتد و ذوب آهن با عقد قــرارداد با قلعه نویى بمب بزرگى را منفجر کند و نشــان دهــد که مى خواهد با 
عزمى بیشــتر براى کســب قهرمانى لیگ برتر در فصل هفدهم تالش کند. حضــور احتمالى قلعه نویــى در ذوب آهن یک معامله بــرد- برد براى طرفین اســت. در حال حاضر با توجه بــه اینکه ورود 
به تیم هاى اســتقالل و ســپاهان به عنوان دو قدرت فوتبال ایران براى ژنرال خیلى ســخت اســت (البته در صورتى که ســپاهان با کرانچار به توافق نهایى برسد) با توجه به خلع ســالح تراکتور براى 
فصل آتى و محرومیــت تبریزى ها از جذب بازیکــن در نقل و انتقاالت تابســتانى، تنها تیمــى که ابزارهاى قهرمانــى را مى تواند بــراى امیرخان مهیا کند، ذوب آهن اســت. تیمى با شــخصیت و با 
اسپانســر خوب در فوتبال ایران که امکانات و تجهیزات خوبى در اختیار دارد و همیشــه مورد احترام  فوتبال کشــور بوده اســت و  قطعًا حضور در ایــن تیم  فرصت خوبى براى بلندپــروازى هاى دوباره 
قلعه نویى خواهد بود. از ســویى دیگر ذوب آهن در ســال هاى اخیر به کرات با این ســئوال مواجه شــده که چرا بــا وجود هزینه هاى زیــاد هنوز موفق به قهرمانى در لیگ برتر نشــده اســت. حضور
قلعه نویى در این تیم مى تواند به تحقق آرزوى ذوبى ها براى تصاحب کاپ لیگ برتر کمک شایانى کند و یک امتیاز بزرگ براى این تیم اصفهانى محسوب شود. به هر حال باید منتظر بمانیم. شاید خبر تمدید 

با مجتبى حسینى آب سردى بر پیکره همه کسانى باشد که منتظر خبر توافق قلعه نویى- ذوب آهن هستند.

 نیمکت نشینى مهدى رحمتى، برجسته ترین اتفاق استقالل لیگ شانزدهم است. دیدار با سپاهان در دور رفت لیگ 
برتر در ورزشگاه نقش جهان که علیمنصور دست به انقالب بزرگى زد و همه جوان هایش را به زمین فرستاد ولى 
این برنامه او هم منجر به کسب امتیاز نشده بود. تا اینکه در آخرین حمله استقالل، کاوه رضایى سانتر خط کشى 
شده اى براى برزاى ارســال کرد. همین نباختن کافى بود که منصوریان از انقالبش نتیجه بگیرد. نتیجه اى که 
مدیون پاس گل کاوه بود.کاوه بعد از آن پنج پاس گل دیگر هم ارسال کرد تا با دو پاس گل قبل از بازى دور رفت 
مقابل سپاهان، در مجموع هشت پاس گل داده باشد. کاوه رضایى با هشت پاس گل در صدر پاس گل هاى لیگ 
قرار گرفت. جالب است که منصوریان نایب قهرمانى اش را هم مدیون همین پاس هاى کاوه است. رضایى در این 
بازى برگشت مقابل سپاهان باز هم از سمت راست سانتر زیبایى ارسال کرد تا جابر انصارى گل تساوى استقالل 
را بزند و زمینه ساز برد مقابل سپاهان شود. هشــت پاس گل کاوه عالوه بر کسب امتیاز، دو پوئن بزرگ داشت. 
اول اینکه مقابل سپاهان، منصوریان را از اخراج نجات داد. دوم اینکه باز هم مقابل سپاهان، نایب قهرمانى را به 

استقالل هدیه داد. 

 شاگردان منصوریان در لیگ شانزدهم برابر نمایندگان اصفهان نتایج بسیار خوبى کسب 
کردند. استقالل با پیروزى برابر ســپاهان اصفهان فصل را در رده دوم لیگ به پایان 
رساند. شاگردان منصوریان در لیگ شانزدهم هر چند برابر نمایندگان تبریز نتایج خوبى 
کسب نکردند اما در تقابل با تیم هاى اصفهانى و مدعى، نتایج فوق العاده اى گرفتند. 
استقاللى ها در دیدار برابر ذوب آهن در مجموع دو بازى رفت و برگشت دو برد با ارزش 
کسب کردند و موفق به دبل این تیم شدند تا 6 امتیاز کامل را از سبزهاى اصفهانى 
کسب کنند. نبرد با سپاهان نیز براى آبى هاى تهرانى با موفقیت همراه بود. استقالل 

در دیدار رفت در نقش جهان اصفهان با گل دقایق پایانى برزاى به تســاوى رسید و از 
شکست فرار کرد و در دیدار برگشت نیز موفق به شکست سپاهان شد تا از تقابل با این تیم 

نیز 4 امتیاز کسب کند. استقالل در مجموع در لیگ شانزدهم 10 امتیاز از دو نماینده اصفهان 
به دست آورد تا نتایج خوبى را در تقابل با نمایندگان قدرتمند این شهر کسب کند.

   از سپاهان تا سپاهان! عملکرد بد اصفهانى ها مقابل استقالل

مجتبى حسینى در مقطعى خیلى خوب و در مقطعى هم خیلى بد با ذوب آهن 
نتیجه گرفت. درهفته هاى پایانى لیگ، مجدداً نتیجه گیرى هاى مطلوب این 
تیم از سر گرفته شد تا در نهایت  مقام چهارمى و کسب سهمیه احتمالى به دست 
بیاید.  من فکر مى کنم که مجتبى حسینى شانس باالیى براى تمدید قرارداد 
دارد و اگر بتواند مأموریت دشوار صعود از مرحله گروهى لیگ قهرمانان را هم 
به خوبى انجام دهد، برگ برنده بزرگى را براى خود دست و پا کرده است و به 

احتمال بسیار زیاد باشگاه مجاب مى شود تا همچنان با او ادامه دهد.
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بى اعتنایى جباروف به 
تشویق استقاللى ها 

هافبک سپاهان ترجیح داد پیش از شروع بازى به تشویق 
از سوى هواداران استقالل واکنشى نشان ندهد.

سـرور جباروف در نقل و انتقاالت زمسـتانى با استقالل 
قرارداد امضا کرد اما با محرومیت این باشگاه از فصل نقل 
و انتقاالت این بازیکن تصمیم گرفت شش ماه به صورت 
قرضى به سـپاهان منتقل شود تا با شـروع فصل جدید 
دوباره به جمع آبى هـا برگردد. نکته اى کـه در این بین 
وجود دارد این است که با توجه به اینکه قرارداد استقالل 
با جباروف در زمان محرومیت استقالل بسته شده و فاقد 
ارزش قانونى اسـت، آیا او الزامى براى بازگشت به جمع 

آبى پوشان دارد یا نه؟
تماشـاگران اسـتقالل پیش از شـروع بازى با سـپاهان 
بـه شـدت جبـاروف را تشـویق کردنـد و نکتـه جالـب 
این بود کـه او واکنشـى به این تشـویق ها نشـان نداد.
گفته مى شود جباروف به دلیل مشکالت خانوادگى قصد 
دارد فصـل بعد به ازبکسـتان برگردد و ممکن اسـت به 

استقالل برنگردد.

حرکت قشنگ سپاهانى ها   
بازیکنان سپاهان با حک کردن تصویر بازیکنان تیم که 
در طول فصل دچار آسیب دیدگى شده اند، از زحمات آنها 

قدردانى کردند.
در آخرین هفته لیگ شانزدهم تیم سپاهان در ورزشگاه 
آزادى میهمـان اسـتقالل تهران بـود. در طـول فصل 
طالیى پوشـان چند بازیکن خود نظیـر حامد بحیرایى، 
محمود قائدرحمتى، حسـین فاضلى و در نهایت مسعود 
حسـن زاده را به دلیل مصدومیـت از دسـت داده اند و از 
همیـن رو در آخرین دیدار خود با تصویر حک شـده آنها 
روى پیراهن هاى خود به زمین وارد شـدند تا از زحمات 
آنهـا قدردانى کنند و به نوعـى یادآورى کنند کـه آنها را 

فراموش نکرده اند.

خداحافظى کرار
کرار جاسم هافبک پرحاشیه و احساساتى تراکتورسازى 
به یک باره بعد از تعویض برابر نفت تهران تصمیم گرفت 
از هواداران تراکتورسازى خداحافظى کند تا به این ترتیب 
بعد از ادینیو دومین خارجى جدا شـده از جمع تبریزى ها 
باشد. این در حالى است که پیش از این هافبک تراکتور 
با نوشته هایى سرتاسر احساسـى خود را متعلق به تبریز 
مى دانسـت و گفته بود تـا آخرین روزهـاى بازیگرى در 
تراکتور مى ماند امـا هنوز چنـد هفتـه اى از آن ماجراها 
نگذشته که کرار حرف هایش را فراموش کرده و سوداى 

جدایى در سر دارد.
این نوع رفتارهاى کرار براى اولین بار نیسـت که اتفاق 
مى افتد. پیش از این هـم او بارها حرف هایـى را به زبان 
آورده بود که فقط چند هفته اى ایسـتادن روى آنها دوام 
داشت و خیلى زود رنگ باخت. کرار حتى از این گفته بود 
که دیگر به ایران برنمى گردد و فوتبال ایران چیزى ندارد 
که بخواهد براى آن برگردد. اما پیشنهاد یک میلیاردى 
تراکتورسازى در تابستان قبل، به راحتى هافبک عراقى 
را به فراموشى عامدانه دچار کرد تا دوباره در ایران و لیگ 
برتر حضور داشـته باشـد. باید دید ادامه ماجراهاى این 

هافبک پرحاشیه به کجا کشیده مى شود.

سقوط آزاد فوالد
فوالد خوزستان که در نیم فصل اول رقابت ها با درخشش 
فوق العاده ساسـان انصارى و وحید طالب لو توانسته بود 
رتبه ششم را به دست آورد و با 22 امتیاز همراه با استقالل 
در رده ششم قرار بگیرد، در نیم فصل دوم کامًال متفاوت 
ظاهر شـد و هیچ نشـانى از تیم نیم فصل اول نداشـت. 
فوالد سعداوى با چهار پله سقوط لیگ شانزدهم را در رده 
دهم به پایان رساند. فوالد در همه آمارها افت فاحشى را 
تجربه کرد و مشخص نشد چرا سعداوى با گذشت زمان، 
به جاى آنکه تیمش هماهنگ تر شود، از هم گسیخته تر 
و ناهماهنگ تر شـد. تا آنجا که بعد از ماشین سازى قعر 

جدولى بدترین نتایج را در نیم فصل دوم گرفت. 

  انتقال ماشاریپوف سخت شد
جـالل الدین ماشـاریپوف گزینـه اول نقـل و انتقاالتى 
استقاللى ها بود که منصوریان براى جذب او وارد عمل 
شـد؛ سـتاره جوان لوکومتیو و تیم ملى ازبکستان که در 
دیدار برابر استقالل نمایش هاى قابل قبولى داشت تا آبى 

ها به جذب او عالقه مند شوند.
آبى پوشان پیش از پایان فصل براى مذاکره با این بازیکن 
اقداماتـى را انجام دادند امـا به نظر مى رسـد انتقال این 
بازیکن به استقالل را باید منتفى دانست.  رقم درخواستى 
براى صدور رضایتنامه این بازیکن باعث شده تا آبى ها 

فعًال براى جذب این بازیکن دست نگه دارند.
اسـتقاللى ها براى خرید این بازیکن نیاز بـه آزاد کردن 
ماشـاریپوف دارند و باید بـراى این کار رقـم هنگفتى را 
پرداخت کنند که به نظر مى رسـد با توجه به مشکالت 

مالى آبى ها این موضوع دور از دسترس باشد.

تایم اوت

پرسپولیس 
که بـه قهرمانـى لیگ 

شانزدهم رسـید، با برانکو 
ایوانکوویچ براى فصل آینده 

قـرارداد دارد. ایـن مربـى کـه 
هدفش قهرمانى با سرخپوشـان در 

آسـیا بود، کمى براى ادامه مسیر در آسیا 
دچار تردید است و از همین رو ماندن یا نماندش 

در پرسپولیس چندان قطعى نیسـت. با این حال شانس 
برانکو بـراى مانـدن در پرسـپولیس بیشـتر از نماندن اوسـت، چون 

هم هواداران و هـم وزارت ورزش و جوانان که متولى باشـگاه محسـوب 
مى شـود، خواسـتار ادامه همکارى این مربى هستند. اسـتقالل هم که با 
علیرضا منصوریان فصل خوبى را پشـت سر گذاشـت و در نهایت به نایب 
قهرمانى رسید، براى فصل آینده با همین مربى به کار خود ادامه مى دهد. 
استقالل در لیگ شانزدهم روند رو به رشدى داشت و استقاللى ها با حفظ 
تیم فعلى خـود و کمى تقویـت به دنبـال قهرمانى در لیگ آینده هسـتند.

وضعیت امیر قلعه نویى در تراکتورسازى مبهم است. این مربى حتى شاید در 
صورت قهرمانى در جام حذفى هم از تراکتورسازى رفتنى شود. چراکه هم 
مسئوالن این باشگاه تبریزى انتظارشان با این مربى برآورده نشد و هم خود 

قلعه نویى 
مـه  ا د ا
حضور در تبریز 
را چنـدان خوشـایند 
نمى بینـد بـه دلیـل اینکـه 
تراکتورسـازى از نقـل و انتقـاالت 
محروم اسـت و نمى تواند تیمش را تقویـت کند. براى 
تراکتورسـازى گزینه هایى چون رسـول خطیبـى و فـراز کمالوند مطرح 
شده اسـت. ذوب آهنى ها نیز گفته مى شـود قصد دارند در لیگ هفدهم با 
سیدمجتبى حسینى به کار خود ادامه بدهند و بعید است تغییرى در کادرفنى 
این تیم ایجاد شـود. صعود از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا مى تواند 
شانس هاى حسینى براى ابقا در سمتش را افزایش دهد و نام هایى همچون 
قلعه نویى و منصور ابراهیم زاده را از این تیم تا حدودى دور کند. سپاهان که 
از نتایج زالتکو کرانچار راضى است، قصد دارد قرارداد این مربى را تمدید 
کند و برنامه دیگرى در حال حاضر ندارد. البته اگر کرانچار به لحاظ مالى با 

مدیران 
ن  ها سـپا
نرسـد،  نتیجـه  بـه 
برخـى معـادالت بـه هم مـى خورد. جلسـه 
سرنوشـت سـاز امروز طاهرى مدیرعامل سـپاهان با مربى کروات خیلى 
چیزهـا را مشـخص مـى کنـد. در صورتى کـه توافق بـا زالتکـو صورت 
نپذیـرد، قلعـه نویـى گزینـه بعـدى زردهـا بـراى نیمکتشـان خواهـد

 بود.
باشـگاه پیکان هم در حالـى کـه در میانه هاى فصـل با علیرضـا مرزبان 
صحبت هایـى انجـام داده بـود، در پایـان فصـل و بـا نتایـج خوبـى کـه 
کسـب کرد، برنامـه اش ادامه همـکارى بـا مجید جاللـى اسـت و آقاى 

شـد. ماندنـى  خودروسـازان  جمـع  در  کامپیوتـر 
وضعیـت اسـتقالل خوزسـتان از آنجایى که 

تیمدارى کردن یا نکردن گروه ملى 
مشخص نیست، با ابهام هاى 

فراوانـى روبـه رو اسـت، 
اینکه آیا تیـم واگذار 

یـا  مى شـود 
گروه ملـى به 

ى  ر ا تیمـد
مـه  ا د ا
مى دهد، 

اما 
ر  د
حال حاضر 
صحبتى از تغییر 
کادرفنـى در ایـن تیم 
نیسـت و در هـر صـورت 
شـانس ادامه حضور سـیداکبر 
پورموسوى در استقالل خوزستان 

زیاد است.
فـراز کمالوند بـا گسـترش فوالدى ها 
خداحافظى کرد و حاال چنـد گزینه براى 
این تیم مطرح هستند، از جمله لوکا بوناچیچ، 
عبدا... ویسـى و رسـول خطیبى کـه پیش از 
آن بایـد تکلیف مدیریت این باشـگاه مشـخص 
شـود. نفت تهران که اکنون با على دایـى فینال جام 
حذفى را پیش رو دارد، هنوز وضعیت مالکیتش مشخص 
نیسـت و جـزو بالتکلیف تریـن تیم هاى فصـل آینده اسـت.
فوالدى ها که این فصل با نعیم سعداوى به خواسته هاى خود نرسیدند، 
قصد قطع همـکارى با این مربى را دارند و شـنیده شـده با عبدا... ویسـى 
مذاکراتى جدى داشـته اند. کوروش موسوى سرمربى سـابق فوالد نوین 
هم مى تواند جزو گزینه هاى فوالدى ها باشـد. باشـگاه پدیده قرارداد رضا 
مهاجرى را تمدید کرد و این مربى مشهدى همچنان در این تیم حضور دارد. 
صنعت نفت آبادان هم که با فیروز کریمى در لیگ ماندنى شد، هنوز براى 
فصل آینده برنامه خاصى ندارد و شاید با این مربى به کار خود ادامه بدهد.
سـایپایى ها به هیچ وجه از نتایج کسـب شده در لیگ شـانزدهم با حسین 
فرکى رضایت ندارند و گزینه هایى چون امیر قلعه نویى و على دایى روى میز 
دارند. باشگاه سیاه جامگان براى فصل آینده باید در خصوص نوع فعالیتش 
تصمیم گیرى کند اما اگر عباسى قصد ادامه تیمدارى داشته باشد، ممکن 
است با اکبر میثاقیان فصل را آغاز کند. پارس جنوبى جم هم که با قهرمانى 
در لیگ دسـته اول به لیگ برتر صعود کـرد، با مهدى تارتـار در لیگ برتر 
حا ضر مى شود و سپیدرود رشـت هنوز وضعیتش مشخص نیست. چراکه 
على نظرمحمدى ایـن تیم را لیـگ برترى کـرده اما از 
طرفى برخى معتقدند او نمى تواند در لیگ برتر 
نتایج خوبى بگیرد و البته در خصوص 
مـدرك مربیگـرى اش هـم 
حرف و حدیث وجود دارد 
و برخى هـم معتقدند 
بایـد خـودش تیم 
را در لیـگ برتر 

هدایت کند.

برانکو بـراى مانـدن در پرسـپولیس بیشـتر از نماندن اوسـت، چون 
هم هواداران و هـم وزارت ورزش و جوانان که متولى باشـگاه محسـوب
مى شـود، خواسـتار ادامه همکارى این مربى هستند. اسـتقالل هم که با
علیرضا منصوریان فصل خوبى را پشـت سر گذاشـت و در نهایت به نایب
قهرمانى رسید، براىفصل آینده با همین مربى به کار خود ادامه مى دهد.
استقالل در لیگ شانزدهم روند رو به رشدى داشت و استقاللى ها با حفظ
تیم فعلى خـود و کمى تقویـت به دنبـال قهرمانى در لیگ آینده هسـتند.
وضعیت امیر قلعه نویى در تراکتورسازى مبهم است. این مربى حتى شاید در
صورت قهرمانى در جام حذفى هم از تراکتورسازى رفتنى شود. چراکه هم
مسئوالن این باشگاه تبریزى انتظارشان با این مربى برآورده نشد و هم خود

تراکتورسـازى از نقـل و انتقـاالت 
محروم اسـت و نمى تواند تیمش را تقویـت کند. براى 
تراکتورسـازى گزینه هایى چون رسـول خطیبـى و فـراز کمالوند مطرح 
شده اسـت. ذوب آهنى ها نیز گفته مى شـود قصد دارند در لیگ هفدهم با 
سیدمجتبى حسینى به کار خود ادامه بدهند و بعید است تغییرى در کادرفنى 
این تیم ایجاد شـود. صعود از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا مى تواند 
شانس هاى حسینى براىابقا در سمتش را افزایش دهد و نام هایى همچون

قلعه نویى و منصور ابراهیم زاده را از این تیم تا حدودى دور کند. سپاهان که 
از نتایج زالتکو کرانچار راضى است، قصد دارد قرارداد این مربى را تمدید 
کند و برنامه دیگرى در حال حاضر ندارد. البته اگر کرانچار به لحاظ مالى با 

وضعیـت اسـتقالل خوزسـتان از آنجایى که 
تیمدارى کردن یا نکردن گروه ملى 

مشخص نیست، با ابهام هاى 
فراوانـى روبـه رو اسـت، 

اینکه آیا تیـم واگذار 
یـا  مى شـود 

گروه ملـى به 
ى  ر ا تیمـد
مـه  ا د ا
مى دهد، 

طرفى برخى معتقدند او نمى تواند در لیگ برتر
نتایج خوبى بگیرد و البته در خصوص
مـدرك مربیگـرى اش هـم
حرف و حدیث وجود دارد
و برخى هـم معتقدند
بایـد خـودش تیم
را در لیـگ برتر
هدایت کند.
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پرسپولیس 
که بـه قهرمانـى لیگ 

شانزدهم رسـید، با برانکو 
ایوانکوویچ براى فصل آینده 

قـرارداد دارد. ایـن مربـى کـه 
با سرخپوشـان در  هدفشقهرمانى

آسـیا بود، کمى براى ادامه مسیر در آسیا 
دچار تردید است و از همین رو ماندن یا نماندش 

در پرسپولیس چندان قطعى نیسـت. با این حال شانس 

قلعه نویى 
مـه  ا د ا
حضور در تبریز 
چنـدان خوشـایند  را
نمى بینـد بـه دلیـل اینکـه 
االت انتق ل نق از ازى اکت ت

مدیران 
ن  ها سـپا
نرسـد،  نتیجـه بـه 
برخـى معـادالت بـه هم مـى خورد. جلسـه 
سرنوشـت سـاز امروز طاهرى مدیرعامل سـپاهان با مربى کروات خیلى 
چیزهـا را مشـخص مـى کنـد. در صورتى کـه توافق بـا زالتکـو صورت 
نپذیـرد، قلعـه نویـى گزینـه بعـدى زردهـا بـراى نیمکتشـان خواهـد

 بود.
باشـگاه پیکانهم در حالـىکـه در میانه هاى فصـل با علیرضـا مرزبان

صحبت هایـى انجـام داده بـود، در پایـان فصـل و بـا نتایـج خوبـى کـه 
کسـب کرد، برنامـه اش ادامه همـکارى بـا مجید جاللـى اسـت و آقاى 

شـد. ماندنـى  خودروسـازان  جمـع  در  کامپیوتـر 
ک آ ا الل ا

اما
ر د
حال حاضر
صحبتى از تغییر
کادرفنـىدر ایـنتیم
نیسـت و در هـر صـورت
شـانس ادامه حضور سـیداکبر
پورموسوى در استقالل خوزستان

زیاد است.
گسـترش فوالدى ها کمالوند بـا فـراز
خداحافظى کرد و حاال چنـد گزینه براى
این تیم مطرح هستند، از جمله لوکا بوناچیچ،
عبدا... ویسـى و رسـول خطیبى کـه پیش از
آن بایـد تکلیف مدیریت این باشـگاه مشـخص
شـود. نفت تهران که اکنون با على دایـى فینال جام
حذفىرا پیش رو دارد، هنوز وضعیت مالکیتش مشخص
نیسـت و جـزو بالتکلیف تریـن تیم هاى فصـل آینده اسـت.
فوالدى ها که این فصل با نعیم سعداوى به خواسته هاى خود نرسیدند،
قصد قطع همـکارى با این مربى را دارند و شـنیده شـده با عبدا... ویسـى
مذاکراتى جدى داشـته اند. کوروش موسوى سرمربى سـابق فوالد نوین
هم مى تواند جزو گزینه هاى فوالدىها باشـد. باشـگاه پدیده قرارداد رضا
تمدید کرد و اینمربى مشهدى همچنان در این تیم حضور دارد. مهاجرى را
صنعت نفت آبادان هم که با فیروز کریمى در لیگ ماندنى شد، هنوز براى
فصل آینده برنامه خاصى ندارد و شاید با این مربى به کار خود ادامه بدهد.
سـایپایى ها به هیچ وجه از نتایج کسـب شده در لیگ شـانزدهم با حسین
فرکى رضایت ندارند و گزینه هایى چون امیر قلعه نویى و على دایى روىمیز
دارند. باشگاه سیاه جامگانبراى فصل آینده باید در خصوصنوعفعالیتش
تصمیم گیرى کند اما اگر عباسى قصد ادامه تیمدارى داشته باشد، ممکن
است با اکبر میثاقیان فصل را آغاز کند. پارس جنوبى جم هم که با قهرمانى
در لیگ دسـته اول به لیگ برتر صعود کـرد، با مهدى تارتـار در لیگ برتر
حا ضر مى شود و سپیدرود رشـت هنوز وضعیتش مشخص نیست. چراکه
لیـگ برترى کـرده اما از على نظرمحمدى ایـن تیم را

سرنوشت سرنوشت 
نیمکت هـا درنیمکت هـا در
 لیگ هفدهم لیگ هفدهم

مهدى رجب زاده: 

لیاقت کسب مقام باالتر را داشتیم

,,

سپاهان که از نتایج 
زالتکو کرانچار 
راضى است، قصد 
دارد قرارداد این 
مربى را تمدید کند 
و برنامه دیگرى در 
حال حاضر ندارد. 
البته اگر کرانچار به 
لحاظ مالى با مدیران 
سپاهان به نتیجه 
نرسد، برخى 
معادالت به هم 
مى خورد

مهاجـم تیـم فوتبـال ذوب آهن گفـت: از اینکـه مقام 
باالترى را به دست نیاوردیم ناراحت هستم.

مهـدى رجـب زاده در مـورد پیـروزى تیمـش مقابل 
پدیده مشـهد در هفته پایانى لیگ برتر، اظهار داشت: 
بازى حساسـى بود با توجه به اینکـه نیم نگاهى هم به 
بازى اسـتقالل و سـپاهان داشـتیم که چـه نتیجه اى 
رقم مى خورد شـرایطى فراهم شـده بود کـه بعضى از 

بازیکنان از نظر روحى تحت فشار بودند. 
وى ادامـه داد: در جریـان بـازى بـا پدیده بیـش از ده 
موقعیت گل داشتیم و تنها توانسـتیم دو گل را به ثمر 
رسـانیم، در صورتى که حداقل باید چهار پنج موقعیت  

را به گل تبدیل مى کردیم. 
رجب زاده افزود: نتیجه بازى سپاهان هم بر وفق مراد 
ما شد و توانسـتیم عنوان چهارمى را به دست آوریم و 
فکر مى کنم این کمترین چیزى بود که امسـال به آن 

دست پیدا کردیم. 
بازیکن تیم فوتبـال ذوب آهن اضافه کـرد: از نظر من 
تیم ما لیاقت کسـب عنوان باالترى را داشـت و حتى 
در جـام حذفى هم مى توانسـتیم خودمـان را به فینال 
برسـانیم اما با این حال خوشبختانه توانسـتیم در این 

شرایط چهارمى را به دست آوریم. 
وى در پاسـخ به این سـئوال که در سـن 37 سـالگى 

تجربه بازى در پست دفاع راست چطور بود، 
عنوان کرد: شـروع فوتبالم قبل از لیگ برتر و 

در لیگ آزادگان در سـال هاى 77 و 78 با پسـت 
دفاع راست بود و حتى زمان برانکو در پست هاى دفاع 

راست یا هافبک راسـت به تیم ملى دعوت مى شدم و 
پست تخصصى من دفاع راست بود. 

رجب زاده افزود: در دو بازى که امسـال در پست دفاع 
راسـت بودم به دلیل اینکه یکى از بازیکنان مصدوم و 
دیگرى هم محروم بود مربیان صالح دانستند در این 

پست بازى کنم. 
وى تأکید کرد: از قبل تجربه بازى در این پسـت دفاع 

راست 
داشـتم  را 

ولـى بـا وجـود اینکـه 
سـال هاى زیادى بود در این پسـت بازى نکرده بودم 
و از آن شرایط دور شـده بودم  به نظر خودم بازى قابل 

قبولى ارائه کردم. 

یکـن  ز با
تیـم فوتبـال 
ذوب آهـن گفت: 
به نظر خودم امسـال 
سال خوبى را داشتم و هم 
عملکردم و هـم اثرگذارى ام در 
تیم خـوب بود. بـا وجود اینکـه جایگاه 
باالترى به دسـت نیاوردیم و ناراحت هسـتم اما از 
طرفى هم خوشـحالم که تا االن توانستم بازى خوبى 

براى تیمم انجام دهم. 
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چهل تکه

تصاویرى به تازگى منتشر شــده است که فداکارى عابران 
عبورى در نجات جــان یک مرد جوان را در شــمال لندن 

نشان مى دهد.
این تصاویر تعدادى از عابران عبورى را نشــان مى دهد که 
در حالى که گردن، پاها و کمر این مرد جوان را با دســت و 
طناب به مدت دو ساعت گرفته بودند تالش مى کنند تا مانع 
خودکشى وى شوند.این حادثه باعث شد تا خیابان منتهى 
به این پل عابر براى چند ســاعت توسط پلیس لندن بسته 
شود. سرانجام نیروهاى آتش نشــانى با کمک یک باالبر 
هیدرولیک این مرد را به پایین پل عابر منتقل و از خودکشى 
وى جلوگیرى کردند.گفتنى اســت؛ بنا به گفته سخنگوى 

پلیس لندن این مرد جوان داراى مشکل روانى بوده است.

«آنتونیو کلمنتس» هنرمند 31 ســاله در 23 سپتامبر سال 
2014 در اثر یک اشتباه از سوى یک باند تبهکار در جنوب 
غربى آتالنتا به قتل رســید. ماشــین قربانى در یک پمپ 
بنزین هدف شلیک 59 گلوله قرار گرفت و علیرغم انتقال به 

بیمارستان به کام مرگ رفت. 
اعضاى این باند آنتونیو را با یکى از اعضاى باند رقیب اشتباه 
گرفته بودند. «دیورل مارکومیوز» 29 ساله، «تکیوال دانى 
فورهند» 31 ساله، «دریوس هریس» 23 ساله و «جوجوآن 
هریس» 19 ســاله به اتهام قتل این هنرمند، فعالیت هاى 
خشــونت آمیز خیابانى و تالش براى ارتکاب قتل، مجرم 
شــناخته شــدند. قربانى هنگامى که درگذشت به تازگى 

صنعت رقص پانتومیم را با برادرش آغاز کرده بود.

زمینداران جدید در کمبریج با به کار گذاشتن دوربین در نقاط 
مختلف منطقه سعى داشتند محل هاى شکار را شناسایى کنند 
که یکى از دوربین ها تصویرى را ثبت کرد که منجر به حیرت 
همگان شده است. حضور دختر بچه اى که در جنگل مشغول 
بازى بود زمینداران را شــوکه کرده اســت. آنها با نشان دادن 
این عکس به مردم محلى متوجه شــدند هیچ شخصى وى را 
نمى شناسد در نهایت با تحقیق و بررسى مشخص شد بر اساس 
افسانه هاى محلى، دختر همسن دختر مشاهده شده در دوربین 
روى ریل قطارمشــغول بازى بوده که بر اثر اصابت با قطار به 
کام مرگ رفت. «تانیا وودوارد» رئیــس تیم تحقیقات ماوراء 
الطبیعه گرینویچ، از تجربه فعالیت هاى ماوراء الطبیعه در این 

منطقه خبر داد.

فداکارى عابران 
در نجات مرد جوان

59گلوله 
براى هنرمند پانتومیم

روح سرگردان دختر
030201 در جنگل

عوامل حادثه اسفند ماه پارك جنگلى گمبوعه شهرستان حمیدیه پس از انجام 
یکسرى کارهاى فنى و پیچیده قضائى دستگیر شدند.

دادستان شهرســتان حمیدیه چگونگى این حادثه را تشریح کرد و گفت: در 
تاریخ 10 اسفند ماه سال گذشته یک فقره آتش سوزى خودروى پژو 405 در 
پارك گمبوعه این شهرستان گزارش شد که بال فاصله مأموران آتش نشانى و 
سایر امداد رسانان به این پارك اعزام شدند. على بیراوند گفت: در حین اطفاى 
حریق، مأموران متوجه یک جنازه در صندوق عقب خودرو شدند که مراتب به 

این دادستانى اعالم شد.
دادستان حمیدیه اظهار داشت: هرچند عوامل این حادثه تالش کرده بودند که 
ردى از خود بر جاى نگذارند ولى با تیزبینى عوامل قضائى و انتظامى در همان 

ساعات اولیه شناسایى شدند.
وى گفت: همســر مقتول به عنوان اولین مظنون بالفاصله دستگیر شد که 
هرگونه ارتباط با قتل همسرش را انکار کرد اما در ادامه تحقیقات مشخص شد 

که وى نیز در این قتل نقش داشته است.
دادستان حمیدیه گفت: در ادامه، دستورات الزم و تحقیقات پیچیده قضائى 

انجام و مشخص شد همسر وى به همراه سه نفر اقدام به قتل کرده و براى گم 
کردن رد جنایت، جنازه مقتول را در صندوق عقب ماشینش قرار داده و با انتقال 

به پارك گمبوعه اقدام به آتش زدن خودرو کرده اند.
وى ادامه داد: در بررسى هاى اولیه مشخص شد که مقتول چندین ساعت قبل 
از آتش سوزى به قتل رســیده و تنها براى گم کردن رد جنایت به این پارك 

انتقال داده شده است. 
وى اضافه کرد: در ادامه با انجام یکسرى اقدامات کارشناسى، سه همدست 
همسر مقتول شناسایى شدند و تالش براى دستگیرى آنان آغاز شد اما به دلیل 
تغییر محل اختفاى خود، زمان دستگیرى آنان به تأخیر افتاد. بیرانوند گفت: 
افراد شناسایى شده که سعى کردند رد خود را ازنظر پلیس گم کنند موفق نشدند 
از رصد کارآگاهان خارج شوند و باالخره سه نفر یاد شده پنج شنبه هفته گذشته 
در مشهد غافلگیر و دستگیر و براى تحقیقات بیشتر به خوزستان منتقل شدند.

دادســتان حمیدیــه در پایــان گفت: این ســه متهم دســتگیر شــده به 
قتل فرد یاد شــده اعتراف کرده و انگیــزه این کار را شــخصى و اختالف

 اعالم کردند.

رئیس پلیس آگاهى اســتان البرزگفــت: در پى دریافت 
گزارشى مبنى بر سرقت مســلحانه دو نفر از راننده یک 
دستگاه خودروى سوارى «کیا سراتو» پیگیرى موضوع در 

دستور کار مأموران پلیس آگاهى استان البرز قرار گرفت.
سرهنگ جواد صفایى اظهار داشت: اقدامات اولیه جهت 
شناسایى سارقان آغاز شده بود که مأموران در جریان یک 
سرقت مسلحانه نافرجام دیگر از راننده یک دستگاه خودرو 

تویوتا قرار گرفتند.
این مقام انتظامى افزود: با توجه به حساســیت موضوع، 
پرونده با شتاب بیشتر پیگیرى شد و مأموران با اقدامات 
اطالعاتى و تعقیب و مراقبت هاى شبانه روزى در نهایت 
یکى از متهمان را دســتگیر و در پى اعترافات وى مبنى 
بر سرقت هاى مسلحانه با همدستى فرد دیگرى، محل 

اختفاى متهم در تهران شناسایى شد.
وى ادامه داد: مأموران پــس از اطمینان از حضور متهم 
در منزلش وى را در عملیاتى غافلگیرانه دستگیر کردند؛ 
در بازرسى از محل دو قبضه اسلحه، هشت جفت پالك 
ســرقتى، تعدادى اموال ســرقتى و مدارك شناســایى 
مالباختگان و سه دستگاه خودرو BMW، یک دستگاه 
خودرو کیا سراتو و یک دستگاه پژو 405 مسروقه که از آن 

در سرقت هاى مسلحانه استفاده مى کردند، کشف شد.

وى در تشریح جزئیات سرقت هاى مسلحانه اعضاى این 
باند گفت: متهمان تحت عنوان مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر و یا پلیس آگاهى با کمین در مناطق خلوت شهر 
کرج، جلوى خودروهاى عبورى را گرفته و با تهدید اسلحه، 
با ادعاى اینکه راننده خودرو اقدام به حمل مواد مخدر کرده 
و یا مظنون به قتل است یکى از ســارقان راننده را سوار 
برخودروى پژو 405 ســرقتى کرده و همدست وى نیز 

پس از انتقال خودروى مذکور به مکان مناسبى با تعویض 
پالك اصلى با پالك سرقتى از آن در جرائم کالهبردارى و 
سرقت استفاده مى کردند. رئیس پلیس آگاهى استان البرز 
تصریح کرد: با توجه به احتمال سرقت هاى دیگر اعضاى 
این باند از افراد متعدد، بازپرس شعبه 22  دادسراى کرج، 
دستور چاپ تصاویر بدون پوشش متهمان را در رسانه هاى 

جمعى صادر کرده است.

چندى قبل مرد تهرانى که رئیس یک قطار مسافربرى 
است با حضور در اداره پلیس از ماجراى گرفتار شدن در 

دام دو زورگیر قمه کش پرده برداشت.
این مــرد تهرانى به مأموران پلیس آبــادان گفت: «در 
خیابان شــهید منتظرى بودم که با دو مرد در بازار آشنا 
شــدم که آنها پیشنهاد دادند براى نشــان دادن شهر و 

تفریح همراهشان باشم.»
وى افزود: «به آنها اعتماد کرده بودم و سوار بر خودروى 
پرشیاى سفید رنگ دو مرد جوان شدم و با هم به سطح 
شهر رفتیم که آنها مرا به داخل نخلستان هاى اطراف 
شــهر برده و ناگهان یکى از آنها قمــه اى روى گردنم 
گذاشت و همدستش اقدام به سرقت پول، گوشى موبایل 
و وسایل همراهم کرده و در ادامه مرا به باد کتک گرفتند 

و پا به فرار گذاشتند.»
بدین ترتیب تیمى از مأموران پلیس آگاهى آبادان براى 

دستگیرى عامالن این ســرقت فریبکارانه وارد عمل 
شــدند و مأموران در این مرحله به سراغ دوربین هاى 

مداربسته در خیابان شهید منتظرى رفتند.
کارآگاهان در ادامه با بررســى دوربین هاى مداربسته، 
یکى از متهمان ســابقه دار شــهر که بــا رئیس قطار 
مسافربرى طرح دوستى ریخته بود را شناسایى کردند 
و همین کافى بود تا عملیات براى دستگیرى این زورگیر 

خشن  و همدستش کلید زده شود.
کارآگاهان با اقدامات فنى و پلیسى پى بردند که این دو 
زورگیر براى شکار طعمه دیگرى پاى در بازار گذاشته اند
و در این مرحله مأموران براى دستگیرى آنها وارد عمل 
شــدند اما زورگیر خشن که پشــت فرمان خودرویش 
نشسته بود وقتى در برابر مأموران قرار گرفت براى فرار 
از دست پلیس با سرعت به سمت آنها حرکت کرد و قصد 
زیر گرفتن مأموران را داشت که یکى از مأموران اقدام به 

تیراندازى هوایى کرد.
در این لحظه خــودروى دزدان متوقف شــد و زورگیر 
خشن و همدستش دستگیر شدند که مأموران در ادامه 
با بازرسى مخفیگاه دزدان وسایل سرقتى از رئیس قطار 

مسافربرى را به دست آوردند.
یکى از زورگیــران به مأموران گفت: «بــا مرد تهرانى 
که مدیر یک قطار مســافربرى است در شبکه مجازى 
اینستاگرام آشنا شده بودم و این در حالى بود که خودم را 

دختر معرفى کرده بودم.»

وى افزود: «وقتى مرد تهرانى طرح دوستى با من ریخت 
فهمیدم که وى زن و بچه دار اســت اما بــا وجود این 
پیشنهادهاى شیطانى مى داد به همین خاطر با دوستم 
تصمیم گرفتیم کارى کنیم که درس عبرتى براى مرد 

هوسران شود.»
این سارق ســابقه دار ادامه داد: «وقتى مرد تهرانى به 
آبادان آمد با او قرار مالقات گذاشــتیم و سوار بر خودرو 
در انتظارش نشســتیم و وقتى این مــرد در محل قرار 
حاضر شــد خودمان را راننده آژانــس معرفى کردیم 

و گفتیم که زن جوانى که با شــما در شــبکه مجازى 
دوست شده است از ما خواسته تا شــما را به خانه اش

 برسانیم.»
متهم افزود:«وقتى این مرد را ســوار بــر خودرویمان 
کردیم او را به ســمت نخلســتان ها بردیم و شروع به 
کتــک کارى اش کردیم و از او فیلمبــردارى کردیم و 
قصد داشتیم آن را در شبکه هاى مجازى پخش کنیم 
تا درس عبرتى براى مردان هوسران شود که دستگیر 

شدیم.»

2 عملیات ضربتى کالنترى 144 جوادیه موجب شد تا پرده 
از راز خانه مجردى دو پسرجوان برداشته شود.

رئیس کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس در تشــریح این 
خبر گفت: در بررســى ها و تحقیقات انجام شده از سوى 
مأموران کالنترى مشخص شد که دو جوان که به صورت 
مجردى در خانه اى در محدوده شرق تهران سکونت دارند 
و از افراد با سابقه هستند، در امر توزیع مواد مخدر فعالیت 

گسترده اى دارد. 
سرهنگ محمد قربان منصورى افزود: نتیجه تحقیقات 
انجام شــده در اختیار مرجع قضائى قرار داده شد و سپس 
دستور بازرسى از خانه و دستگیرى افراد مظنون صادر شد. 
در ادامه تیمى از عوامل کالنترى به مخفیگاه متهمان اعزام 
و طى دو عملیات ضربتى هر دو متهم دستگیر شدند و در 
بازرسى از مخفیگاه آنان مقدارى مواد مخدر به وزن تقریبى 
552 گرم مواد مخدر از نوع گراس (گل) در141 بســته و 

مقدار تقریبى 20 گرم حشیش در28 بسته به همراه ترازوى 
دیجیتال و دستگاه پودر کننده گراس کشف و ضبط شد. 

این مقام انتظامى در پایان خاطرنشان کرد: متهمان ضمن 
اقرار به جرم خود در اظهاراتشــان مدعى شدند که حدود 
دو ماه است که مواد مخدر مى فروشند. در این خصوص 
پرونده اى تشکیل و متهمان همراه مواد مخدر کشف شده 

تحویل پایگاه چهارم مواد مخدر پلیس پایتخت شدند. 

یکى از مأموران انتظامى در مشــهد که با شلیک گلوله 
جوانى را به قتل رسانده بود درحالى صبح پنج شنبه گذشته 
صحنه هاى شلیک را بازسازى کرد که اتهام قتل عمد 

ازسوى قاضى کاظم میرزایى به وى تفهیم شد.
مأمور انتظامى مذکور در ماجراى درگیرى که در منطقه 
قلعه آبکوه مشــهد رخ داد به ســوى جوانى که به وى 
مشکوك شده بود شلیک کرد که وى بر اثر اصابت گلوله 
جان سپرد. بررسى هاى مقدماتى از سوى مقام قضائى 
نشــان مى داد که مأمور انتظامى به دالیل دیگرى به 
سمت شهروند مذکور شــلیک کرده است. این درحالى 
بود که مأمور انتظامى در بازجویــى هاى مقدماتى ادعا 
مى کرد شهروند یاد شده (مقتول) قصد داشت با کمربند 

به وى حمله و او را خلع سالح کند. 
صبح پنج شــنبه گذشــته، مأمور انتظامى صحنه هاى 
شلیک را در حضور قاضى کاظم میرزایى بازسازى کرد و 
در حالى به تشریح جزئیات این حادثه پرداخت که قاضى 
شعبه 211 دادسراى عمومى وانقالب مشهد درباره مرگ 
جوانى در منطقه قلعه آبکوه اتهام قتل عمد را به وى تفهیم 
کرد. تحقیقات بیشــتر در این باره از سوى مقام قضائى 

همچنان ادامه دارد.

وقوع تیرانــدازى در یکى از محله هاى شــهر اراك 
به پلیس گزارش شــد. ماموران پلیس آگاهى استان 
مرکزى براى بررســى ماجرا در محل حادثه حاضر 

شدند.
آنها با حضور در آنجا مشــاهده کردنــد زنى جوان از 
قسمت صورت هدف شلیک گلوله قرار گرفته و زخمى 
شده اســت. اما ضارب پیش از حضور پلیس گریخته 
بود. با هماهنگى قضایى زن زخمى به بیمارســتان 
منتقل شد. ماموران براى شناسایى ضارب به تحقیق 
از اهالى و شــاهدان درگیرى پرداختند که مشخص 
شد این زن با شوهر میانسالش در حال مشاجره بوده 
که درگیرى آنها باال مى گیرد. همان موقع شوهرش 
در حالى که خشــم تمام وجــودش را فراگرفته بود، 
به سمت زن جوان شــلیک مى کند. با زخمى شدن 
همسرش، مرد میانسال با کلتى که به دست داشته ، 
مردمى را که در تعقیبش بودند تهدید کرده و متوارى 

مى شود.
مشــخصات مــرد ضــارب در اختیار گشــت هاى 

انتظامى قرار گرفت وجســت وجو براى بازداشت او 
آغاز شد تا این که با گذشت سه ســاعت از وقوع این 
ســوء قصد نافرجام، مخفیگاه متهم فرارى شناسایى 

شد. 
ماموران بــا حضــوردر آنجــا و محاصــره محل، 
متهــم را بازداشــت کردنــد. در بازرســى از وى 
یک قبضــه ســالح کلــت کمــرى نیز کشــف 

شد.
متهم با انتقال به اداره پلیس آگاهى استان مرکزى به 
افسر تحقیق گفت: من و همسرم با هم اختالف  هایى 
داشتیم، همین باعث شــده بود درگیرى هایمان باال 
بگیرد. براى این که همســرم را بترسانم و او را تهدید 
کنم سالحى تهیه کردم و سراغش رفتم که در میانه 
راه او را دیــدم. دعوایمان شــد. عصبانى شــدم و با 
سالحى که همراه داشتم به او شلیک کردم که او زنده 

ماند .
متهم با قرار قانونى روانه بازداشــتگاه پلیس شــد و 

تحقیقات از وى ادامه دارد .

باند سرقت از خانه ها تربت حیدریه متالشى شد .
در بررسى هاى اولیه مالباخته که دخترى جوان است اظهار 
داشت که دو مرد جوان با زور وارد خانه شده و طالهایش 
را زورگیرى کردند. در بررســى بیشــتر صحنه سرقت، 

کارآگاهان متوجه صحنه سازى در سرقت شدند. 
دختر جوان در مواجهه با ادله پلیســى عنوان داشت که 
با فردى رابطه دوستى داشــته و هنگامى که در یکى از 
تفرجگاه هاى بیرون شهر با یک پراید در حال تردد بودند 
دو مرد موتورسوار با صورت هاى پوشیده خودرو را متوقف و 

طالهاى وى را زورگیرى کردند.
سرهنگ آقابیگى در خصوص این پرونده گفت: مأموران 
با اطالعات به دست آمده دوســت شاکى را دستگیر و در 

بازرسى از مغازه اش طالهاى مسروقه را کشف کردند. 
با تحقیقات پلیسى مشخص شد متهم دستگیر شده با خانم 
دیگرى نیز در ارتباط بوده که با هماهنگى قضائى احضار 
شد و این فرد عنوان داشت مدتى است با متهم ارتباط دارم 
و این فرد با تهیه فیلم و تهدید به انتشار در فضاى مجازى 

از او خواسته در نقشه شش سرقت منزل همکارى کند.
فرمانده انتظامى شهرستان تربت حیدریه خاطرنشان کرد : 
متهم با اعترافات دختر جوان به شش فقره سرقت منازل با 

همدستى دو تن از دوستانش اعتراف کرد.

دردسر رابطه دوستى 
مرد متأهل با 
زورگیرآبادانى

راز خانه مجردى پسران جوانراز جسد سوخته در جنگل حمیدیه

مأمور انتظامى مشهد 
بخاطر قتل دستگیر شد

شلیک مرد اراکى
 به همسرش در خیابان

تهیه فیلم سیاه 
سرقت خودروهاى لوکس با تهدید اسلحهبراى سرقت هاى طالیى
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«وودى آلن» با گروه موسیقى جاز «نیو اورلئان» یک تک اجرا را در سالن رویال آلبرت هال لندن روى صحنه مى برد.
این کنســرت که دوم جوالى در لندن با اجراى «وودى آلن» و گروه موســیقى جاز «نیو اورلئان» برگزار مى شــود، شامل 
مجموعه اى پرانرژى از بداهه نوازى هاست و بنا بر اعالم برگزارکنندگان، هیچ فهرستى از قطعات وجود ندارد و حتى نوازندگان 

نیز نمى دانند «وودى آلن» و «ادى دیوس» رئیس گروه موسیقى، کدام قطعه ها را براى اجرا در نظر گرفته اند.
در حالى که «وودى آلن» با این گروه موسیقى جاز به صورت منظم برنامه هایى را در نیویورك اجرا مى کند اما این اولین بار پس 

از سال 2004 است که آنها قصد دارند کنسرتى را در لندن روى صحنه ببرند.
«وودى آلن» که به عنوان یک سینماگر سرشناس شناخته مى شود، همواره عشق و عالقه فراوانى به موسیقى داشته است و در 
سال 2012 که برنده جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اصلى براى فیلم «نیمه شب در پاریس» شد، به دلیل حضور در کنسرت، در 

مراسم اسکار شرکت نکرد. «آلن» 25 سال است براى گروه موسیقى جاز «نیو اورلئان» کالرینت مى نوازد.
«باربارا کاپل» در سال 1997 در مستندى به عنوان «Wild Man Blues» به تور «وودى آلن» و گروه موسیقى «نیو 
اورلئان» در سال 1996 در اروپا پرداخت. وى طى سه دهه فیلمســازى، بیش از 45 فیلم ساخته که با آنها افتخارات و جوایز 

سینمایى متعددى کسب کرده است که از مهمترین آنها مى توان به چهار جایزه اسکار و دو جایزه «گلدن گلوب» اشاره کرد.
دو جایزه  بهترین کارگردانى و شــش جایزه  بهترین فیلمنامه از جوایز «بفتا»انگلیس، خرس نقره اى جشنواره  برلین در سال 
1975، جایزه  «فیپرشى» جشنواره  کن در سال 1985 براى «رز بنفش قاهره»، دو جایزه  بهترین فیلم خارجى از جوایز سزار 

ر فرانســه براى «منهتن» و «رز بنفش قاهره»، جایزه بهترین فیلم اروپایى از جوایز «گویا» اسپانیا  د
سال 2006 براى «امتیاز نهایى»، شــیر طالى افتخارى جشنواره  ونیز در سال 1995، جایزه  

یک عمر دستاورد سینمایى از جشنواره  «سن سباستین» در سال 2004 از دیگر افتخارات 
سینمایى این کارگردان محسوب مى شود. وى 24 بار نامزد دریافت اسکار و چهار بار 

برنده آن شده که این جوایز شامل یک اسکار بهترین کارگردانى و سه جایزه اسکار 
بهترین فیلمنامه غیراقتباسى مى شود.

محمد علیزاده تصویر جدیدى از خود به 
اشتراك گذاشت.

رضا کیانیان: «از من پرســیدند آدم 
اول ســینماى ایران چه کسى است، 
گفتم آقاى قالیباف.  ســاخت و ساز 
سینماها توسط قالیباف بر هیچکس 

پوشیده نیست.»

سر به هوایى 
خواننده پاپ  

نظر رضا کیانیان 

بهزاد فراهانى بازیگر پیشکسوت تئاتر، 
سینما و تلویزیون در پاسخ به ادعاى 
قالیباف مبنى بر توســعه سالن هاى 
تئاتر در شهردارى تهران طى دوران 
مسئولیت وى، گفت: «در جواب آقاى 
قالیباف باید بگویم زمین خانه تئاتر را 
آقاى روحانى در اختیار ما قرار داده اند 
ادعاى ایشان کذب است و من نقش 

شهردارى را در این میان نمى دانم!»

واکنش بهزاد 
فراهانى به 

ادعاى قالیباف!

حامد بهداد که چندین سال پیش با همایون نصیرى و گروه «دارکوب» همکارى هایى داشته، درباره ده سالگى گروه «دارکوب» معتقد است: مى گویند که بنشین لب جوى و 
گذر عمر ببین. ما ده سالش را اینگونه دیدیم. رفیق هاى خوبى مثل همایون نصیرى، دارا، آرش و خیلى هایى که بودند و اکنون نیستند یا مثل خود من در پارت تایم هاى مختلفى 

تمرین کردند و رفتند، ولى بخش دوستى و خاطره ها و به ویژه موسیقى در این ده سال خیلى لذت بخش بوده است.
بهداد افزود: من خیلى خوش شانس بودم که حداقل در بخش موسیقى دوستان درجه یکى مثل همایون نصیرى، علیرضا عصار، همایون شجریان، دارا دارایى، على اظهرى 
داشتم. خیلى خوش شانس بودم که این دوستان با من بودند و عالقه مندى من به موسیقى صرفا در حد عالقه باقى نماند. دوستى با این رفقاى هنرمندم باعث شد که من از 

نزدیک به تماشاى موسیقى بنشینم و در خصوصى ترین بخش هاى زندگیم با آنها بزرگ شوم و بگویم و بخندم و قطعاً ده سالگى «دارکوب» براى من لذت بخش است.
همایون نصیرى سرپرست گروه موسیقى «دارکوب» نیز با تشریح برخى جزئیات کنسرت ده سالگى «دارکوب» گفت: بسیار خرسندیم که گروه «دارکوب» امسال وارد 
دهمین سال فعالیت هاى خود شده است. از همان ابتداى آغاز به کار گروه «دارکوب» همواره تالش من و همه نوازنده ها و اعضاى «دارکوب» این بوده که بهترین و 
قوى ترین آثار را در اختیار مخاطبان موسیقى و عالقه مندان این ژانر قرار دهیم و این دغدغه و ذهنیت باعث شده بتوانیم در همه این ده سال مخاطبان خوش 
ذوق و باسواد موسیقى را به سمت آثار «دارکوب» بکشانیم. در کنسرت ده ســالگى «دارکوب» گلچینى از آثار گروه که در سال هاى گذشته روانه بازار 
موسیقى کشور شده است با قدرت و انرژى تمام اجرا خواهیم کرد و مفتخریم که در این اجرا پذیراى مخاطبانى باشیم که از همان سال هاى ابتدایى 

فعالیت هاى گروه با ما بوده اند و این بار مى خواهیم جورى غافلگیرشان کنیم که هیجان و انرژى این کنسرت تا همیشه در ذهنشان باقى بماند.
وى درباره حضور حامد بهداد به عنوان خواننده در کنسرت ده سالگى «دارکوب» نیز گفت: حامد بهداد جزو معدود هنرمندانى است که از همان سال 
هاى ابتدایى فعالیت هاى «دارکوب» به عنوان خواننده در کنار ما بوده و از هوش و سواد موسیقایى باالیى برخوردار است. مواقع زیادى بوده که حامد 
مشاوره هایى را به من داده و باعث شده است این همکارى بیشتر و بهتر جریان پیدا کند. در کنسرت ده سالگى «دارکوب» حامد بهداد حضورى متفاوت 

را روى صحنه تجربه خواهد کرد.
سرپرست گروه «دارکوب» درباره چشم انداز دهه دوم فعالیت هاى گروه «دارکوب» نیز معتقد است: قطعاً ما همان راه را ادامه مى دهیم و پخته تر مى شویم. 

هرچقدر بیشتر بگذرد بیشتر یاد مى گیریم و گوش مى کنیم و سوادمان باالتر مى رود و سعى مى کنیم در کارهایمان هم این تجربه را وارد کنیم.
کنسرت ده سالگى گروه «دارکوب» در تاریخ 5 خرداد ماه در دو سانس در برج میالد به همت مؤسسه «کامیاب بهاران» و تهیه کنندگى على حق شناس و با همکارى مؤسسه 

«سیمرغ» برگزار خواهد شد. 

حامـــــــد بـهـداد 
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 «دارکوب»
 با خوانندگــــــى 

حامد بهداد که چن
گذر عمر ببین. ما
تمرین کردند و رف
بهداد افزود: منخ

داشتم. خیلى خوش
نزدیک به تماشا
همایون نصیر
دهمین س
قو

هرچ
کنسرت ده سالگى
«سیمرغ» برگزار

«وودى آلن» در لندن کنسرت مى دهد

دو جایزه  بهترین کارگردانى و شــش جایزه  بهترین فیلمنامه از جوایز «بفتا»انگلیس، خرس نقره اى جشنواره  برلین د در سال 
5، جایزه  «فیپرشى» جشنواره  کن در سال 1985 براى «رز بنفش قاهره»، دو جایزه  بهترین فیلم خارجى از جواوایز سزار  1975

اروپایىاز جوایز «گویا»اسپانیا رفرانســه براى «منهتن» و «رز بنفش قاهره»، جایزه بهترین فیلم د
5 براى «امتیاز نهایى»، شــیر طالى افتخارى جشنواره  ونیز در سال1995، جایزه  6سال 2006

4یک عمر دستاورد سینمایى از جشنواره  «سن سباستین» در سال 2004 از دیگر افتخارات 
4سینمایى این کارگردان محسوب مى شود. وى 24 بار نامزد دریافت اسکار و چهار بار 

برنده آن شده که این جوایزشامل یک اسکار بهترین کارگردانى و سه جایزه اسکار
بهترین فیلمنامه غیراقتباسى مى شود.

بهز
سین
قالی
تئاتر
مسئ
قالیب
آقاى
ادع
شه

مسعود ردایى تهیه کننده «عالیجناب» درباره زمان توزیع این مجموعه در شبکه 
نمایش خانگى توضیحاتى را ارائه کرده اســت. این تهیه کننده مى گوید تا زمانى 
که هماهنگى هاى الزم صورت نگیرد، زمان توزیع این مجموعه مشخص نخواهد شد. 
پیش از این عوامل این سریال اعالم کرده بودند، در روزهاى نزدیک به انتخابات ریاست 

جمهورى این سریال در شبکه نمایش خانگى توزیع خواهد شد.
اواسط سال 94، سام قریبیان کارگردان سینما به تهیه کنندگى مسعود ردایى فیلمبردارى سریال نمایش خانگى «عالیجناب» را با حضور بازیگران 
سرشناسى همچون سعید آقاخانى، امیرآقایى، احمدرضا اسعدى، لیال اوتادى، حســین پاکدل، پرویز پورحسینى، بابک حمیدیان، سحر دولتشاهى، امید روحانى، حسین سلیمانى، 

آزاده صمدى، احسان کرمى، نازنین کریمى، پریوش نظریه و حسین یارى آغاز کردند.
در ابتدا قرار بود این سریال در زمان انتخابات مجلس شوراى اسالمى، در شبکه نمایش خانگى پخش شود اما بنا به دالیل مختلف از جمله آماده نشدن مراحل فنى سریال، توزیع 
آن به تعویق افتاد. با توجه به موضوع انتخاباتى این سریال، عوامل این مجموعه تصمیم داشتند که در روزهاى نزدیک به دوازدهمین انتخابات ریاست جمهورى، «عالیجناب» در 
شبکه نمایش خانگى توزیع شود. اواسط هفته قبل، اولین تیزر سریال شبکه نمایش خانگى «عالیجناب» منتشر شد اما زمان دقیقى در مورد توزیع آن در شبکه ویدئویى اعالم نشد.
در همین رابطه مسعود ردایى گفته اســت: «هنوز زمان دقیقى در مورد توزیع این مینى سریال مشخص نیست و بســتگى به انجام هماهنگى هاى الزم براى این کار دارد. مینى 
سریال "عالیجناب" شش قسمت است و همه قسمت هاى آن نیز آماده پخش است و تنها به دلیل عدم هماهنگى ها هنوز نتوانسته ایم زمان دقیق توزیع سریال را در شبکه خانگى 
مشخص کنیم.» تهیه کننده مینى سریال «عالیجناب» در پایان تأکید کرد:« تمام کارهاى مربوط به تبلیغات این اثر از قبیل چاپ پوستر، ساخت کلیپ و... انجام شده و همچنین 

صادر شده است.»مجوز نمایش هر شش قسمت هم 

م
نم
که هما

ر تمام
م هم صادر شده است.»ش

 «عالیـجناب» قبل از «عالیـجناب» قبل از
 انتخابات  توزیع   نمى شود   انتخابات  توزیع   نمى شود  

«برایان دى پالما» فیلم حادثه اى «دومینو» را با حضور «نیکوالى کاسده والدائو» 
بازیگر دانمارکى نقش «جیمى لنیستر» در سریال پرطرفدار «بازى تاج و تخت» 

و همچنین «کریستینا هندریکس» ستاره سریال «مردان دیوانه» مقابل دوربین 
مى برد. به گفته ســازندگان، فیلمبردارى «دومینو» از تابســتان امسال و بر اساس 
فیلمنامه اى به قلم «پیتر اسکالوان» نویسنده نروژى آغاز مى شود. والدائو نقش یک پلیس دانمارکى را بازى مى کند که بعد از قتل 

شریکش در کپنهاگ، در حالى که خطر حمالت تروریستى اروپا را تهدید مى کند، سرخود راهى مأموریت مى شود.
تریلر «دومینو» که این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد، احتماًال یکى از داغ ترین پروژه هاى بازار فیلم کن امسال خواهد بود که تا کمتر از دو هفته دیگر (17 ماه ِمى) آغاز به کار مى کند. 
دى پالما آخرین بار فیلم بلند «هوس» را در سال 2012 بر پرده سینماها داشت که پیش از آن، در بخش مسابقه شصت و نهمین جشنواره فیلم ونیز براى جایزه شیر طال رقابت کرده بود.

خط اصلى داستان درباره یک پلیس دانمارکى اســت که با کمک یکى از همکارانش (با بازى هندریکس) راهى مأموریتى سرخودانه مى شود تا ردى از قاتل شریکش که در کپنهاگ 
کشته شده، بیابد. همزمان که خطر حمالت تروریستى اروپا را تهدید مى کند، هیچکدام شان نمى دانند قاتلى که در تعقیبش هستند براى سازمان سیا کار مى کند و به دنبال یافتن 

عوامل داعش است.
والدائو بازیگر 46 ساله دانمارکى سال گذشته، فیلم «خدایان مصر» را بر پرده سینماها داشت و به تازگى بازى در سه پروژه سینمایى از جمله «سه چیز» را به پایان برده 

است. ستاره نقش «جیمى لنیستر» از 16 ژوئیه آینده با فصل هفتم سریال «بازى تاج و تخت» به شبکه «اچ بى او» بر مى گردد.

برایان دى پالما برایان دى پالما 
بعد از بعد از 55 سال  سال 

«دومینو» را مى سازد«دومینو» را مى سازد



1616دریچهدریچه 2931 سال چهاردهمیک شنبه  17 اردیبهشت  ماه   1396

با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

«روزمرگى»  زندگى 
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زندگى را قاب کرده  و 
روز مرگى هاى آن را در باغچه 

حیاط خانه زیر درخت یاس 
چال کرده ام.

دریچـه

مراسم بزرگداشت روز معلم « اســتاد شهید مطهري  « با حضور دکتر 
فرشاد معاون اجتماعى ، سید اصغر فیاض معاون توانبخشی اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان ، دکتر محمدي مدیریت بهزیستی شهرستان 
اصفهان، جمعى از رؤســا و کارشناسان  مســئول بهزیستى استان ، 
مدیران مهد هاى کودك  و مدیران مراکز توانبخشی روزانه تحت نظارت 

بهزیستى شهرستان در سالن اجتماعات  پل خواجو برگزار شد.
در این مراسم دکتر مرضیه فرشــاد معاون اجتماعى بهزیستى استان 
اصفهان ضمن تبریک روز معلم و گرامیداشت سالروز شهادت استاد 

مطهرى،  حادثه تلخ و ناگوار معدن در گلستان را تسلیت گفت. وى بر 
نقش مهم مدیران و مربیان در امر تربیت نونهاالن مهد هاى کودك اشاره 
کرد و بر لزوم و اهمیت تربیت، شناخت و شکوفایى استعداد ها ى بالقوه 

کودکان تأکید نمود. 
دکتر فرشاد رعایت نکات ایمنى و بهداشــتى در مهد هاى کودك را از 
الزامات مهد هاي کودك دانست و در پایان از مدیران حاضر در جلسه 
خواست تا نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود روند آموزش 

در مهد هاى کودك به اداره بهزیستی شهرستان اصفهان ارائه نمایند.

در ادامه این مراســم  ســید اصغر فیاض معاون توانبخشی اداره کل 
بهزیستی اســتان اصفهان، ضمن تبریک روز معلم و تقدیر و تشکر 
از تالش ها و زحمات تمامی مربیان زحمتکش و دلســوز در جامعه و 
به خصوص مربیان شاغل در بهزیستی،  اجراى طرح تحول آموزشی را 
با هدف افزایش کیفیت در امور آموزش قابل توجه دانست و به سبک و 
روش هاى آموزشى در مراکز تحت نظارت بهزیستی اشاره داشت و ابراز 

امیدواري کرد شاهد تحول نظام آموزش در بهزیستی باشیم.
در حاشیه برگزاري این مراسم دکتر ســعید محمدي مدیریت اداره 

بهزیستی شهرستان اصفهان، ضمن تبریک و گرامیداشت سالروز معلم 
و کارگر و تسلیت حادثه غم انگیز استان گلستان، جایگاه تعلیم و تربیت 
در شکل گیرى هویت فردى و اجتماعى را حائز اهمیت برشمرد و با بیان 
اینکه تعلیم و تعلم، فرآیندى توقف ناپذیر است گفت: در دنیاى امروز 

ارتباط  تنگاتنگى در امر آموزش وجود دارد.
گفتنی است این مراســم با اجراي زیباي گروه ســرود ناشنوایان، 
اجراي گروه موســیقی کاویــان و  برنامه هاي متنــوع دیگر همراه 

بود. 

گرامیداشت روز معلم در بهزیستی شهرستان اصفهان




