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دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد یک دستگاه رادیوگرافى/فلورسکوپى موجود در بیمارستان اصفهان را با مشخصات زیر از طریق 
برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند در تاریخ هاى بیستم و بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جارى با مراجعه به آدرس: 
اصفهان، خیابان شیخ بهایى، تقاطع اردیبهشت، در ساعت ادارى از دستگاه فوق بازدید نموده و ضمن دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد قیمت خود را 

تا آخر وقت ادارى 96/2/31 به دبیرخانه کمیسیون معامالت تحویل نمایند.
SHIMADZU  RS_50A(remote_controlled X_Ray Diagnostic Tabale) 
SHIMADZU X_ray hight Voltage  Generator For Diagnosis(XUD150L-30F)
SHIMADZU Digital radiography system (IDR_700)
Film Processor یک دستگاه

شرایط به شرح ذیل مى باشد
1-سپرده شرکت در مزایده مبلغ 10/000/000 ریال(ده میلیون ریال) مى باشد که مى بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملى 

شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکى با موضوع شرکت در مزایده ارائه گردد.
2-هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

3-دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.
4-بابت خرید اسناد مبلغ 250/000 ریال( دویست و پنجاه هزار ریال) به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد 

اسالمى نجف آباد واریز و اصل فیش را موقع بازدید و دریافت اسناد، تحویل نمایند.
آدرس نجف آباد – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد – دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه 

تلفن دبیرخانه کمیسیون معامالت : 42292020-031                                      تلفن اطالعات فنى: 42292055 -031
دورنگار: 42291107-031 و 42291016-031               تلفن بیمارستان اصفهان: 32360539 و 031-32345387

monaghese@iaun.ac.ir ایمیل

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

 آگهى مزایده

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

ذوب آهن، بودن یــا نبودن؟!

برداشت از معادن استان اصفهان نصف شدجشن بازیگران با طعم شادى و غمتفاوت تفریح دارا و نداردالیل شروع طوفانى و روز کم فروغ جهانگیرى در مناظره ها لذت گوش دادن موسیقى غمناك استانفرهنگاجتماع سالمت
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کشف ساختمان 6000ساله 
در ایران

ذوب آهن –االهلى
 در لیگ قهرمانان آسیا

حرکت جمعیت
 به سمت 
سالخوردگى

نوبرانه ها با قیمت نجومى
 در بازار میوه!

گوگل هوم دستور طبخ غذا 
را براى شما مى خواند

14

مى خواهم حق «فاطمه» ام 
را از شهردار بگیرم

با کرانچـار تا 1398

اصفهان آیینه موفقیت برجام استاصفهان آیینه موفقیت برجام است
گزارش «الجزیره» از افزایش حضور توریست هاى خارجى در ایران بعد از توافق هسته اىگزارش «الجزیره» از افزایش حضور توریست هاى خارجى در ایران بعد از توافق هسته اى
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 بررسى تمدید قرارداد  سرمربى سپاهان در تحریریه نصف جهان

جهان نما

روحانى انفجار 
معدن را از 
نزدیک بررسى 
کرد

2

رئیس جمهورى گفت: علل حادثه 
انفجار معدن زمستان یورت شهرستان 
آزادشهر براى پیشگیرى از وقوع چنین 
حوادثى بررسى خواهد شد.دکتر حسن 

روحانى روز یک شنبه هنگام ورود 
به گلستان در گفتگو با خبرنگاران 

اظهارداشت: ضمن تسلیت 
به مردم استان گلستان و 

شهرستان آزادشهر...

وزیر امور خارجه کشورمان در مالقات با 
«صالح الدین ربانى» همتاى افغانستانى 

خود بر مبارزه با گروه هاى تروریستى تأکید 
کرد و گفت: ما تروریست خوب و بد نداریم 

و کشورها باید در 
همکارى با یکدیگر با گروه هاى 

تروریستى مبارزه کنند و 
مرزهاى کشورها بیش از 

پیش امن شود.
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تروریست 
خوب و بد 
نداریم

 اجراى ساالر عقیلى، 
گلـزار و سیامک عباسى

 در اصفهان

1-
2-
3-
4-

دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 

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)

نوبت دوم

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)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/2/18

شهردارى شاهین شــهر به استناد مجوز شــماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى 
محترم اســالمى شــهر در نظر دارد عملیات زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایســتى 
در ســاعات ادارى به واحد عمران شــهردارى مراجعه و پیشــنهاد خود را حداکثر 
تا آخر وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 96/3/8 به دبیرخانه حراســت شــهردارى 

تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  

اعتبارموضوع
20/000/000/000عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر 

10/000/000/000عملیات اجرایى ادامه احداث کانال دفع آبهاى سطحى خیابان طالقانى  
10/000/000/000عملیات اجرایى احداث پارك محله اى مسکن مهر 2

چاپ دوم 

سالروز والدت حضرت على اکبر(ع) و روز جوان را تبریک مى گوییم 

گگگگگگ
ردر در

بر خالف ماه هاى گذشته، روزهاى آینده اصفهان 
میزبان خواننده هاى مطرح کشور است.از جمله 
خواننده هایى که اردیبهشت ماه در اصفهان حضور 
پیدا مى کند سیامک عباسى است که در 
بین جوانان از طرفداران زیادى برخوردار 
است، تنها و اولین زمان حضور سیامک 
عباسى در اصفهان بهمن ماه 
سال 95 بوده است، 
این بار اما 20 
اردیبهشت در تاالر 
رودکى اصفهان 
کنسرت برگزار 
خواهد کرد.
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منتقدین مى گویند ذوب آهن ورشکست شده است اما روابط عمومى این شرکت، شایعه ها را تکذیب مى کند
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رئیس جمهورى گفت: علل حادثه انفجار معدن زمستان 
یورت شهرستان آزادشهر براى پیشگیرى از وقوع چنین 

حوادثى بررسى خواهد شد.
دکتر حسن روحانى روز یک شنبه هنگام ورود به گلستان 
در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشــت: ضمن تســلیت به 
مردم استان گلستان و شهرســتان آزادشهر، امیدواریم با 
برنامه ریزى هاى بهتر و دقیق تر شــاهد چنین حوادثى در 
آینده نباشیم.رئیس جمهورى براى حضور در محل معدن 
زمستان یورت آزادشهر و دیدار با معدنکاران و خانواده هاى 
جانباختگان حادثه این معدن دیروز (یک شنبه) از طریق 
فرودگاه بین المللى گرگان وارد گلستان شد و مورد استقبال 

استاندار و مسئوالن استانى قرار گرفت. رئیس جمهورى 
بالفاصله به سمت شهرستان آزادشــهر حرکت کرد تا از 
نزدیک در جریان روند امداد رسانى به معدنچیان محبوس 
قرار گیرد. در این سفر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و زهرا احمدى پور رئیس سازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى؛ رئیس جمهورى را 
همراهى کردند. على ربیعى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
نیز در گلستان حضوردارد. درپى حادثه انفجار معدن زغال 
سنگ زمستان یورت آزادشهر عالوه بر مصدومیت 73 نفر 
از کارگران، 35 نفر محبوس شدند که تاکنون پیکر نزدیک 

به 30 نفر از معدن خارج شده است .

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در مالقــات بــا 
«صالح الدین ربانى» همتاى افغانستانى خود بر مبارزه 
با گروه هاى تروریستى تأکید کرد و گفت: ما تروریست 
خوب و بد نداریم و کشورها باید در همکارى با یکدیگر با 
گروه هاى تروریســتى مبارزه کنند و مرزهاى کشورها 

بیش از پیش امن شود.
محمد جواد ظریف روز یک شنبه در این دیدار همچنین 
در خصوص همکارى هاى اقتصادى دو کشور در قالب 
یک بســته کامل همکارى هاى اقتصادى تدوین شده، 
تأکید کــرد. وى بر لزوم همکارى و به نتیجه رســیدن 
موضوع آب تأکید کرد و حل این مشکل را به نفع محیط 

زیست دو کشور خواند. 
حل مشــکالت مرزى و تردد جهت تسهیل رفت و آمد 
اتباع دو کشور از دیگر موضوعات مورد اشاره وزیر امور 

خارجه کشورمان در دیدار با همتاى افغان خود بود. 
صالح الدین ربانى وزیر امورخارجه افغانستان نیز در این 
دیدار بر افزایش همکارى دو کشور در مبارزه با تروریسم 
و همکارى هاى اقتصادى، تکمیل پروژه چابهار، تکمیل 
پروژه هاى راه و آهن و شروع کمیته هاى همکارى هاى 

اقتصادى تأکید کرد.
محمد جواد ظریف به دعوت رســمى وزیر امور خارجه 

جمهورى اسالمى افغانستان به این کشور سفر کرد.

روحانى انفجار معدن را از 
نزدیک بررسى کرد

 تروریست خوب و بد 
نداریم

64 درصد مردم رأى مى دهند
براساس نظرسنجى خبرگزارى جمهورى    ایرنا|
اسالمى، 63/9 درصد مردم در انتخابات 29 اردیبهشت 
امسـال پاى صندوق هـاى رأى حاضر مى شـوند. این 
نظرسنجى با نمونه آمارى شـش هزارو 47 نفر با روش 
نمونه گیرى تصادفى و با اسـتفاده از ابزار پرسشـنامه به 
صورت حضورى در مراکز 31 اسـتان کشور در روزهاى 
دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته ( 11 و 12 اردیبهشت) 

انجام شده است.

مؤتلفه اى به چین نمى روم
اسـدا... عسـگراوالدى نزدیک بـه حزب    الف|
مؤتلفه و رئیس اتاق ایران و چین که از او به عنوان یکى از 
ثروتمندترین مردان ایران یاد مى شود در گفتگو با روزنامه 
تماشـاگران امروز مى گوید: «تا به امروز حتى یکبار هم 
به عنوان یک مؤتلفه اى به چین نرفته ام. من عضو اتاق 
بازرگانى ایران و چین هسـتم و سـفرهایم با این عنوان 
صورت مى گیـرد. در ضمن به طور رسـمى در عضویت 
مؤتلفه قرار ندارم و به دلیل زحمت هایى که برادر مرحومم 
براى این تشکل کشیده است، هر آنچه از دستم بربیابد، 

براى مؤتلفه و مؤتلفه اى ها انجام مى دهم.»

دانشمندان در آب و فاضالب!
  عصر ایران| حمید رسایى نماینده سابق مردم 
تهران در مجلس شنبه شب در جمع هواداران سید ابراهیم 
رئیسى گفت: «برداشتن تحریم هاى هسته اى که برجام 
زمینه آن را فراهم کرده هیچ نقشى در اقتصاد ایران نداشته 
اسـت و این توافق، فرزند ناقص الخلقه این دولت است 
که هیچ عزتى براى ملت ایران به همراه نداشته است.» 
او مدعى شد: «متأسـفانه برجام سبب شـد دانشمندان

هسته اى کشـور ما به شـرکت آب و فاضالب فرستاده 
شوند و بسیارى از جوانان دانشـجو که در رشته فیزیک 
هسته اى تحصیل مى کردند امروز سرخورده شده اند و 

نمى دانند باید چه کارى انجام دهند.»

یادآورى یک اتفاق تاریخى
  ایسنا| نایب رئیـس فراکسـیون امید مجلس 
در ارزیابى از عملکـرد وزارت اطالعات، عذرخواهى این 
وزارتخانه از مـردم در ماجـراى قتل هاى زنجیـره اى و 
تعطیل کردن مجموعه شـرکت هاى اقتصادى وابسته 
را موجب افزایش محبوبیت و کارآمـدى این وزارتخانه 
عنوان کرد. محمدرضـا تابش  افـزود: «زمانى که هنوز 
فرهنگ عذرخواهى در بین برخى از مسئوالن جایگاهى 
نداشـت، ایـن وزارتخانه وقتى بـه این نتیجه رسـید که 
عاملین قتل هاى زنجیره اى از بین نیروهاى خودسر این 
مجموعه بوده اند از مردم عذرخواهى کرد و پاى محاکمه 
و مجازات آنها ایستاد.  یا مجموعه شرکت هاى اقتصادى 
وابسته به آن وزارتخانه که در واقع رقیب مردم و بخش 

خصوصى بودند را تعطیل کرد.»

محو اسرائیل، آرمان ماست
  ایسنا| رئیس سـازمان بسیج مسـتضعفین در 
خصـوص اظهارات مطرح شـده دربـاره شـعار مرگ بر 
اسـرائیل روى موشـک هاى دوربرد گفت: «شعار مرگ 
بر اسرائیل روى موشک مگر کار بدى است اساساً محو 

اسرائیل جزو آرمان هاى ماست.»
سـردار غیب پرور بـا بیـان اینکه بسـیج آماده اسـت با 
هر دسـتگاه دولتى که بـراى محرومیت زدایـى قدم بر 
مى دارد همکارى کند، گفت: «ما براى حل مشـکالت 
مختلـف جامعـه آمـاده هـر گونـه همـکارى بـا دولت 

هستیم.»

او هم پناهنده شد؟!
یک وزنه بردار پیشکسوت ایران پس از    ایسنا|
پایان المپیک نیوزیلند همراه تیم به ایران برنگشت. تیم 
ملى وزنه بردارى پیشکسوتان ایران پس از پایان المپیک 
نیوزیلند به تهران بازگشت اما یکى از وزنه برداران همراه 
آنها به ایـران نیامد. احسـان بیاتى وزنه بردار دسـته 69 
کیلوگرم رده سنى 49-45 سال به همراه تیم ملى نیامد و 
گفته مى شود در نیوزیلند باقى مانده است. او در المپیک 

پیشکسوتان مدال طال گرفت.

واکنش به یک سانسور توئیتر
«آسوشیتدپرس» در گزارشى به     نامه نیوز |
حواشى اخیر پیرامون تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى 
ایران پرداخت و نوشــت: «یک مقام رسمى کمپین 
تبلیغاتى حسن روحانى در گفتگو با آسوشیتدپرس تأیید 
کرد که تلویزیون ایران بخش هایى از مستند "رئیس 

جمهور روحانى" را حذف کرده است.» 
«بلومبرگ» نیز به این موضوع واکنش نشــان داد و 
نوشت: «سانسور فیلم تبلیغاتى روحانى در صدا و تصویر 
و در همان ابتداى فیلم اعمال شده بود و حامیان وى که 
در حال شعار دادن در کنفرانسى با حضور روحانى بودند 

از این فیلم حذف شدند.»

احمدى نژاد حامى کیست؟
  الف| احمدى نــژاد در انتخابــات پیش رو با 
تصریح چند باره بر اینکه هیچیک از نامزدهاى موجود 
در صحنه را تأیید نمى کند و همه را یکى مى داند عمًال 
تحریم انتخابات را براى طرفدارانش رقم زده است. اما او 
تمام تالشش را به کار گرفته است تا روحانى رأى بیاورد 
چون احتماًال تصور مى کند اگر روحانى رأى بیاورد نظام 
از ردصالحیت او پشیمان شده و احمدى نژاد نامش به 
صورت یک اسطوره مظلوم باقى مى ماند.براى همین 
چندین بار تذکر داده اســت که نامزدهاى اصولگرا در 
انتخابات مورد حمایت وى نیســتند؛ او نگران اســت 
نکند مردم بخاطر احمدى نژاد به نامزدهاى اصولگرا 

رأى دهند.

ما 100درصدى هستیم
   خبر آنالین | حجت االســالم والمسلمین 
حسن روحانى عصر روز شــنبه  در همایش ملى معلم 
و اقتصاد دانش بنیان با کنایه به تقسیم بندى 4 درصد، 
96 درصدى قالیباف گفت:  ما درصد درست نکرده ایم 
که 10 درصــد و 20 درصد بگذاریم. مــا از اول دولت 
100درصدى بوده ایم و تا آخر 100درصدى هستیم. چرا 
مردم سیستان، کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا و 
همه جاى ایران احساس نکند پرچم ایران پرچم امنیت 
براى همه آنها و پرچم اسالم و جمهورى اسالمى پرچم 

آرامش براى همه آنهاست.

مثل احمدى نژاد هستند
آمریکایــى  روزنامــه    آفتاب نیوز |
«واشنگتن پست» با اشاره به نظر نامزدهاى انتخابات 
ریاســت جمهورى ایران در مناظره اخیر مى نویسد: 
«نکته جالب آن است که هیچیک از نامزدها علیرغم 
انتقاد از روحانى نگفتند که برجام را لغو مى کنند. روحانى 
از سرمایه گذارى خارجى حمایت مى کند در حالى که 
رئیسى و قالیباف از سیاســت هاى پوپولیستى مشابه 

احمدى نژاد حمایت مى کنند.»

شکایت روحانى از رئیسى
حسن روحانى    باشگاه خبرنگاران جوان |
شکایت خود را از حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم 
رئیسى دیگر نامزد ریاســت جمهورى به کمیسیون 
بررسى تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى ارائه کرده 
است. عنوان شــکایت روحانى از رئیســى مربوط به 
اظهارات وى مبنى برآنکه صندوق ذخیره فرهنگیان 
به یغما رفته، بوده است. گفتنى است؛ در پایان مناظره 
اول هم چهار نامزد انتخاباتى شکایت خود را نسبت به 
اظهارات یکدیگر به کمیسیون بررسى تبلیغات انتخابات 

ریاست جمهورى ارائه کرده بودند. 

انتخابات در صدا و سیما

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان همدان با اشاره به 
تشکیل پرونده براى برخورد خودروى بخشدار جوکار با مأمور 
راهنمایى و رانندگى گفت: پزشکى قانونى ایراد صدمات به 
مأمور راهور را تأیید و وفق شکایت نماینده حقوقى نیروى 

انتظامى فرماندار مالیر نیز به مأمور توهین کرده است.
حمزه در گفتگو با میزان  با اشــاره به تشکیل پرونده براى 
برخورد خودروى حامل فرماندار مالیر و بخشدار جوکار با 
مأمور راهنمایى و رانندگى گفت: حسب شکایت مأمورین 
پلیس راه محور همدان به مالیر مورخ 4 / 2 / 96 در ساعت 
13و 48دقیقه مأمورین در عین کنترل سرعت با دوربین، 
خودروى سوارى که داراى ســرعت 137 کیلومتر بوده را 

متوقف کردند.
وى گفت: با پیاده شدن راننده خودرو، افسر از راننده تقاضاى 
مدارك مى کند که یک نفر از سرنشینان خودرو با معرفى خود 
به عنوان بخشدار جوکار و با عنوان اینکه خودروى فرماندارى 
است از ارائه مدارك توسط راننده خوددارى مى کند. این مقام 
قضائى اظهار داشت: مأمور راهنمایى و رانندگى در ادامه به 
سمت جلوى خودرو جهت اعمال قانون مى رود که بخشدار با 
بیان عبارتى توهین آمیز به مأموران، شخصاً به عنوان راننده 
سوار خودرو شده و ضمن برخورد با مأمور، مأمور روى کاپوت 

خودرو مى افتد.
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان همدان تصریح کرد: 
پس از طى مسافتى با زدن ترمز، مأمور روى زمین مى افتد و 

بدون کمک به مأمور از محل متوارى مى شوند. 
وى با بیان اینکه پزشــکى قانونى ایراد صدمات به مأمور 
راهور را تأیید کرده است، گفت: وفق شکایت نماینده حقوقى 
نیروى انتظامى فرماندار مالیر نیــز به مأمور توهین کرده 
است. حمزه خاطرنشان کرد: محل وقوع درحوزه بخشدارى 

جوکار بوده و حداکثر سرعت مجاز 110 کیلومتراست.
دادستان همدان با بیان اینکه پرونده مزبور به شعبه بازپرسى 
ارجاع شده، یادآور شد: دستور احضار متهمین جهت بررسى 
موضوع صادر شده و آنچه در رســانه ها مطرح شده است 
بر اساس اظهارات و شــکایات ناجا بوده و موضوع در حال 

بررسى است.

دانشــگاه امیرکبیر 16 اردیبهشــت میزبان کاندیداى 
اصولگرا از حزب مؤتلفه اسالمى بود که البته دانشجویان از 
طیف هاى مختلف و تشکل هاى بسیج تا انجمن اسالمى 

دانشجویان ترقى خواه امیرکبیر، ســالن آمفى تئاتر این 
دانشگاه را پر کرده بودند.

به گزارش ایسنا، فضاى سالن آمفى تئاتر پلى تکنیک که 
با صحبت هاى میرسلیم آهنگ یکنواختى به خود گرفته 
بود بارها توسط دانشــجویان از هر دو طیف با شعارها و 
ضدشــعارهایى هماهنگ قطع شد. شعارهایى همچون 
«آزادى اندیشه گازانبرى نمى شه!» که پاسخ طیف مقابل 
را در پى داشت که شعار مى دادند «آزادى اندیشه با شال 

سبز نمى شه!».

در چنین فضایى بخش اول صحبت هاى میرسلیم به پایان 
رسید و نوبت به پرسش و پاسخ رسید.

در ابتدا یکى از دانشجویان به نمایندگى از انجمن اسالمى 
ترقى خواه امیرکبیــر انتقاداتى را متوجه میرســلیم کرد 
با این مضمون که چــرا این انتقاداتى که شــما متوجه 
اقدامات اقتصادى دولت یازدهم مى کنید را نسبت به دولت 
احمدى نژاد که در حوزه اقتصادى رشد منفى 6 درصدى را 
براى کشور به بار آورد نداشتید که میرسلیم پاسخ داد از کجا 
مى دانید که انتقاد نکرده ام. من شدیدترین انتقادات را نسبت 

به آقاى احمدى نژاد داشته ام اما آن را رسانه اى نکردم چون 
به حفظ آبروى نظام فکر مى کردم.

در میان این کش و قوس ها و شعارها و ضدشعارهایى که 
داده مى شد البته این صبر و بردبارى میرسلیم بود که جلب 
توجه مى کرد. او در طول این اعتراضات بارها دانشجویان را 
فرزندان خود خطاب کرد و از برخورد قهرى با طیف مخالف 
خود ممانعت مى کرد. روز شنبه میرسلیم در این نشست 
تصویر دیگرى غیر از انتقاد تنــد و تیزش در مناظرات به 

هاشمى طبا و دولت را در ذهن دانشجویان ثبت کرد.
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نامزدهــاى  جملــه  از  جهانگیــرى  اســحاق 
انتخابــات ریاســت جمهورى اســت که از ســوى 
اصالح طلبــان در این عرصــه حضور پیــدا کرده و 
از ابتدا بــه عنوان کاندیداى پوششــى پــا به عرصه 
رقابت هاى انتخاباتى گذاشــته اســت تا کمک و یار 
رئیس جمهور در جریــان مبارزه هــاى انتخاباتى و 
مناظــره ها باشــد؛ جایى کــه در اولیــن مناظره به 
شدت خوب ظاهر شــد تا جایى که شنیده شد ممکن 
است او گزینه نهایى باشــد و روحانى به نفعش کنار 

برود.
به گزارش تابناك، معاون اول رئیس جمهور، از جمله 
دولت مردان باتجربه دولت یازدهم به شــمار مى رود 
که در آخرین دقایق نام نویسى از نامزدهاى انتخابات 
ریاست جمهورى با حضور در ســتاد انتخابات کشور 
براى حضور در این انتخابات ثبت نــام کرد تا جریان 
انتخابات وارد فصل جدیدى شود و او را به عنوان یک 
پتانســیل و نامزد جدى در عرصه انتخابات ریاســت 

جمهورى مشاهده کنیم.
اگرچــه حضــور جهانگیــرى در عرصــه انتخابات 
ریاســت جمهورى ابتدا از زبان بسیارى از کارشناسان 
سیاســى در جهت حمایت از روحانى و تحت عنوان 
نامزد پوششــى بود، اما رویکرد مناسب و قدرتمندانه 
آقــاى معــاون اول دراولیــن مناظــره انتخابــات 
ریاســت جمهورى وى را بــه چهــره انتخاباتى این 
دوره تبدیــل کرد؛ رونــدى که در جریــان افزایش 
رأى جهانگیرى در نظرســنجى ها نیز به خوبى جلوه

کرد.
جهانگیــرى در مناظره انتخاباتى خــود در نقش یک 
نامزد انتخاباتى خــود را نماینده جریــان اصالحات 
دانســت و به گونــه اى وانمود کرد که قصــد دارد تا 
آخرین لحظــه در انتخابات ریاســت جمهورى باقى 
بماند. هرچند این امر براى بســیارى از کارشناســان 
سیاسى باور پذیر نیســت؛ اما برخى هم بدشان نیامد 
که از این فضا استفاده کرده و جهانگیرى را به عنوان 
نماینده طیف اصالح طلب خیلى جدى تر وارد عرصه 

رقابت هاى انتخاباتى کنند.
حضــور قدرتمنــد جهانگیــرى در اولیــن مناظره 
انتخاباتى سبب شد تا اصالح طلبان در جهت تشکیل 
ســتاد انتخاباتى براى وى گام بردارنــد؛ روندى که 
در ادامه ســبب شــد تا جهانگیرى، همشهرى و هم 
حزبى اش در حزب کارگزاران سازندگى یعنى «حسین 
مرعشى» را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتى خود تعیین

کند.
شاید همین جدى شــدن حضورجهانگیرى، استقبال 
برخى چهره هاى اصالح طلب و کارشناسان سیاسى 
اصولگرا از ورود جدى وى به عرصه انتخابات ریاست 
جمهورى و معرفى اش به عنوان کاندیدایى که از چهره 
پوششــى بیرون آمده و واقعى تر در این عرصه فعال 
اســت و روند رو به اقبال به معاون اول باعث شد که 
برخى از این ناحیه احساس خطر کنند و به دنبال تغییر 
رویه و تقسیم کار باشــند به نحوى که رئیس جمهور 
نسبت به مناظره اول جدى تر در مباحث مناظره هاى 
انتخاباتى مشــارکت کنند و نکات کلیدى و طالیى را 

او بگوید.
همین استراتژى شاید باعث شد که روز جمعه اسحاق 
جهانگیرى از آن شــخصیت و چهره حاضر جواب و 
منتقد نســبت به رویکرد برخــى کاندیداها که گاهى 

براى اثبات سخنانش مستند به آمار و ارقام نیز سخن 
مى گوید، به چهره اى آرام و ســاکن در مناظره دوم 
بدل شــود و به جاى پاســخگویى به انتقادات جدى 
کاندیداهاى رقیب و منتقد دولت، به بیانیه خوانى اکتفا 
کند و وظیفه پاسخگویى به رقیبان را به رئیس جمهور 

بسپارد.
بر اساس شــنیده ها اگرچه حســن روحانى در مناظره 
دوم انتخابات ریاســت جمهورى بهتــر از مناظره اول 
پاســخ گفت و رقیبانش را به چالش کشید اما در پیش 
گرفتن ایــن رویکرد که جهانگیرى بــه چهره خنثى و 
بیانیه خوان تبدیل شــود، به شــدت مورد انتقاد برخى 
فعاالن سیاسى حامى دولت قرار گرفته و این مسئله را 
باعث پیش افتادن رقیب در جریان مناظره ها خوانده اند. 
جایى که رئیسى، قالیباف و میرسلیم با در پیش گرفتن 
رویکرد انتقادى از دولت و حمایتى از یکدیگر، توانستند 

سخنان منتقدانه خود را بیان کنند و دولت را نیز به چالش 
بکشند.

شاید همین مسئله باعث شــد که اسحاق جهانگیرى 
با انتشــار دو پســت پیاپــى در صفحــه توییتر خود 
بنویســد که «هنوز تا انتخابات فرصت باقى اســت. 
مناظــره ســوم جریان موفــق را مشــخص خواهد

کرد». 
اما آنچــه امروز ضرورت و اهمیــت دارد توجه به این 
امر است که آیا جهانگیرى در وضعیت فعلى که همه 
اصالح طلبان براین موضوع تأکید دارند که باید همه 
تالش خود را بــه کارگیرند تا حســن روحانى دوباره 
رئیس جمهور شود، چه تصمیمى را اتخاذ خواهد کرد و 
چه رویه اى را در پیش مى گیرد آیا از صحنه انتخابات 
به نفع روحانى کنار مــى رود و یا ترجیح مى دهد بماند 

و رقابت کند.

دالیل شروع طوفانى و روز کم فروغ جهانگیرى در مناظره ها

مورد عجیب«اسحاق»

جزئیات برخورد عمدى خودروى
 فرماندار مالیر با مأمور پلیس 

غالمحسین کرباسچى در گفتگویى که با روزنامه قانون 
انجام داد و دیروز در این روزنامه منتشر شد، از جمله در 
مقام پاسخ به اتهامى که بابت آن به دادگسترى اصفهان 
احضار شده است پاسخ داد. این بخش از گفتگوى دبیرکل 

کارگزاران سازندگى با روزنامه قانون را بخوانید:
درباره صحبت هاى اصفهان وفضاسازى هاى همزمان 
برخى شخصیت ها و رســانه هاى خاص باید اشاره کنم 
که من نگفتم باداعش یا دیگرتروریســت ها که درحال 
جنگ، آدم کشى وجنایت هســتند مذاکره شودیامقابله 
نشود، یاخداى نکرده نمى خواســتم به شهدا و مدافعین 
امنیت کشور اهانتى شــود. این ادعاهایى که بیان شده ، 
دروغ هایى اســت که هروقت این حضــرات، منطقى 
درتبلیغات انتخاباتى ندارند به راه مى اندازند و مى خواهند 
ازاحساســات مذهبى خانواده شــهدا وتحریــک افراد، 
مثل ماجراهاى ســال 76 وکارناوال معروف اســتفاده 

کنند. این جریان براى رســیدن به اهدافشان متأسفانه 
به راحتى دروغ مى گویند و افــکار را تحریک مى کنند تا 
هیجانى ایجادکنندکه ازپاســخگویى به آنچه دردولت 
نهم ودهم بر سراین کشــور آوردند خالص شوند. من 
فقط گفتم درکنارهمه اقدامات، این دولت معتقداســت 
که باید ازدیپلماســى نیز کمک بگیریم. همان کارى که 
در گذشته نیز انجام شده ومؤثر بود. یادمان نمى رود قبل 
ازدولت نهم، مرحوم آیت ا... هاشمى چگونه با ارتباطات 
سیاسى ومالقات ها، خشونتگران وهابى را درعربستان 
منزوى کرده بــود و وقتى امام جماعت مســجد مدینه 
حرف ناپسندى علیه شــیعه و ایران زد، ملک عبدا... اورا 
عزل کرد. اما بعدهــا ودردولت نهم ودهــم به گونه اى 
عمل شــد و رئیس دولت رفتارى کردکه نه تنها عرب ها 
ودیگرکشورهاى همســایه، بلکه فضاى جهانى علیه ما 

تحریک شد.

پاسخ کرباسچى به حاشیه هاى سخنرانى او 
در اصفهان:

براى رسیدن به 
اهدافشان به راحتى 
دروغ مى گویند

حاشیه هاى حضور مصطفى میرسلیم در دانشگاه امیرکبیر
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معاون مبــارزه با جرائم جنایى پلیــس آگاهى ناجا گفت: 
هیچیک از پرونده هایى که هنوز عامــل و یا عامالن آن 
دستگیر نشده اند، بایگانى نمى شوند و پرونده هاى معوقه 

نیز تحت پیگیرى کارآگاهان قرار دارد.
سرهنگ کارآگاه آریا حاجى زاده اظهار داشت: وقوع جرائم 
جنایى در سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از 
5 درصد کاهش داشته است، همچنین کشف جرائم جنایى 
در سراسر کشور در سال گذشته نســبت به مدت مشابه 
در ســال 94، حدود 0/7درصد افزایش داشته است.وى از 
کاهش 5/7 درصدى سرقت مسلحانه در سال 95 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: در سال گذشته بیشتر 

سرقت هاى مسلحانه به صورت «باندى» از سوى سارقان 
صورت گرفته است و سرقت هاى مسلحانه در جرائم خرد، 
نظیر سرقت موبایل، طال، ساعت، وجوه نقد همراه و... نیز به 
شیوه و شگردهایى چون تحت پوشش مأمور، مسافرکش و 
... انجام شده است. سرهنگ کارگاه حاجى زاده با بیان اینکه 
25 درصد از کشفیات در ســال 95 مربوط به پرونده هاى 
معوقه پلیس آگاهى است، گفت: هیچیک از پرونده هایى 
که هنوز عامل و یا عامالن آن دستگیر نشده اند، بایگانى 
نمى شــوند، بلکه همچنان مفتوح و پیگیرى مى شود، به 
طورى که پرونده هاى معوقه تحــت پیگیرى زبده ترین 

کارآگاهان قرار مى گیرد.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومى گفت: اولین مرحله 
ثبت نام طرح غیبت سربازى سال 96 تا 15 خرداد ادامه 
دارد و افراد واجد شرایط مى توانند با مراجعه به دفاتر پلیس 
10 + و دفاتر رسمى سازمان وظیفه عمومى، فرم مورد نظر 

را تکمیل و اقدام به ثبت نام کنند.
سردار ابراهیم کریمى اظهار داشت: این طرح شامل حال 
افراد مشمولى مى شود که تا پایان سال 96، هشت سال 
تمام یا بیشتر، سابقه غیبت در خدمت وظیفه عمومى را 
داشته باشند. وى در خصوص جریمه غیبت افراد مشمول 
به وظیفه عمومى گفت: جریمه وظیفه عمومى براساس 
مدرك تحصیلى مشمولین تعیین شده است که به ازاى هر 

یکسال غیبت، 10 درصد به مبلغ جریمه اضافه مى شود. 
این در حالى اســت که در صورت تأهل و وجود فرزند، 5 

درصد تخفیف به افراد تعلق مى گیرد. 
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومى خاطر نشان کرد: 
افراد مى توانند جریمه هاى مربوطه را نقدى یا به شــکل 
قسطى پرداخت کنند. 30 درصد جریمه ها در مرحله اول 
دریافت و مابقى به شکل قســطى تا پایان سال تسویه 

مى شود.
سردار کریمى در پایان عنوان کرد: تا کسب استعالمات 
الزمه، حداکثر شش ماه طول مى کشد و نتیجه در قالب 

پیامک به افراد ارسال مى شود.

نحوه محاسبه 
جریمه غیبت سربازى

پیگیرى پرونده ها
توسط کارآگاهان زبده

هزینه حوادث طبیعى
معاون آموزش، پژوهش و فناورى جمعیت هالل احمر، 
گفت: سـاالنه نزدیک به ده هزار میلیـارد تومان هزینه 
حوادث طبیعى در کشـور اسـت که با آموزش مى توان 
این هزینه ها را تا 25 درصد کاهش داد. سیدحمید جمال 
الدینى افزود: این رقم شـامل وام، تسـهیالت بیمه اى، 

تسهیالت بالعوض و... است.

کبد قاتل
رئیس شـبکه هپاتیت ایران از مرگ سـاالنه بین پنج تا 
شش هزار نفر به دلیل ابتال به بیمارى هاى کبد در کشور 
خبر داد. مؤید علویان اظهار داشت: هم اکنون 186هزار 
نفر به بیمارى هپاتیت C و یک میلیون و 400 هزار نفر نیز 

در کشور به هپاتیت B مبتال هستند.

رؤیت پلنگ در املش
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیالن گفت: براى 
نخستین بار در املش گونه اى جدید از یک قالده پلنگ 
ایرانى در جنگل هاى این شهرستان دیده شد. قربانعلى 
محمدپور با اشاره به اینکه از سوى دامداران بخش رانکوه 
شهرستان املش حمله به یک رأس دام اهلى در این روستا 
اطالع رسانى شد با بیان اینکه پلنگ ایرانى به الشه شکار 
خود بازگشته است و دوربین ها موفق به ضبط تصاویر آن 
شدند، افزود: در ده سال گذشته رشد جمعیت پلنگ ایرانى 

روند رو به رشدى را داشته است.

بازنشستگان تماس بگیرند 
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و توسعه سیستم هاى صندوق 
بازنشستگى کشورى از راه اندازى شماره تماس 2500 
براى پاسخگویى به بازنشستگان کشورى در مرکز ارتباط 

با مشترکین این صندوق تا پایان فصل بهار 96 خبر داد.
بهروز انتظارى با بیان اینکه پیش از این نیز شماره تماس 
8523 در مرکز پاسخگویى تلفنى صندوق بازنشستگى 
کشورى راه اندازى شده بود، گفت: بازنشستگان کشورى 
از ساعت 8 صبح تا 17 مى توانند با یا سامانه پاسخگویى 

8523 ارتباط برقرار کنند.

جنازه  ها را مخفى مى کنند؟
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اسـتان گلسـتان گفت: 
شـرایط امدادگـران بـراى خـروج پیکرهـاى کارگران 
محبوس در زیر آوار معدن زمسـتان یورت بسیار دشوار 

بوده و فعالیت ها به دشوارى پیش مى رود.
حسـین احمدى با بیان اینکـه هیچ جنـازه اى را مخفى 
نکرده ایم، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخى از افراد گمان 
مى کنند که نیروهاى امدادى به جنازه کارگران دست پیدا 
کرده اند اما به دنبال مخفى کردن آمار اصلى هستیم. باید 
به این موضوع توجه شـود که ما به دنبال مخفى کردن 

جنازه ها و اعالم نکردن آمار اصلى نیستیم. 

قدرت هزینه مرفهین
نشـریه «نیویورك ریو ریو» با انتشـار گزارشى از سبک 
زندگى مردم ایران نوشت: «طبقه مرفه  ایران همچنان به 
خرید و فروش ارز هاى خارجى، اموال و  طال ادامه داده و 
هرکارى را انجام مى دهند تا از سرمایه گذارى در اقتصاد 
بى حاصل و مریض اجتناب ورزنـد. هجوم به کاالهاى 
مصرفى از خودروهاى گرانقیمت "پورشه" گرفته تا خرید 
ادکلن هـاى 300 دالرى و صـرف غذاهـاى بین المللى 
در رسـتوران هاى شـیک  مؤید قدرت هزینه کردن این 

طبقه است.»

بحرانى به نام ازدواج 
تعـداد ازدواج در کشـور طبق آمـار ثبت احـوال از حدود 
900 هزار عدد در سـال 89 در روندى به شدت نزولى به 
حدود 680 هزار عدد در سال 94 کاهش یافته است. این 
کاهش درحالى اتفاق افتاده که تراکم جمعیتى کشور به 
سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود 12 میلیون 
جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود دارد که چهار 
میلیون آنها باالى 28 سال دارند که این موضوع نشان از 

یک بحران بزرگ دارد.

چرك نویس پایگاه اینترنتى «الجزیره» در گزارشــى بــه نقش توافق 
هســته اى در جذب گردشــگران خارجى به خصوص در 
اصفهان پرداخت. گزارشگر این رسانه معتبر عربى  با حضور در 
شهر اصفهان و گفتگو با افراد مرتبط با این صنعت و همچنین 
گردشگران خارجى، از تجربه آنها نوشته است مشروح این 

گزارش را به نقل از پایگاه اطالع رسانى انتخاب بخوانید:
نور خورشید به کاشى هاى فیروزه اى مسجد امام(ره) میدان 
نقش جهان اصفهان مى تابد و سایه آن ده ها توریستى که با 
دوربین هاى آماده شان منتظر ثبت این صحنه هستند را در 
بر گرفته است. میدان نقش جهان در سایت میراث جهانى 

دست اول ثبت شده است.
به گفته «ویلیام جکسون» زبان شناس آمریکایى باغ ها 
و اماکن و قصرها و مســاجد و بازارها و مدارس و پل هاى 
باشکوه و بیش از همه میدان نقش جهان همگى بخشى از 
تاریخ هستند که در ذهن هر یک از مسافرانى که به اصفهان 
سفر کرده اند، مى ماند. این خاطرات به حدى واضح و پایدار 
هستند که هرگز بعد از ســال ها و ماه ها در ذهن کمرنگ 

نمى شوند.
امروز اصفهان یکى از بزرگ ترین اماکن توریستى ایران 
است. هتل عباســى اصفهان اخیراً در مستند CNN به 
عنوان زیباترین هتل خاورمیانه خوانده شده است. با یک 
پرس و جوى ساده از رزرویشن این هتل در خواهید یافت که 

این هتل براى سه ماه آتى از پیش رزرو شده است.
محمد ایزدخواستى دبیر کمیته گردشــگرى شهردارى 
اصفهان مى گوید این شهر به ده ها هزار اتاق دیگر در هتل 
نیاز دارد تا پاســخگوى نیاز توریست هاى این شهر باشد. 
دیگر هتل ها در سطح شهر به طور معمول پر از توریست 
است. به اذعان مقامات شهرى تعداد توریست ها روز به روز 

از سال 2015 و از زمان توافق هسته اى بیشتر شده است.
به گفته محمد ایزدخواستى در دو ســال گذشته ما شاهد 
افزایش تعداد توریست ها تا ســه برابر در مقایسه با قبل 
از توافق هســته اى بوده ایم. از همه مهمتر شاخص هاى 

سرمایه گذارى است. سرمایه گذارى استثنایى بوده است.
معاون گردشگرى شهردارى اصفهان در گفتگو با «الجزیره» 
در اتاق شیشه اى روشــنش به اهمیت سرمایه گذارى در 

بخش اقامت و تفریحات این شهر تأکید کرد.
او افزود: زیرساخت هتل هاى کنونى و ظرفیت فعلى شهر 
بسیار کم است. در حال حاضر 15 هزار اتاق در شهر داریم اما 

آمارها نشان مى دهد ما نیاز به 150 هزار اتاق داریم.
افزایش تعداد توریســت ها در اصفهان آیینه یک روند در 
سراسر کشور است. از سال 2013 که حسن روحانى روى 
کار آمده است و پس از توافق هسته اى، توریسم در ایران تا 
5/2 میلیون نفر از 3/8میلیون افزایش داشته است. درآمد 
حاصل از این صنعت هشت میلیارد دالر در سال 2105 بوده 
است.ایران سرزمین 21 مکان توریستى است که در سایت 
میراث فرهنگى جهانى به ثبت رســیده اند.  ویرانه هاى 
پرسپولیس در شیراز و بازار سنتى تبریز از جمله این اماکن 

دیدنى در ایران است.

پژمان عبدالمحمدى اســتاد مرکز اقتصــاد خاورمیانه و 
متخصص ایران گفته که اعتماد توریســت هــا به ویژه 
توریســت هاى غربى مى تواند شروع رشد این صنعت در 
ایران باشــد. اما مى تواند به نتیجه انتخابات آتى ریاست 
جمهورى در ایران نیز گره خورده باشد. این مسئله به آینده 
برجام هم وابسته است. او گفته ایران یکى از بازیگران بالقوه 
در صنعت توریسم است. اولین سیگنال هاى این بازیگرى 
با رشد سرمایه گذارى در این صنعت به نمایش گذاشته شده 

اما این اول راه است.
با همکارى هاى ایران و هند و ژاپن و دیگر بازیگرها در این 
حوزه مى توان انتظار داشت که ایران به بازیگر جدیدى در 

خاورمیانه تبدیل شود.
بسیارى از افراد در صنعت توریســیم ایران نسبت به این 
مسئله خوشبین هستند. بر اساس گفته هاى محمد درى 
36 ســاله و مهندس مکانیک که به عنوان راهنماى تور 
در پنج سال گذشته فعالیت داشته است در سال هاى اخیر 
محدودیت هاى ویزا براى بسیارى از توریست هاى خارجى 
کمتر شده و این در پى لغو تحریم هاى بین المللى بوده است. 

همین مسئله گشایش قابل توجهى در صنعت توریسم ایجاد 
کرده است. در دو سال گذشته  درآمد حاصل از توریست ها 
نسبت به سال هاى قبل از آن ده برابر شده است. او گفته 
مقاصد سنتى این توریســت ها تهران، اصفهان، شیراز، 
کرمان و یزد است. بیشــتر توریست ها دوست دارند تبریز 
را ببینند و حتى به منطقه دریاى خزر سفر کنند. اصفهان 
هم همیشــه یکى از محبوب ترین اماکن دیدنى در ایران 

بوده است.
به گفته ایزدخواستى وقتى توریست ها از کشورهاى غربى 
مى خواهند یک هتل را در اصفهــان رزرو کنند حتى اگر 
اتاق موجود نباشد یا اگر مجبور باشند یک شب یا دو شب 
فقط بمانند در حالى که مى خواســتند یک هفته بمانند به 
آن معناست که این شــهر حجم زیادى از پول را از دست 

داده است.
براى حل این مشکل این شهر قدم هایى نیز برداشته و هتل 
آپارتمان هایى را در سطح شهر ایجاد کرده است و برنامه 
دارد تعدادى از خانه هاى تاریخى شهر را با تجهیز آتها به 

هتل تبدیل کند.

با وجود این، رضا جلیلى که در یک فروشگاه محلى ظروف 
مسى مى فروشد، بر این باور است که گردشگرى هنوز به 
ظرفیت کامل خودش نرسیده است. او با اشاره به افزایش 
شمار گردشــگران مى گوید: «آن دسته از توریست هایى 
که مى آیند و پول زیادى خرج مى کنند، نمى توانند در اینجا 
زیاد خرج کنند»، چرا کــه کارت هاى اعتبارى خارجى در 

فروشگاه هاى اصفهان کار نمى کنند.
«الجزیره» اخیراً در گفتگو با تعدادى از توریست هایى که 
به اصفهان ســفر کرده اند دریافته که على رغم خطرات و 
تنش هاى منطقه و اظهارات تند آمریکا علیه ایران هیچیک 

از آنها از اینکه به ایران سفر کنند ترسى ندارند.
یک توریست آلمانى در پشــت بام عالى قاپو در گفتگو با 
خبرنگار «الجزیره» گفته بود که نمى توانست تصور کند 
سفر به ایران بدون توقف در اصفهان باشد. هیچ چیز به اندازه 

مهمان نوازى و فرهنگ این شهر جذاب نیست.
بیرون مسجد امام(ره) یک توریست 64 ساله سوئیسى گفته 
او و دوستانش از تهران و شیراز دیدن کرده اند. او گفت ما 
آمده ایم که این کشور را بگردیم و این روزها ویزا گرفتن 

براى ما کار آسانى شده است.
در بخشى از شهر اصفهان رستوران معروف «شهرزاد» قرار 
دارد که صف طوالنى اى از مردم ساعت ها منتظر مى مانند 
تا کبابشان را زیر نور شیشه هاى رنگى و آیینه کارى هاى 

این رستوران بخورند.
توریست ها براى خوردن چاى به هتل عباسى مى روند. یکى 
از مکان هاى خوب براى جمع شدن افراد روى پل خواجو 
است که محلى ها و توریست ها زیر آن جمع مى شوند و آواز 

مى خوانند و زیراندازهاى پیکنیک شان را پهن مى کنند.
ایزدخواستى گفته یکى از مهمترین مسائل در اصفهان که 
بسیارى از توریســت ها را جذب مى کند هویت فرهنگى 
این شهر است. هرگز در این شهر شاهد شکاف فرهنگى 
نبوده ایم. زمانى که توریست ها به این شهر سفر مى کنند 
با گرفتن یک تور مى توانند به قلب تاریخ ســفر کنند. در 
بسیارى از شــهرها بخش هایى از شــهر بافت قدیمى و 
در بخش هایى بافت مدرن دارد. بافت ســنتى شهر براى 
توریست ها باز است و مى توانند از آن لذت ببرند. به گفته 
ایزدخواستى اصفهان شبیه به یک موزه است. همه گوشه 
و کنار این شهر اثر هنرى است. این شهر هویت فرهنگى 
خودش را تولیــد مى کند. این جذاب ترین مســئله براى 

توریست هاى خارجى است.

گزارش «الجزیره» از افزایش حضور توریست هاى خارجى بعد از توافق هسته اى 

گزارش هاى مرکز آمار نشــان مى دهد اقشــار بسیار 
برخوردار ســاالنه چند صد برابر فقرا براى تفریحشان 

هزینه مى کنند.
گزارش هاى رســمى مرکز آمار ایران نشان مى دهد، 
بیشــترین مخارج دهک دهم شــهرى با دهک هاى 

پایینى فاصله قابل توجهى دارد.
بر این اساس کمترین و بیشترین هزینه ساالنه تفریح 
و سرگرمى خانوارهاى شــهرى و روستایى، به ترتیب 
6092 هزار ریال و 21 هزار ریال بوده است. ضمن اینکه 
فاصله دهک هاى دهم و نهم شهرى و روستایى، بیش 

از 2/3 برابر است.
به این ترتیب فاصله هزینه هاى تفریح و ســرگرمى 
پربرخوردارتریــن دهک (دهک دهم شــهرى) با کم 
برخوردارترین دهک (دهک دهم روســتایى) فاصله 

نجومى 290 برابرى است.

تفاوت تفریح دارا و ندار

با توجه به کاوش هاى انجام شــده دو فصل گذشته در 
محوطه «تل چگاســفلى» واقع در اســتان خوزستان، 
باستان شناسان دریافتند که عالوه بر گورستان بى نظیر، 
پشته شرقى محوطه «تل چگاسفلى» از حیث دارا بودن 

ساختارهاى معمارى بسیار غنى است.
عباس مقدم مدیر پروژه پیش از تاریخى «زهره» با اعالم 
این مطلب اظهار داشت: یک واحد ساختمانى وسیع با دو 
اتاق تو در تو و دو درگاه شناسایى شد که سقف این واحد 
ساختمانى به دالیل نامعلوم فرو ریخته بود و همین امر 
سبب نمایان شــدن الیه اى از آوار در تمام سطح واحد 
ســاختمانى با دیواره هاى چینه اى شد. به گفته وى، در 
البه الى بقایاى فرو ریخته سقف مشاهده شد که سقف 
این ساختمان، با استفاده از نى و اندود ضخیم گل ایجاد 
شده بود و  اثر نى هاى به کار رفته در سقف به وفور دیده 

شــد.  مقدم با بیان اینکه بخش هاى وسیعى از کف این 
واحد ساختمانى به واســطه فروریزى سقف ازبین رفته 
است، افزود: بخش هاى برجاى مانده حکایت از دستاورد 
مهمى است که در ســنت معمارى اوایل دوره شوشان 
جدید (برابر با 4300 پیش از میالد) تاکنون دانسته نشده 
بود. عالوه بر آن، در دیواره هاى این واحد ســاختمانى 
نوعى اندود گلى ضخیم که بر اثر حرارت به اندود پخته 
شده تبدیل شــده بود، به کار رفته است. وى گفت: این 
شواهد به همراه حجم قابل توجهى از بقایاى سوخته شده 
گندم بیانگر آن اســت که فضاهاى مذکور براى ذخیره 
محصوالت کشاورزى به کارگرفته مى شد. وى افزود: بر 
پایه قطعات سفال به دست آمده مى توان به طور نسبى 
تاریخى حدود 3900 پیش از میــالد را براى این واحد 

ساختمانى در نظر گرفت.

کارشناس ســازمان هواشناسى گفت: شرایط جوى 
کشور به گونه اى است که احتمال وقوع صاعقه در 
آسمان بسیارى از شهرها وجود دارد و توجه نکردن 

به نکات ایمنى منجر به جان باختن افراد مى شود.
محمد اصغرى اظهار داشت: باتوجه به شرایط جوى 
کشور در روزهاى گذشته و ادامه روند بارندگى هاى 
شدید و صاعقه هاى خطرناك، به شهروندان توصیه 
مى شــود حتماً نکات ایمنى را رعایــت و از رفتن به 
مکان هاى مرتفــع، لبه صخره ها، بلنــدى قله ها و 

ارتفاعات خطرناك پرهیز کنند. 
وى افزود: صاعقه هــاى اخیر، صدمات جانى و مالى 
بسیارى را به کشور وارد کرده اســت بر این اساس 
شهروندان توجه داشته باشــند هنگام رعد و برق از 
درختان، تپه ها، طناب رختشویى، سیم برق هوایى، 
لوله هاى فلزى و آب دورى کنند و از دســت زدن به 

وســیله هاى فلزى از قبیل نرده هــاى آهنى، قالب 
ماهیگیرى، دوچرخه، واگن هاى راه آهن و لوازم فلزى 

خانه جداً خوددارى کنند.
کارشناس هواشناســى خاطر نشان کرد: در صورتى 
که در زمان بروز رعد و برق در فضاى باز حضور دارید، 
زانو و پاهاى خود را نزدیک یکدیگر قرار دهید و سر 
خود را خم کنید و چنانچه در حال شنا کردن یا روى 
قایق هستید، سریعاً از آب بیرون آمده و به یک مکان 

امن پناه ببرید. 
وى عنوان کرد: در زمان وقوع این حوادث از تجمع 
خوددارى کنید و در صورت حضــور در اتومبیل، در 
محل مطمئن توقف و موتور را خاموش کنید و سپس 

آنتن ماشین را پایین بکشید. 
اصغرى در پایان گفت: رعایت نکات ایمنى، در کاهش 

میزان خسارت هاى جانى و مالى تأثیر بسزایى دارد.

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر از کشف 29 ُتن و   196 کیلوگرم انواع مواد مخدر و 
روانگردان از 28 اســفند 95 لغایت 12 اردیبهشت امسال 

خبر داد.
اســدا... هادى نژاد با اعالم این خبر گفت: بیشترین حجم 
مواد مکشــوفه از نوع تریاك به میــزان 25 هزار و 633 
کیلوگرم بوده اســت که 87 درصد از مجموع کشفیات را 
شامل مى شود. وى افزود: در این مدت نیز 2499 کیلوگرم 
حشــیش، 617 کیلوگرم مرفین، 144 کیلوگرم هروئین 
و   70 کیلوگرم شیشــه   و 230 کیلوگرم سایر مواد کشف و 

ضبط شده است.
معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
این میزان از کشــفیات طى دوهزار و937  فقره عملیات 
صورت گرفته است، اظهار داشت: ده هزار و729 عدد قرص 
روانگردان در سطح کشور کشف شده که بیشترین آن به 

تعداد هفت هزار و672  عدد در استان فارس بوده است.
هادى نژاد بــا بیان اینکه بالغ بر 76 درصد کشــفیات این 
دوره زمانى مربوط به شش استان کشور مى باشد،  گفت: 
بیشترین کشــفیات مواد مخدر با       8979   کیلوگرم مربوط 
به استان سیستان و بلوچستان اســت که 30 درصد کل 
کشفیات استان ها را شامل مى شــود، پس از آن کرمان با 
4393 کیلوگرم، هرمزگان با 3924 کیلوگرم،  یزد با 2442، 
خراسان جنوبى با 1250 کیلوگرم و اصفهان با 1230کیلو 

گرم     در رتبه هاى بعدى قرار دارند. 
وى افزود: همچنین در این مدت  345 دســتگاه خودرو، 
65 دستگاه موتورسیکلت و 21 قبضه سالح  و هزار و944 
دستگاه تلفن  توقیف شد.هادى نژاد بیان داشت: در راستاى 
اجراى عملیات پاکســازى مناطق آلوده در سطح کشور 
14هزار و123 نفر قاچاقچى،توزیع کننده، خرده فروش و 

معتاد متجاهر دستگیر شدند.

کشف ساختمان 6000ساله در ایران
کشف 30 ُتن انواع مواد مخدر 

و روانگردان در کشور
برخى راهکارها براى 

در امان ماندن زمان وقوع صاعقه

یک توریست
 آلمانى در پشت بام 
عالى قاپو در گفتگو 

با خبرنگار «الجزیره» 
گفته بود که 

نمى توانست تصور 
کند سفر به ایران 

بدون توقف در 
اصفهان باشد. هیچ 
چیز به اندازه مهمان 
نوازى و فرهنگ این 
شهر جذاب نیست

آمار اعالم شده از 28 اسفند تا 12 اردیبهشت نشان مى دهد

اصفهان آیینه موفقیت برجام است
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خبر

تکثیر 500قطعه پرنده نادر 
در باغ پرندگان

بیش از 500 قطعه پرنده نادر در باغ پرندگان اصفهان 
تکثیر شده است.

مدیرمجموعه باغ پرندگان اصفهان گفت : این تعداد 
گونه نادر تکثیر شده شامل طاووس سفید و قهوه اى، 
انواع قرقاول ســیلور، طالیى،گوش دار قهوه اى و 

تراکوپان است.
مرتضى رشیدى با بیان اینکه بعضى از این پرندگان 
براى نخســتین بار در ایران تکثیر شده است، اظهار 
داشت: برخى از این پرندگان در مجموعه رهاسازى 
شدند و برخى هم براى صادرات و فروش به دیگرنقاط 
کشور فرستاده مى شوند. وى از راه اندازى مرکز دوم 
تکثیر پرندگان شامل انواع طوطى در این مجموعه 
خبر داد و افــزود: ارتقاى ســالمت پرندگان، حفظ 
اصالت و تکثیر گونه هاى خاص از اهداف راه اندازى 

این واحد است.

طلب 1/5میلیاردى شهردارى 
تیران از ادارات دولتى

شهردار تیران و کرون گفت: ادارات دولتى شهرستان 
تیران و کرون نزدیک به 15 میلیارد ریال به شهردارى 

بدهکار هستند.
محمدرضا احتشــام زاده اظهار داشت: ادارات دولتى 
همانند سایر واحدهاى مسکونى و تجارى باید بابت 
خدماتى که شــهردارى مى دهد، عوارض و هزینه 
خدمات را پرداخت کنند. وى افزود: این بدهى ها بابت 
ساختمان سازى، عوارض و خدماتى است که براى 

ادارات و شهر ارائه شده است.
شــهردار تیران و کرون با بیان اینکه همکارى مردم 
و ادارات در مدیریت شهرى الزم است، بیان داشت: 
با وجود بدهى ها به شهردارى و مشکالت اقتصادى 
شهردارى هاى کوچک، فعالیت هاى شهر به سختى 
پیش مى رود که نیازمند همکارى ادارات و مردم در 

پرداخت بدهى هاست.

احداث پارك قطعه در 
شهر جدید مجلسى

از پارك قطعه واقع در بلوار سهیل (مسکن مهر) شهر 
جدید مجلسى به مساحت شش هزار و 580 مترمربع 

و ارزش چهار میلیارد ریال بهره بردارى شد. 
به گزارش روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید 
مجلسى، عملیات و مصالح اســتفاده شده در احداث 
این پارك عبارتنداز: خاکبردارى و خاکریزى با حجم 
باال، استفاده از سنگ مالون و استفاده از جدول، بلوك 

فرش و بتن.

امیدوارى براى رسیدگى به 
مقبره میرعماد 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: شــهردارى اصفهان براى 
رسیدگى به مقبره میرعماد قول هایى داده است تا این 

بنا وضعیت بهترى داشته باشد.
فریدون اللهیارى در پاسخ به اینکه شهردارى اصفهان 
پس از اعالم مساعدت در باره رسیدگى به این مقبره 
هنوز هیچ اقدامى انجام نداده است، افزود: امیدواریم 
انجام شود، البته ما نیز در برنامه هاى خود این مسئله را 
در نظر داریم اما تعداد بناهاى تحت پوشش زیاد است 

که براساس اولویت بندى ها کار را پیش مى بریم.

دومین مرحله جمع آورى 
متکدیان و کودکان خیابانى

مدیر پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: دومیــن مرحله طــرح جمع آورى 

متکدیان و کودکان خیابانى آغاز شد.
مجتبــى کاظمى ادامــه داد: دومیــن مرحله طرح 
جمع آورى متکدیان و کــودکان خیابانى از مناطق 
15 گانه شهردارى اصفهان و ناژوان به مدت 15 روز 
اجرا مى شود.وى افزود: متکدیان پس از جمع آورى و 
ثبت اطالعا ت شخصى آنها، به مرکز فضیلت منتقل 

مى شوند.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: 51 هزار نفر 
از عشایر در فصل ییالق از بیستم تا 30 اردیبهشت حق 

ورود به مراتع استان اصفهان را دارند.
مختار اســفندیارى اظهار داشــت: 27 هزار نفر از ایل  
قشقایى در این ایام در شهرستان هاى سمیرم، شهرضا 
و دهاقان مســتقر مى شــوند. وى همچنین به استقرار 
24 هزار نفر از عشایر ایل قشــقایى در شهرستان هاى 
چادگان، فریدن، فریدونشهر، داران و دامنه اشاره کرد و 
ابراز  داشت: عشایر استان اصفهان حق ورود یک میلیون 

رأس دام به مراتع استان اصفهان را دارند.
اسفندیارى با بیان اینکه عشایر استان اصفهان با توجه 

به برگزارى انتخابات باید یک هفته زودتر وارد اســتان 
اصفهان شوند، تأکید کرد: استقرار عشایر در استان زمانبر 
است، از این رو امســال اجازه ورود یک هفته زودتر به 

مراتع را دارند.
مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
عشایر ییالقى تا پایان شــهریور ماه و بعضًا تا نیمه اول 
مهر ماه اجازه حضور در اســتان اصفهان را دارند، اضافه 
کرد: این عشــایر در زمان حضور در استان 10 هزار ُتن 
گوشت قرمز، 30 درصد صنایع دســتى، 30 تن عسل، 
120 هزار تن ســیب درختى و یکهزار و 500 تن انواع 

محصوالت لبنى را به بازار عرضه مى کنند.

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: از اســتان اصفهان 95 مدافع حرم در راه دفاع از 

حریم والیت به شهادت رسیده اند.
داریوش وکیلى اظهار داشــت: 6 درصد جمعیت کشور 
در استان اصفهان زندگى مى کنند و 10 درصد جمعیت 
جانبازان کشور در استان اصفهان هستند.وى افزود: در 
دوران دفاع مقدس استان اصفهان 23هزار و 500  شهید، 
50 هزار جانباز و 350 هــزار آزاده تقدیم انقالب کرده 
اســت. وکیلى در  ادامه گفت: در استان اصفهان هزار و 
189 جانباز باالى 70 درصد و 257 جانباز قطع نخاعى 

زندگى مى کنند.

وى بیان داشت: در راستاى زنده نگهداشتن یاد شهدا و 
حفظ آثار آنها بیش از 850 هزار اثر از شهداى استان ثبت 
و ضبط و به نسخه دیجیتال تبدیل شده است. مدیر کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه 
شهدا در زندگى ما نقش بسزایى دارند و خدمت به خانواده 
شهید نوعى جهاد است، افزود: نصب تصاویر شهدا قطعًا 

در جلوگیرى از آسیب هاى اجتماعى تأثیر دارد.
وکیلى گفت: حفظ وحدت، رعایت تقوا و اخالق مدارى، 
امر به معروف و نهى از منکر، اقامه نماز اول وقت،توصیه 
به مسئوالن در رســیدگى به امور جارى جامعه و  حضور 

گسترده در انتخابات از وصیت  شهداست.

  50 هزار نفر از عشایر 
وارد اصفهان مى شوند

تقدیم 95 شهید مدافع حرم
 از نصف جهان

بر خالف ماه هاى گذشــته، روزهاى آینده اصفهان 
میزبان خواننده هاى مطرح کشور است.

از جملــه خواننــده هایى کــه اردیبهشــت ماه در 
اصفهان حضور پیدا مى کند ســیامک عباسى است 
که در بین جوانــان از طرفداران زیــادى برخوردار 
اســت، تنها و اولین زمان حضور سیامک عباسى در 
اصفهان بهمن ماه سال 95 بوده است، این بار اما 20 
اردیبهشت در تاالر رودکى اصفهان کنسرت برگزار 

خواهد کرد.
عالقه مندان براى حضور در این کنســرت مى توانند 
 Melliconcert.com براى خرید بلیت به سایت

مراجعه کنند.
■■■  

ساالر عقیلى خواننده سنتى مطرح کشور نیز بارها در 
اصفهان به برگزارى کنسرت پرداخته است و به دلیل 
سبک ترانه هایش در این شــهر که به خاطر اساتید 

بزرگ موسیقى سنتى یکى از مراکز موسیقى سنتى در 
ایران به حساب مى آید از طرفداران زیادى برخوردار 
است.عقیلى 21 اردیبهشت ماه در یک سانس ساعت 
20و 30 دقیقــه در تاالر رودکى بــراى طرفدارانش 
به اجراى کنســرت مى پــردازد، اصفهانى هایى که 
عالقه مند خرید بلیت این کنسرت هستند مى توانند 

به سایت Parsiconcert.com مراجعه کنند.
■■■  

محمدرضا گلزار بازیگر سینما که در عرصه موسیقى 
ورود پیدا کرده نیز براى اولین بــار در اصفهان براى 
اجراى کنســرت حضور خواهد داشــت. این اجراى 
صحنه اى 22 اردیبهشت در دو سانس 17و 30 دقیقه 
و 20و 30 دقیقه در ســالن رودکى برگزار خواهد شد، 
عالقه مندان به ایــن بازیگر مى تواننــد براى خرید 
بلیت به ســایت Exirconcert.com مراجعه

 کنند.

استان اصفهان از نظر وجود منابع معدنى یکى از غنى ترین 
و متنوع ترین استان هاى معدنى کشور است و در حال حاضر 
بر اساس آمارهاى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
750 معدن فعال در سطح استان در حال فعالیت هستند که 
محصوالت آنها طیف متنوعى از سنگ، مصالح ساختمانى، 
سنگ آهن، روى، طال، ســنگ هاى زینتى، پتاس و سایر 

محصوالت معدنى را شامل مى شود.

افول شدید فعالیت هاى معدنى در استان 
اصفهان با وجود افزایش تعداد معادن

بررســى آمار میزان برداشت ســاالنه معادن استان نشان 
مى دهد؛ این عدد در طول بازه شــش ســاله اخیر و از سال 
1389 با نوسانات شدیدى همراه بوده و در حال حاضر حتى 
از زمان تحریم نیز کمتر شده است.همانگونه که در آمارها 
نیز مشخص است، میزان برداشت معادن استان در سال هاى 
1392 و 1394 دو شوك منفى شــدید 30 و 44 درصدى را 
تجربه کرده و میزان برداشت ها در 9 ماهه سال 1395 نیز 
نسبت به نقطه اوج برداشت ها (سال 1393) نصف شده است.

چندى پیش اسرافیل احمدیه نیز با اشاره به مشکالت معادن 

اســتان اصفهان اظهار داشــت: تاکنون 120 واحد، مجوز 
تعطیلى دریافت کرده اند و 150 واحد دیگر نیز با مشکالت 
متعددى مواجه هســتند که تالش مى شود از تعطیلى آنها 
جلوگیرى شود.مدیرکل ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان به مشکالت تأمین سوخت واحدهاى معدنى 
نیز اشاره اى داشت و گفت: سختگیرى هایى در استان در این 

زمینه وجود دارد.

افت 75 درصدى پروانه هاى صادره
بر اســاس آمارهاى موجود، تعداد پروانه هاى جدید صادره 
براى معادن نیز در استان وضعیت مناسبى نداشته و در سال 
1395 با افت مواجه شده است. در 9 ماهه این سال، مجموعًا 
34 پروانه جدید براى معادن صادرشده که پیش بینى مى شود 

از این محل، 245 نفر شغل ایجاد شده باشد.

روند نزولى اشتغال در حوزه معدن
نتیجه اتفاقات ناگوار در حوزه معدن اصفهان، کاهش شدید 
اشــتغال و جذب نیروى کار در این بخش است. روند ایجاد 
شغل در حوزه معدن در استان اصفهان در بازه شش ساله اخیر 

نزولى بوده و نرخ رشــد منفى دورقمى داشته است و در سه 
ماهه سوم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال نود وچهار، 

76/6 درصد افت را تجربه کرده است.

اگر بخواهیم معــدن جاى نفــت را بگیرد، 
باید راهکارهایى اتخاذ کنیم

رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان در همین رابطه، با اشــاره 
به ماده 54 قانون برنامه ششم توســعه، اظهار داشت: این 
ماده یکسرى شریک بدون سهم الشــرکه را وارد موضوع 
معدن مى کند درحالى  که هم اکنون نیــز در بخش معدن 
دچار مشکالت فراوانى و گاهى شــاهد برخوردهایى نیز از 
سمت روستاییان و همجواران معدن با معدنکاران هستیم. 
عبدالوهاب سهل آبادى بابیان این سئوال که آیا در تصمیماتى 
که در بحث قانونگذارى گرفته مى شــود با کارشناسان آن 
حوزه نیز مشورت مى شود؟ اضافه کرد: یکى از ظرفیت هاى 
ما تولید و صادرات سنگ است به  طورى که سنگ مى تواند 
جایگزین نفت شود اما در عین  حال نمى توان با ماشین هاى 
فرسوده کارکرد و فعاالن این بخش از دولت انتظار کمک و 

تسهیالت دارند.

جمال نوروز باقرى

 ســال گذشــته بود که خبرها و گزارش هایى مبنى بر 
تعطیلــى ذوب آهن اصفهــان و پیوســتن آن  به جمع 

شرکت هاى ورشکسته شنیده مى شد.
برپایه این گزارش، ذوب آهن اصفهان در سه ماه نخست 
سال 95 نتوانسته بود از بحران خارج شود و 300 میلیارد 
تومان به زیان هاى این شرکت افزوده شد تا زیان انباشته 

این شرکت به دو برابر سرمایه ثبت شده آن برسد.
 ذوب آهن اصفهان با ســرمایه ثبت شده 786 میلیارد و 
800 میلیون تومان یکى از واحدهاى بزرگ صنعتى در 
کشور به شمار مى آید که در شرایط فعلى با زیان انباشته 
1513 میلیاردى یعنى نزدیک به دو برابر ســرمایه ثبت 

شده خود روبه رو است.
هرچنــد مدیرعامل آن در ســال 94 اعــالم کرده بود 

ذوب آهن از بحران خارج شده است. 
خرداد ســال 95 سازمان خصوصى ســازى 73 درصد 
سهام ذوب آهن اصفهان را در فرابورس عرضه کرد که با 

اعتراض سازمان هاى نظارتى همراه بود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى تهران همزمان با عرضه 
ســهام این شــرکت گفته بود که پیش از واگذارى باید 
بدهى هاى ذوب آهن تسویه شود. به گفته او در صورتى 
که ذوب آهن افزایش سرمایه ندهد، ورشکسته به شمار 
مى آید و سازمان خصوصى سازى اجازه ندارد که سهام 

آن را عرضه کند.
احمــد صادقــى مدیرعامــل ذوب آهن اردیبهشــت
 سال 95 با تأیید خبر ورشکستگى این شرکت گفته بود 
که این کمپانى مشمول ماده 141 قانون تجارت در زمینه 
ورشکستگى است. او افزایش سرمایه را تنها راه نجات 
ذوب آهن دانســته و وعده کرده بود که در سال 95 این 

اقدام عملى شود. 

سهام ذوب آهن متعلق به چه کسانى است؟
سازمان تأمین اجتماعى در سال 92 پس از فراهم کردن 
زمینه افزایــش 25 درصدى حقوق بازنشســتگان این 
سازمان و تعیین حداقل 700 هزار تومان براى دریافتى 
مســتمرى بگیران، 5/ 56 درصد ســهام شرکت ملى 
ذوب آهن اصفهان را از آن خود کرد. ارزش این سهام دو 
هزار و 450 میلیارد تومان در سال بود که سازمان تأمین 
اجتماعى 20 درصد آن معــادل 450 میلیارد تومان را به 
صورت نقد پرداخت کرد و بقیه در جریان رسیدگى تسویه 
دیون دولت قرار دارد. صندوق تأمین اجتماعى با پرداخت 
بیش از 450 میلیارد تومان وجه نقد معامله و ارائه اسناد و 
مدارك الزم به شرکت فرابورس، نسبت به قطعى شدن 

معامله اقدام کرد و رسماً مالک ذوب آهن شد.
ایــن در حالى بود کــه بلوك 15 درصــدى ذوب آهن 
اصفهان نیز در روز 25 تیر ماه همان ســال(92) عرضه 
شد که توسط یکى از شرکت هاى تابعه صندوق ذخیره 

فرهنگیان خریدارى شد.
درنیمه دوم سال 95 رئیس ســازمان خصوصى سازى 
اعالم کرده بود که بلوك 51 درصدى تأمین اجتماعى در 
این سهم را نمى فروشد بلکه بلوك 17 درصدى صندوق 
حمایت از کارکنان فوالد را به جاى بدهى این صندوق 

به دولت مى فروشد. اما با نزدیک شدن به پایان سال 95 
رئیس سازمان خصوصى ســازى در مورد سهام شرکت 
ذوب آهن اصفهان اعالم کرد: اشخاصى که این دارایى 
را خریدارى کرده بودند به تعهدات خود در موعد زمانى 
قانونى عمل نکردند و سازمان خصوصى سازى تالش 
کرد تا همان اقدامى که در زمان فسخ قرار داد مخابرات 
انجام داد را نیز با این شــرکت انجام دهــد اما با گرفتن 
مصوبه اى از هیئت دولت ایــن مطالبات از محل بدهى 
دولت تسویه و تهاتر شد. این در حالى است که سازمان 
خصوصى سازى با توجه به تعویق تعهدات صندوق فوالد 
همچنان به دنبال واگذارى بلوکى ذوب آهن اصفهان از 

پرتوى این صندوق است.

ذوب آهن چرا نابود مى شود؟
منتقدین مى گوینــد تغییر مدیریت هــا در ذوب آهن 

اصفهان سبب شــده تا رشــد ضرر و زیان انباشته این 
مجموعه با شیب تندترى به سمت انباشت غیرقابل باور 

هزار و 500  میلیاردى برود.
آنها معتقدند تجهیزات قدیمى و فرسوده این مجموعه 
باعث افزایش هزینه تولید در مجموعه ذوب آهن شده 
است. عالوه بر آن، پرسنل این مجموعه نیز با فرسودگى 
کارى مواجه شــده اند زمانى که مى بینند خیل عظیم 
بازنشستگان این مجموعه، هر ماه چشم انتظار دریافت 

حقوق و مستمرى خود هستند. 
از سوى دیگر فرسودگى تجهیزات و استفاده از فناورى 
80 سال گذشته این کارخانه به زعم منتقدان به خصوص 
استفاده از ســوخت کک و فناورى کوره بلند دهه هاى 
ابتداى قرن بیستم باعث شده آالیندگى این کارخانه به 

باالترین درجه ممکن برسد. 
واردات آهن و فوالد از تولیدکنندگان بزرگ و با کیفیت 

جهانى هم باعث کاهش قیمت این محصول در بازارهاى 
جهانى و به تبع آن بازارهاى داخلى شده است. وارداتى که 
محصوالت چینى در صدر آن قرار دارد و با قیمتى کمتر 
از نصف نرخ محصوالت ذوب آهن اصفهان، به مصرف 

کنندگان بازار داخلى عرضه مى شود.
دالیل دیگرى مانند وام ها و تســهیالت گرانقیمتى که 
در سال هاى اخیر توســط مدیران سابق این مجموعه 
دریافت شده نیز یکى از علل انباشته شدن ضرر و زیان در

 ذوب آهن اصفهان است.

واما ذوب آهن در سال 96
در ابتداى سال 1396 احســان دشتیانه  معاون فروش و 
بازاریابى شرکت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد: صادرات 
ذوب در سال هاى94 و95 نسبت به 93 از رشد 100 در 
صدى برخوردار بوده و برنامه داریم صادرات محصوالت 

فوالدى طویل را در این شرکت از 700 هزار تن سال 95 
به یک میلیون تن در سال 96 برسانیم.

وى تصریح کرد: در سال 96 سیاست ذوب آهن اصفهان 
بر صادرات متمرکز است. به طورى که خطوط تولید در 
خدمت صــادرات خواهد بود و هــم اکنون محصوالت 
صادراتى این شــرکت تا اواخر اردبیهشت امسال پیش 

فروش شده است!
صادقى مدیر عامل ذوب آهن هم در  اردیبهشت 1396 
اعالم کرد: در راستاى تولید اقتصادى شرکت گام هاى 
مؤثر بســیارى با همکارى بخش هاى مختلف برداشته 
شد که ثمره آن کاهش هزینه ها و رسیدن زیان شرکت 
به حدود عدد صفر بــود، این عوامل ســود عملیاتى را 
براى شرکت در پى داشت و ســبب شد منحنى قیمت 
تمام شــده شــرکت ســیر نزولى یابد و به قیمت سایر

 شرکت هاى فوالدى نزدیک شود.اما همچنان قیمت 
تمام شــده محصوالت ذوب آهن از سایر شرکت هاى 

فوالدى باالتر است که باید اصالح شود.

زنگ آخر...
16 اردیبهشــت 1396 دوخبر همزمان روى رسانه ها 
قرار گرفت: بارگیرى محمولــه صادراتى ذوب آهن به 
اروپا : احسان دشتیانه معاون بازاریابى و فروش شرکت 
ذوب آهن اصفهان راهیابى محصوالت این شرکت به 
بازارهاى اروپایى را نشانه توانمندى و تخصصى نیروهاى 
بومى دانست و گفت: این محموله صادراتى شامل حدود 
15 هزار تن تیرآهن بال پهن ونیمه پهن به مقصد اروپا 
است.«ذوب آهن» با بدهى شش هزار میلیارد تومانى در 
آستانه ورشکستگى/ دولت خریدار ریل ذوب آهن نیست: 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس از بدهى سنگین 
شش هزار میلیارد تومانى کارخانه ذوب آهن اصفهان خبر 
داد و گفت: با وجود تولیــد تکنولوژى هاى به روز ریلى 
ملى و باالترین استانداردها جهانى در ذوب آهن، دولت 
یازدهم حاضر به خرید تولیدات و ریل این شرکت نیست.
موسوى الرگانى با ابراز تأسف از نابودى تولیدات داخل و 
اشتغال کشور، اظهار داشت: وزارت راه به جاى حمایت از 
تولید ریل ملى و خرید تولیدات ذوب آهن اصفهان، به ورود 
کاالهاى مشابه داخل رو آورده و همین واردات، کارخانه 
را در آستانه ورشکســتگى قرار داده، چرا که تولیدات در 

شرکت انبار شده و هیچگونه خریدارى ندارد.

واما سخن آخر
مردم اصفهان سالیان سال است که براى سرپا ایستادن 
ذوب آهن اصفهــان قیمت گزافى را بــا «زاینده رود» 
پرداخت کرده اند که شاید امر اشتغال و پیشرفت صنعت 
کشــور به همت این مجموعه صنعتى، نــه فقط براى 
استان اصفهان که براى کشــور فراهم شود. در آخرین 
لحظات تهیه این گزارش، خبرى با تیتر « تکرار شایعات 
سوخته، این بار ذوب آهن اصفهان»  از طرف ذوب آهن 
اصفهان و مدیران آن منتشر شد که اخبار ورشکستگى 
و عدم فروش محصــوالت ذوب آهن را یک شــایعه 
در روزهــاى انتخاباتى عنوان کرده اند. امید اســت که 
ورشکســتگى ذوب آهن اصفهان یک شــایعه بیشتر 

نباشد.

گزارشى از وخامت حال معادن نصف جهان

«اردیبهشت» ، ماه کنسرت شدبرداشت از معادن استان اصفهان نصف شد
 اجراى ساالر عقیلى، گلزار و سیامک عباسى 

در اصفهان

ذوب آهن، بودن یا نبودن؟!

پاسخ روابط عمومى ذوب آهن به انتقادات
ما ورشکست نیستیم 

روابط عمومى ذوب آهن اصفهــان خبرهاى مربوط به 
ورشکستگى این شــرکت را تکذیب کرد. دربیانیه این 
روابط عمومى که دیروز منتشر شد از جمله آمده است: 
ذوب آهن اصفهان مادر صنعت فوالد کشــور همچون 
تمام صنایع فوالدى کشور و حتى جهان به دلیل بحران 
صنعت فوالد در سه سال گذشته با مشکالت نقدینگى و 
بدهى مواجه است که براى برون رفت از این مشکالت، 
راهکارهایى متعدد و اســتراتژى هاى ترکیبى را اتخاذ 

کرده است.

در این جوابیه عنوان شد که مطرح کردن ورشکستگى 
براى شــرکت ها نیاز به مراتب قانونى و اعالم مراجع 
قضائــى دارد.مدیر روابط عمومى شــرکت ســهامى
 ذوب آهن اصفهان هم با اشــاره بــه برخى طرح هاى 
ذوب آهن براى برون رفت از مشکالت مالى، گفت: این 
شرکت اقدام به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابى 
دارایى خود کرد که در یک مرحلــه آن دو هزار و 500 
میلیارد تومان افزایش ســرمایه داشت و در مرحله بعد، 
بخشى از بدهى خود را با طلب سازمان تأمین اجتماعى، 

تهاتر کرد.امیرى، سیاســت اصلى شــرکت را کاهش
 هزینه ها و قیمت تمام شــده محصول عنوان و اظهار 
داشت: ســال گذشــته با افزایش 300 درصدى قیمت 
جهانى زغال سنگ مواجه شدیم که هزینه هاى ما را به 
شدت افزایش داد به همین دلیل اقدام به خرید بیشتر از 

تولید داخل براى کاهش هزینه ها کردیم.
وى خاطرنشان کرد: سه طرح براى کاهش قیمت تمام 
شــده در ذوب آهن تعریف شــده که امید است امسال 

اجرایى و بهره بردارى شود. 
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پیشرفت 90 درصدى 
موزه دفاع مقدس 

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
اصفهان گفت: فاز نخست موزه دفاع مقدس در حدود 
90 درصد تکمیل شده که اگر نهادها به تعهدات خود 

عمل کنند، فاز نخست به زودى به پایان مى رسد.
سردار مجتبى شــیروانیان اظهار داشت: رویکرد ما 
در موزه دفاع مقدس کار دیجیتالى است که در حال 
تهیه این محتوا هستیم، در برآورد هزینه فاز نخست 
در حدود 15 میلیارد دیده شــده بود اما یک سوم آن 
تأمین و دو سوم دیگر نیاز دارد و چندین نهاد تعهداتى 
داشته اند که بخشى از آن پرداخت شده و برخى هنوز 

اقدامى نشده است. 
وى ادامه داد: بخشى از تجهیزات سخت افزارى در 
محوطه مستقر شده اســت و در حال توسعه هستیم 
تا تانک، نفربر، بالگرد، هواپیما و دیگر تجهیزات به 

مجموعه اضافه شود.

70 درصد صادرات گالب 
کشور از کاشان است

فرماندار کاشان با بیان اینکه 70 درصد صادرات گالب 
کشور از کاشان است، گفت: ساالنه دو هزار تن گالب 
و اسانس از این شهرستان به کشورهاى حوزه خلیج 
فارس و اتحادیه اروپا به ارزش پنج هزار میلیارد ریال 

صادر مى شود.
حمیدرضــا مؤمنیان پیش بینى کرد امســال افزون 
بر هفت هــزار ُتن گل محمدى از ســطح دو هزار و 
500 هکتار زمیــن هاى زیر کشــت این محصول 

برداشت شود.

اجتماع بزرگ منتظران در 
امامزاده شاهزاده حسن(ع)

مدیر اداره اوقاف و امور خیریــه ناحیه یک اصفهان 
گفت: همزمان با فرا رســیدن نیمه شــعبان، جشن 
بزرگى با عنوان اجتماع بزرگ منتظران در جوار حرم 
مطهر امامزاده شاهزاده حسن(ع) کیجعلى اصفهان 

برپا مى شود.
حجت االسالم و المســلمین محمدرضا اسماعیل 
پور اظهار داشــت: همزمان با فرا رســیدن سالروز 
والدت حضرت مهدى(عج) ویژه برنامه اى همراه با 
برنامه هاى شــاد و فرهنگى در جــوار حرم مطهر 

امامزاده شاهزاده حسن(ع) برپا مى شود.
وى افــزود: این ویژه برنامه پنج شــنبه شــب 21 
اردیبهشــت ماه با عنوان «اجتماع بزرگ منتظران» 
و همراه با برپایى احیاى شــب نیمه شعبان، قرائت 
دعاى کمیل، مراســم ختم صلوات براى تعجیل در 
ظهور امام زمان(عج)، برگزارى مســابقات فرهنگى 
و برنامه هاى شاد و متنوع و اطعام زائران و مجاوران 

برگزار مى شود.

 برپایى جشن پایان بى سوادى 
در 17 شهرستان 

 محمدحسن قائدیها مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: آموزش و پرورش اصفهان در بسیارى 
از شاخص ها رتبه اول تا ســوم را دارد و در آینده اى 
نزدیک جشن پایان بى سوادى در 17 شهرستان این 

استان را خواهیم داشت.

اعالم آمادگى فائو براى 
حفاظت از منابع طبیعى استان 
سازمان خواروبار جهانى(FAO) براى تأمین معیشت 
پایدار و نحوه جلب مشارکت مردم در حفاظت از منابع 
طبیعى واحیاى آن دراستان اصفهان اعالم آمادگى 
کرد.محمد حسین شــاملى مدیرکل منابع طبیعى 
وآبخیزدارى استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: 
کارشناســان این ســازمان در بازدید از طرح احیاى 
اراضى جنگلى وتخریب یافته، براى انتقال دانش و 
تجربه درخصوص تأمین معشیت پایدار ونحوه جلب 
مشارکت مردم درحفاظت ازمنابع طبیعى واحیاى آن 
از فعالیت هاى بیابان زدایى اصفهان اعالم آمادگى 

کردند.

خبر

 مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: تعداد 
طالب خواهرى که در یکســال گذشــته در کل استان 
ازدواج کرده اند، 241 نفر بوده که براى 137 طلبه خواهر 
شــهر اصفهان همزمان با میالد حضرت على اکبر(ع)

(امروز) جشن ازدواجى برگزار مى شود.
حجت االسالم والمسلمین مهدى ابطحى با بیان اینکه 
این جشن مورد استقبال واقع شــده است و حوزه هاى 
علمیه در استان هاى دیگر هم از این برنامه الگو گرفته اند، 
اظهار داشت: مســئله ازدواج در حوزه علمیه از اهمیت 
بسیارى برخوردار است و از بین شش هزار و 500 طلبه 
خواهرى که شاغل به تحصیل هستند، بیش از نیمى از 

آنها متأهل شده اند. وى با اشاره به اینکه در شهر اصفهان 
15 حوزه علمیه مختص خواهران وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: فضاى حوزه هاى علمیه براى معرفى خواهران طلبه 
جهت ازدواج آماده است، این کار فارغ از وظایف حوزه و 

فقط در  حد معرفى خواهد بود.
مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان اصفهان با اشاره به 
داوطلبان ورود به حوزه علمیه، افزود: امسال بیش از دو 
هزار نفر در فراخوان حوزه علمیــه ثبت نام کرده اند که 
مصاحبه آنها براى انتخاب هزار و 500 نفر در ابتداى تیر 
انجام مى شــود و امتحان کتبى براى ورود به حوزه نیز 

حذف شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه گازرسانى 
به  واحدهاى صنعتى فاقد گاز موجب صرفه جویى بیش از 
سه میلیون تن  سوخت مایع  مى شود، گفت:  این  امر عالوه 
بر کمک به تولید و اشتغال اســتان، در کاهش آلودگى و 

صیانت از محیط زیست نیز نقش تعیین کننده اى دارد.
مصطفى علوى اظهار داشــت: براى گازرسانى به صنایع ، 
لیست هزار و 630 واحد صنعتى  فاقد گاز ازشرکت پخش 
فرآورده هاى نفتى استان دریافت گردیده و هزینه  تقریبى 

آن برآورد شده است. 
وى اضافه کــرد: در این طرح که با مشــارکت متقاضیان 
و تأمین بخشــى از هزینه هاى آن توســط دولت اجرایى 

خواهد شــد، متناســب با میزان جایگزینى گاز طبیعى تا 
ســقف240میلیون تومان، هزینه ها توسط شرکت  قابل 

پرداخت است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان در ادامه گفت: در 
حال حاضر بیش از هشت هزار و  340 واحد صنعتى در سطح 

استان از نعمت گاز طبیعى بهره مند هستند.
علوى با اشــاره به اجراى بیش از 24 هزار و 900 کیلومتر 
شبکه و نصب یک میلیون ودوهزار و200 انشعاب در سطح 
استان ، بیان داشت: گاز رســانى در استان اصفهان به مرز

 100 درصد رسیده و از 107 شهر استان 103 شهر از نعمت 
گاز طبیعى برخوردار هستند.

گازرسانى به 1630 
واحد صنعتى فاقد گاز

امروز؛ برگزارى جشن ازدواج 
طالب خواهر حوزه علمیه

مسئول ســتاد انتخاباتى حجت االســالم والمسلمین 
رئیسى در اســتان اصفهان اظهار داشت: نصف جهان، 
این هفته میزبان حجت االســالم والمســلمین رئیسى 
خواهد بود، برنامه سفر وى به شهر اصفهان قطعى شده 
و مردم شهیدپرور اصفهان چهارشنبه 20 اردیبهشت به 
استقبال حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسى 

خواهند رفت.
فرهــاد قادریان افزود: حجت االســالم والمســلمین 
رئیسى همزمان با ایام جشن و سرور نیمه شعبان در روز 
چهارشنبه سخنرانى خواهند داشت و برنامه هاى دولت 

کار و کرامت را براى مردم اصفهان تشریح خواهند کرد.
وى در پایان خاطرنشان کرد: شروع این مراسم ساعت 16 

در میدان امام (ره) اصفهان خواهد بود.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللى سنگ، معادن و صنایع 
وابسته از 25 تا 28 اردیبهشــت ماه در اصفهان برگزار 

خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللــى 
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: در ایــن دوره در 
کنــار مشــارکت کنندگان مطــرح داخلــى، حضور 
مشارکت کنندگانى از کشــورهاى چین، ایتالیا، پرتغال 

و اسپانیا را شاهد خواهیم بود.
رســول محققیان گفت: کشــور چین با 21 شــرکت 
در 260 متر فضــاى نمایشــگاهى و در قالب پاویون 
این کشــور حضــور خواهد یافــت. پاویون کشــور 

ایتالیا نیز شــامل ده شــرکت و 120 مترمربع فضاى 
نمایشگاهى خواهد بود و کشــورهاى اسپانیا و پرتغال 
نیز هر یک بــا یک شــرکت در نمایشــگاه اصفهان

 حضور دارند.
به گفته وى، مشــارکت کنندگان این نمایشــگاه در 
زمینه انواع ســنگ هاى فرآورى شــده ســاختمانى، 
صادراتــى، عمرانــى و تزیینى، تجهیزات و ماشــین 
آالت و ابــزار آالت ســنگبرى و فــرآورى ســنگ، 
معادن و تکنولوژى اســتخراج، تجهیزات و ماشــین 
آالت ســنگبرى و لــوازم و قطعــات یدکــى فعــال

 هستند.

مدیر طرح، برنامه و ســرمایه گذارى شــهردارى شاهین 
شهر گفت: سه پروژه ســرمایه گذارى فاز یک میدان امام 
حسین(ع)، مجتمع تجارى، خدماتى و رفاهى نور و مجتمع 
تجارى-تفریحى و ورزشى آیت ا...طالقانى توسط شهردارى 
شاهین شهر با حجم سرمایه گذارى دو هزار و 400 میلیارد 
ریــال با مشــارکت بخش خصوصــى در حــال احداث

 مى باشد.
رضا واعظ مقدم با بیان اینکه در دو ســال گذشــته بیش 
از ســه هزار و 500 میلیارد ریال حجم سرمایه گذارى در 
شهر توسط شهردارى شاهین شــهر و بخش خصوصى 
صورت گرفته است، از ســرمایه گذاران خواست با توجه 

به ظرفیت ها و پتانســیل هاى مطلوب و موجود در شهر، 
در احداث پروژه هاى ســرمایه گذارى پیشقدم شوند.وى 
گفت: بازارهاى میالد و فدك، گلفروشى و گلخانه ورودى 
بهشــت معصومه(س)، بازار میوه و تره بــار و ده ها پروژه 
کوچک و بزرگ از جمله پروژه هاى سرمایه گذارى شده و 
به بهره بردارى رسیده توسط شهردارى و بخش خصوصى 
در شاهین شهر است و خوشبختانه شهردارى شاهین شهر 
با احداث پروژه هاى ســرمایه گذارى با مشارکت بخش 
خصوصى، ضمن فراهم نمودن توســعه و آبادانى شــهر، 
زمینه اشتغال بســیارى از جوانان شــاهین شهرى را نیز

 فراهم کرده است.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشــاره 
به افزایش 80 درصدى نــرخ گوجه در بــازار به دلیل 
تغییرات جوى گفت: با گرم شــدن هوا نرخ میوه هاى 
نوبرانه در اصفهان رو به کاهش است اما امروز قیمت هر 

کیلو گیالس 25 هزار تومان است.
ناصر اطرج در خصوص دالیل افزایش نرخ گوجه فرنگى 
طى دو هفته گذشته، اظهار داشت: طى چند هفته گذشته 
به دلیل بارش شــدید باران و وقوع سیل در شهرهاى 
مختلف ایران بســیارى از مزارع گوجه از بین رفت و در 
شــرایطى که تقاضاى آن باال بود شاهد کاهش عرضه 
و گرانى این محصــول در بازار هســتیم.وى افزود: در 
حال حاضر قیمت هرکیلوگوجه در میدان میوه و تره بار 
اصفهان بین هزار تا دو هزار و 700 تومان است که درب 
مغازه ها با حاشیه سود 30 درصدى باید بین هزار و 300 تا 

سه هزار و 400 تومان به فروش برسد.
اطرج در خصوص وضعیت فروش و قیمت صیفى جات 
در بازار اصفهان، گفت: طى یک هفته گذشــته قیمت 
محصوالتى چــون هندوانه، گرمک و خربزه آناناســى 
افت داشته است. وى تصریح کرد: هندوانه به دلیل لغو 
صادرات این محصول به کشورهاى افغانستان و عراق 

و نبود درخواســت صادراتى دیگر با کاهش قیمت 20 
درصدى مواجه شده است.

اطرج افزود: در حــال حاضر قیمت هرکیلــو هندوانه 
دســت چین ممتاز هزار و 300 و در سطح عرضه هزار 
و 500تومان است همچنین نرخ هرکیلو هندوانه درجه 
یک بین500 تا هزار تومان و در ســطح عرضه در حدود

 هزار و 250 تومان است.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه 
قیمت هرکیلو گرمک ممتاز در میدان نیز دو هزار و 200 
تومان و نرخ هرکیلو درجه یک این محصول بین 900 تا 
هزار و 800 تومان است، گفت: در میدان میوه و تره بار 
اصفهان قیمت خربزه آناناسى دستچین ممتاز کیلویى دو 
هزار تومان و نرخ هرکیلــو درجه یک این محصول بین 

هزار تا هزار و 500 تومان است.
اطرج در ادامــه در خصوص بازار میوه هــاى نوبرانه در 
اصفهان، گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگیالس 20 
هزار تومان است که درب مغازه ها 25 هزار تومان فروخته 
مى شود البته در میدان شهردارى بعضاً با قیمت 35 تا 30 
هزار تومان دیده مى شــود. وى با اشاره به کاهش 100 
درصدى گوجه سبز نسبت به ده روز گذشته، افزود: قیمت 

آلوچه ممتاز نیز کیلویى  12 هزار تومان و نرخ درجه یک 
این محصول بین چهارهزار تا هشت هزار تومان است.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان همچنین به 
کاهش قیمت توت فرنگى اشاره کرد و گفت: نرخ انواع 
توت فرنگى شمال کیلویى ده هزار تومان و هرکیلوتوت 
فرنگى دزفولى پنج هزار تا 9 هزار تومان است. وى با بیان 
اینکه هنوز توت سیاه و ســفید وارد میدان میوه و تره بار 
اصفهان نشده است، افزود: قیمت هرکیلوچغاله زردآلو در 
میدان میوه و تره بار از ده هــزار تومان به پایین و چغاله 

بادام بین پنج هزار تا هشت هزار تومان است.

مدیرکل راه وشهرسازى استان اصفهان از تکمیل و بهره 
بردارى از چهار هزار و 541 واحد مســکن مهر در این 

استان تا پایان شهریور امسال خبر داد.
حجت ا... غالمى افزود: از واحدهاى مسکن مهر اعالم 
شــده پنج هزار و 864 واحد باقى مانده است که از این 
تعداد، هزار و 711 واحد مربوط به شهرهاى باال و زیر 25 
هزار نفر جمعیت استان، 179 واحد شهر جدید مجلسى و 
دو هزار و 310 واحد مربوط به شهر فوالدشهر و 341 واحد 
شهر بهارستان تا پایان شهریور به بهره بردارى مى رسند.

وى دلیل به تعویق افتادن افتتاح این پروژه ها را که داراى 
80 درصد پیشرفت فیزیکى هســتند، عدم واریز سهم 

آورده متقاضیان اعالم کرد.
مدیرکل راه وشهرسازى اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: تاکنون 144 هزار و 969 واحد مسکن مهر در این 
استان به بهره بردارى رسیده که از این تعداد 58هزار و 

503 واحد در سه ساله اخیر تحویل متقاضیان شده است.
وى ادامه داد: از جمع 160 هزار و 238 واحد مسکن مهر 
در شهرهاى باال و زیر 25 هزار نفر جمعیت و شهرهاى 
جدید اســتان، تاکنون 144 هــزار و 969 واحد به بهره 

بردارى رسیده و تحویل متقاضیان شده است.
مدیرکل راه وشهرســازى اســتان به خدمات روبنایى 
وزیربنایى ارائه شده در مجموعه هاى مسکن مهر اشاره 
کرد وگفت: ساخت 23 باب مسجد، 31 باب مدرسه، چهار 
باب کالنترى و چهار باب سالن ورزشى از جمله خدماتى 
اســت که در بخش روبنایى در سایت هاى مسکن مهر 

استان درحال اجراست. 
وى افزود: مشکالت تعدادى از پروژه هاى مسکن مهر 
که فاقد تأسیسات زیربنایى از جمله آبرسانى و برق رسانى 
هستند نیز در پى تخصیص اعتبارات الزم به وزارت نیرو 

که به تازگى انجام شده، به زودى برطرف خواهد شد.

غالمى در خصوص آماده سازى مجموعه هاى مسکن 
مهر گفت: 48 مجموعه مســکن مهر به مساحت 440 
هکتار با برآورد 200 میلیارد ریال و تحویل چهار هزار و 
926 تن قیر رایگان و واگذارى زمین به شهردارى ها در 

حال اجراست.

 نرخ رشــد جمعیــت در اســتان اصفهان ماننــد دیگر 
کالنشــهرهاى کشــور به حد نگران کننده اى رسیده 
و مســئولین را بر آن داشــته تا علت ها را بررســى و
 سیاســت هــاى تشــویقى و حمایتــى در خصوص

 افزایش جمعیت اعمال کنند.
جمعیت شناسان بررسى کرده اند که با روند موجود، ایران 
در دهه هاى آینده با کاهش جمعیــت جدى اى مواجه 
مى شــود چنانکه اگر نرخ بارورى روى عدد کنونى  1/9 

درصد بماند،  ایران با کاهش جمعیت مواجه مى شود.

نرخ رشد جمعیت استان، به زیر یک درصد 
رسید

مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفــت: 
متأســفانه نرخ رشد جمعیت اســتان به زیر یک درصد 
یعنــى 0/98 درصد رســیده و ایــن به معنــى پیرى

 جمعیت است.
حســین غفرانى افزود: این در حالى است که نرخ رشد 
جمعیت استان باید 1/2درصد باشد، این مسئله بیانگر نیاز 
ضرورى به حمایت دولت براى طرح هاى تشویقى، بیمه 

و موارد دیگر براى افزایش جمعیت است.
کمال حیدرى رئیس کارگروه ســالمت استان اصفهان 
نیز در این باره گفت: وقتى رشد جمعیتى از 1/6درصد که 
هم اکنون در استان است به 2/3 درصد  برسد، مى توانیم 
به نقاط امیدبخشى دست پیدا کنیم و اگر این رشد محقق 

نشود، استان را زمینگیر خواهد کرد.

سقوط آزاد به سمت پیرى
حیدرعلى عابدى عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس نیز در این خصوص با یادآورى پیشروى جامعه 
به ســمت پیرى با تأکید بر لزوم توجه به سیاست هاى 
جمعیتى، گفت: طبق آمارهاى مرکز آمار ایران؛ نرخ رشد 

کل جمعیت در سال 95 نسبت به نرخ رشد سال 90 صفر 
و در مقیاس مشابه نرخ رشد جمعیت شهرى منفى 0/2 
درصد و نرخ رشــد جمعیت روستایى منفى 0/06 درصد 
بوده که این نشــان دهنده حرکت جمعیت به ســمت 

سالخوردگى است.

ضرورت سیاست هاى تشویقى
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، با تأکید بر ضرورت 

تصویب و اجــراى قوانین مناســب و همچنین اعمال 
سیاست هاى تشویقى و حمایتى مناسب براى افزایش 
جمعیت، گفت: سیاست هایى تشــویقى مناسبى مانند 
افزایش مرخصى زایمان، گسترش مهدهاى کودك در 
نزدیک محل کار زوجین، رایگان شــدن آزمایش ها و 
مراقبت هاى دوران باردارى، تحت پوشــش قراردادن 
همه هزینه هاى پزشکى و مراقبتى و همچنین آموزشى 
فرزندان زیر 18 سال و حمایت اقتصادى مناسب از زوجین 

نابارور، از جمله راهکارهایى است که مى تواند در افزایش 
نرخ بارورى بسیار تأثیرگذار باشد.

3 میلیون زوج نابارور داریم
عابدى با بیــان اینکه طبق آمارهاى وزارت بهداشــت 
ســه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد، با یادآورى 
تحت پوشش قرار گرفتن درمان نابارورى، تصریح کرد: 
حقیقت آن است که درمان نابارورى بسیار هزینه بر بوده 

و از پرهزینه ترین عمل هاى پزشکى به شمار مى رود؛ از 
این رو تحت پوشش قرارگرفتن هزینه هاى تشخیصى 
و درمانى نابارورى مى توانــد گام مثبت و مؤثرى براى 

تحقق سیاست هاى جمعیتى باشد.

حرکت جمعیت به سمت سالخوردگى

نرخ رشد 
جمعیت اســتان 

اصفهان به زیر یک 
درصد یعنى 0/89 

درصد رســیده 
و این به معنى 

پیرى جمعیت است 
و این در حالى 

است که نرخ رشد 
جمعیت استان باید 
1/2درصد باشد

نرخ میوه هاى نو در اصفهان
نوبرانه ها با قیمت نجومى در بازار میوه!

تا پایان شهریور امسال؛

4500 واحد مسکن مهر در اصفهان به بهره بردارى مى رسد

نصف جهان20 اردیبهشت ماه 
میزبان حجت االسالم والمسلمین رئیسى 

برگزارى نمایشگاه بین المللى سنگ و معادن

2400 میلیارد ریال سرمایه گذارى در شاهین شهر
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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 ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى 
منطقه شمال 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  01956 1396603020260   مورخ  1396/02/06   آقاي احمد شریفیان اصفهانی به شناسنامه 
شماره 1389 کدملی 1286692695 صادره اصفهان فرزند محمدعلی بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان ( سوله )  به مســاحت 396,64 مترمربع از پالك شماره 123 فرعی از14915 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت بانوان ایران ، رضوان و بتول شهرت 

همگى شهید اول
2-  راى شــماره  01655 1396603020260   مورخ  1396/02/06 آقاي مرتضی شــریفیان اصفهانی به 
شناسنامه شماره 2703 کدملی 1286736595 صادره اصفهان  فرزند محمدعلی بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان ( سوله )  به مساحت 396,64 مترمربع از پالك شماره 123 فرعی از14915 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت بانوان ایران ، رضوان و بتول 

شهرت همگى شهید اول 
3- راى شــماره  20975 1395603020260   مورخ  1395/11/27   خانم هاجر عباسی به شناسنامه شماره 
420 کدملی 6609904723 صادره اصفهان فرزند مرتضی بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام  
به مساحت 180 مترمربع ازپالك شــماره 80 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
4- راى شماره  10335 1395603020260   مورخ   06/17/ 1395 آقاي  فرشاد دفاعی به شناسنامه شماره 
16702 کدملی 1140165879 صادره خمینى شهر فرزند محمد در ســه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب 
کارگاه به مساحت  2106,5  مترمربع پالك شماره436   فرعی از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
5- راى شماره  10336 13954603020260   مورخ  1395/06/17   آقاي اسماعیل جان نثاري به شناسنامه 
شماره 7629 کدملی 1828028924 صادره خرمشــهر فرزند رحیم در سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب 
کارگاه به مساحت  2106,5  مترمربع پالك شماره436   فرعی از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
6- راى شماره  20971 1395603020260   مورخ  27 /1395/11  خانم اعظم صادقى  به شناسنامه شماره 
65608  کدملی 1281754161  صادره اصفهان  فرزند اصغر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83,50 
مترمربع از پالك شــماره 36 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
7- راى شماره  16527 1395603020260 مورخ 1395/09/28  اقاى حســن دهقان  به شناسنامه شماره 
3  کدملی 5129811046  صادره شهرضا  فرزند خسرو  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165,30  
مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
8- راى شماره   20966 1395603020260مورخ   1395/11/27 اقاى اسماعیل محمدى  به شناسنامه شماره 
244  کدملی 1142227251  صادره خمینى شهر فرزند شــمس اله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 237,21  مترمربع از پالك شماره 169 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
9- راى شــماره  15944 1395603020260   مورخ   1395/09/20   اقاى محســن حاصل محمودى  به 
شناســنامه شــماره 1420  کدملی 1283511347  صادره اصفهان  فرزند مراد نســبت به ششدانگ یکباب 
گاراژ(تعمیرگاه) به مساحت 242,89  مترمربع از پالك شــماره 8 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین سلیمانى دهنوى 
10- راى شــماره  21011 1395603020260   مورخ   1395/11/27  اقاى محمد فرد  به شناسنامه شماره 
19  کدملی 1818455234  صادره آبادان  فرزند حسین  نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه تحتانى وفوقانى 
به مساحت 21,04  مترمربع از پالك شماره 3 فرعى از 13397 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
11- راي شماره 17306 1395603020260  مورخ   1395/10/08   آقاي احمدرضا معصومی به شناسنامه 
شماره 436 کدملی 0937654043 صادره مشهد فرزند یداله در 100 ســهم مشاع از 1840 سهم ششدانگ  
یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و طیبه روحانى

12- راى شماره  17342 1395603020260   مورخ   1395/10/08    خانم محترم عندلیب به شناسنامه شماره 
1398 کدملی 1285282132 صادره اصفهان فرزند حاج آقا در 128 سهم مشاع از 1840 سهم ششدانگ  یک 
باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و طیبه روحانى
13- راى شماره  17353 1395603020260   مورخ   1395/10/08   آقاي یعقوب جابري پوده به شناسنامه 
شماره 53 کدملی 5129799291 صادره دهاقان فرزند عبدالکریم در 145 سهم مشاع از 1840 سهم ششدانگ  
یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و طیبه روحانى 
14- راى شــماره 17348 1395603020260   مــورخ   10/08/ 1395   خانم ثریــا ابوطالبی کرکوندي به 
شناسنامه شــماره 118 کدملی 1288716125 صادره اصفهان فرزند میرزا اقا در 128 سهم مشاع از 1840 
سهم ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى 

و طیبه روحانى
15- راى شــماره  17344 1395603020260   مورخ   10/08/ 1395  آقاي علیرضا قیصري هســنیجه به 
شناسنامه شماره 3167 کدملی 1285936000 صادره اصفهان فرزند حسینعلی در 100 سهم مشاع از 1840 
سهم ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى 

و طیبه روحانى
 16- راى شماره  17341 1396603020260   مورخ  10/08/ 1395   آقاي سید علی ارشی به شناسنامه شماره 
72695 کدملی 1282468413 صادره اصفهان فرزند سید مرتضی در 128 سهم مشاع از 1840 سهم ششدانگ 
یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و طیبه روحانى

17- راى شماره 17352  1395603020260   مورخ  10/08/ 1395  آقاي  مسعود شریف به شناسنامه شماره 
6424 کدملی 0066897998 صادره تهران فرزند اصغر در 100 ســهم مشاع از 1840 سهم ششدانگ  یک 
باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و طیبه روحانى
18- راى شــماره  17350 139603020260   مورخ  10/08/ 1395    آقاي  احمدعلی نریمانی به شناسنامه 
شــماره 17 کدملی 6609608733 صادره برخوار و میمه  فرزند محمد در 100 ســهم مشاع از 1840 سهم 
ششدانگ  یک باب ساختمان مســکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شــماره 96  فرعی از 14039 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى خانم شهین 

جبلى و طیبه روحانى
19- راى شــماره  17343 1395603020260   مورخ  10/08/ 1395   آقاي  اصغــر مصلحی بهارانچی به 
شناسنامه شماره 38 کدملی 1290056129 صادره اصفهان فرزند عباس در 128 سهم مشاع از 1840 سهم 
ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و 

طیبه روحانى
20- راى شــماره 17346 1394603020260   مورخ  10/08/ 1395  خانم پروانه خانم عنایتی به شناسنامه 
شماره 375 کدملی 1189250144 صادره اردستان فرزند یعقوب در 120 سهم مشاع از 1840 سهم ششدانگ  
یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و طیبه روحانى

21- راى شماره 17345 1395603020260   مورخ   10/08/ 1395    آقاي رضا اشراقی به شناسنامه شماره 
25 کدملی 6609556172 صادره برخوار و میمه فرزند حســین در 145 سهم مشاع از 1840 سهم ششدانگ  
یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و طیبه روحانى

22- راى شــماره 17351 1395603020260    مورخ   1395/10/08  آقاي  محمد مهدي رشــیدي نجف 
آبادي به شناسنامه شماره 392 کدملی 1091505063 صادره نجف آباد فرزند لطفعلی در 145 سهم مشاع از 
1840 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى به مســاحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی 
از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم 

شهین جبلى و طیبه روحانى 
23- راى شماره 17354 1395603020260  مورخ   1395/10/08  آقاي مهدي نظام دستجردي به شناسنامه 
شماره 4889 کدملی 6609306982 صادره برخوار  فرزند اکبر در 100 سهم مشاع از 1840 سهم ششدانگ  
یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و طیبه روحانى

24- راى شــماره  17347 1395603020260   مورخ  1395/10/08 خانم فاطمه مقدسی زاده بهبهانی به 
شناسنامه شــماره 1074 کدملی 1815419301 صادره آبادان فرزند فرج در 128 سهم مشاع از 1840 سهم 
ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و 

طیبه روحانى
25- راى شماره   17349 1395603020260   مورخ   1395/10/08 خانم اکرم السادات محمدي به شناسنامه 
شماره 4353 کدملی 0065309022 صادره تهران فرزند سید ابوالقاســم در 145 سهم مشاع از 1840 سهم 
ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى خانم شهین جبلى و 

طیبه روحانى
26- راى شماره 22734 1395603020260   مورخ  21 /1395/12  خانم فاطمه چنگى  به شناسنامه شماره 
459  کدملی 4071704284  صادره خرم اباد  فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
92,20  مترمربع از پالك شماره 14017 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس شیرانى بیدابادى
27- راى شــماره  22989 1395603020260   مورخ   26 /1395/12  اقاى على پور فریدون  به شناسنامه 
شــماره 1401  کدملی 1286056721  صادره اصفهان  فرزند عبدالحسین  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  
به مساحت 31,50  مترمربع از پالك شماره 3611 فرعى از 15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
28- راى شماره 22720 1395603020260   مورخ   1395/12/21 اقاى احمد صادقى  به شناسنامه شماره 
1729  کدملی 1286545773  صادره اصفهان  فرزند حسین نســبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 103,15  مترمربع از پالك شماره 15172 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسام پهلوانى نژاد
29- راي شــماره  22721 13956030202600   مورخ  1395/12/21 خانم زهرا دهنوى خوراســگانى  به 
شناسنامه شماره 9892  کدملی 1283800799  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى نسبت به چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 15/103  مترمربع از پالك شماره 15172 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسام پهلوانى نژاد
30- راى شــماره  22626 1395603020260   مورخ   1395/12/18    آقاي رسول اسماعیلی به شناسنامه 
شــماره 7 کدملی 1092038027 صادره نجف آباد فرزند عباسعلی بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 134,60مترمربع از پالك شماره 445 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
31- راى شماره  22726 1395603020260   مورخ  1395/12/21 اقاى طیب صالحى  به شناسنامه شماره 
2307  کدملی 4030364381  صادره کبوترآهنگ  فرزند قهرمان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
69,10  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى صفرعلى امیدانى خوابجانى
32- راى شــماره  16580 1395603020260  مورخ   1395/09/29   اقاى شــعبانعلى علیخانى فرادنبه به 
شناسنامه شــماره 97  کدملی 4650537878  صادره بروجن فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مســاحت 120,85  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 
مالک رسمى مى باشد     

33- راى شــماره  22733 1395603020260   مورخ   12/21/ 1395  اقاى فضل اله گودرزى  به شناسنامه 
شماره 519  کدملی 4689142556  صادره اردل  فرزند عبداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 91,17  
مترمربع از پالك شماره 13879 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
34- راى شماره 13981 1395603020260  مورخ  08/19/ 1395    اقاى هومان چهرآزاد  به شناسنامه شماره  
2454  کدملی 1289531196 صادره اصفهان  فرزند ایرج  نسبت به بیست وهشت حبه وهشت-دهم حبه مشاع 
از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132,50  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدصدرى
35- راى شماره  13982 1395603020260  مورخ 1395/08/19  اقاى پژمان چهرآزاد  به شناسنامه شماره  
1497  کدملی 1285000511 صادره اصفهان  فرزند ایرج  نسبت به بیست وهشت حبه وهشت-دهم حبه مشاع 
از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132,50  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدصدرى
36- راى شماره  13983 1395603020260   مورخ   1395/08/19  خانم نفیسه چهرآزاد  به شناسنامه شماره  
2831  کدملی 1292921935 صادره اصفهان  فرزند ایرج  نسبت به چهارده حبه وچهار-دهم حبه مشاع از72 
حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132,50  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدصدرى
37- راى شماره 17600 1395603020260   مورخ   1395/10/11   شــهرداري اصفهان به شماره شناسه 
ملی 14000277232 صادره - فرزند- در ششــدانگ  یک باب ســاختمان نیمه تمام به مساحت  2192,75  
مترمربع پالك شــماره 34 و 394  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبــت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
38- راى شماره  20828 1395603020260   مورخ  1395/11/26   اقاى سعید آتشى دلیگانى  به شناسنامه 
شماره 1272533948  کدملی 1272533948 صادره اصفهان  فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به 
مساحت 125,84  مترمربع از پالك شماره 118 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان
39- راى شــماره  19111 1395603020260   مورخ   1395/10/30   اقاى عطااله صادقى دستگردى  به 
شناسنامه شماره 10  کدملی 6339801161  صادره شهرکرد  فرزند یداله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 175  مترمربع از پالك شماره 448 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
40- راى شــماره 19112 1395603020260   مورخ   10/30/ 1395   خانم مهوش عابدینى دستگردى  به 
شناسنامه شماره 28  کدملی 6339816355  صادره شــهرکرد  فرزند على پناه  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175  مترمربع از پالك شــماره 448 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
41- راى شماره 20496 1395603020260   مورخ   11/20/ 1395    آقاي  حسین زارع نرمجه نریمانی به 
شناسنامه شــماره 1100 کدملی 6609223478 صادره برخوار میمه فرزند محمدعلی در ششدانگ  یک باب 
ساختمان به مساحت  164,77  مترمربع پالك شماره 56  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
42- راى شــماره 22716 1395603020260   مورخ   12/21/ 1395     اقاى حســن احمدى  به شناسنامه 
شماره 44949  کدملی 1280875089  صادره اصفهان  فرزند نصراله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 125,34  مترمربع از پالك شماره 88 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
43- راى شــماره  17830 1395603020260   مورخ   10/14/ 1395    آقاي حســین عزیزي علویجه به 
شناسنامه شــماره 51 کدملی 1091974179 صادره نجف آباد فرزند رضا در  ششــدانگ  یک باب مغازه  به 
مساحت   48,95 مترمربع پالك شــماره 549  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس پناهى و حکیمه پناهى
44- راى شــماره  22988 1395603020260   مورخ  12/26/ 1395    خانم فاطمه سهیلیان  به شناسنامه 
شــماره 58213  کدملی 1281677566  صادره اصفهان  فرزند زین العابدین  نســبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 213,60  مترمربع از پالك شــماره 18 فرعى از 15187  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
45- راى شماره  18444 1395603020260   مورخ  10/20/ 1395   اقاى حسین طاهرى تهرانى  به شناسنامه 
شــماره 1174  کدملی 1289346321  صادره اصفهان فرزند محمدرضا  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 37,03  مترمربع از پالك شماره 13 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین هدایت کلیشادى
46- راى شماره  22743 1395603020260   مورخ   12/21/ 1395  اقاى رسول موسوى خواه  به شناسنامه 
شماره 1557  کدملی 1284628299  صادره اصفهان  فرزند  رضا  نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 430,95  مترمربع از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابوالفضل قدوسى دهنوى
47- راى شماره 21021 1395603020260   مورخ  27 /1395/11   اقاى حمید مفیدى  به شناسنامه شماره 
1293  کدملی 1287021344  صادره اصفهان  فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
220  مترمربع از پالك شــماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریــدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان 
48- راى شماره 20548 1395603020260   مورخ   21 /1395/11 خانم اعظم محمدى قلعه شاهرخى به 
شناسنامه شماره 396  کدملی 0450300862  صادره شمیران  فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 138,33  مترمربع از پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى کاظم ترکان
49- راى شماره  20825 1395603020260   مورخ   26 /1395/11  اقاى اکبر رحیمى  به شناسنامه شماره 
816  کدملی 1090605234  صادره نجف اباد  فرزند حاجى محمد  نســبت به ششــدانگ یکباب کارگاه  به 
مساحت 140,45  مترمربع از پالك شماره 14763 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسنعلى امیدیان
50- راى شماره 20951 1395603020260   مورخ   27 /1395/11 اقاى بمانعلى صادقى برزانى  به شناسنامه 
شماره 17  کدملی 1290007802  صادره اصفهان  فرزند نصراله  نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 166,75  مترمربع از پالك شماره 109 فرعى از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
51- راى شــماره   16440 1395603020260   مورخ   1395/09/25  آقاي اصغر خســروي به شناسنامه 
شماره 9 کدملی 5110420701 صادره برخوار فرزند امیر قلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 146,98  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى بتول نادرى
52- راى شــماره  16602 1395603020260   مورخ   1395/09/29    آقاي فرهاد نصراللهی به شناسنامه 
شماره 36 کدملی 1091721637 صادره نجف آباد فرزند حسنعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
150,18مترمربع پالك شماره 26فرعی از15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى فرشته سوالنژشیروانى
53- راى شــماره  20842 1395603020260   مورخ   1395/11/26  اقاى حسین کاظم پور  به شناسنامه 
شماره 1090  کدملی 1286559227 صادره اصفهان  فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
22,25  مترمربع از پالك شماره 317 فرعى از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسن مهورى حبیب ابادى 
54- راى شماره 21089 1395603020260   مورخ   1395/11/28 اقاى مرتضى جلوخوانیان  به شناسنامه 
شماره 1139  کدملی 1286453712  صادره اصفهان  فرزند حســین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 159,70  مترمربع از پالك شماره 13886  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
55- راى شماره  21090 1395603020260   مورخ   1395/11/28 خانم طاهره جلوخوانیان  به شناسنامه 
شماره 1054  کدملی 1286410142  صادره اصفهان  فرزند حســین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 159,70  مترمربع از پالك شماره 13886  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
56- راى شماره 19041 1395603020260   مورخ 1395/10/29 اقاى مجید شیرى  به شناسنامه شماره 1  
کدملی 0602944007  صادره ساوه  فرزند محمد نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65,30  مترمربع 
از پالك شــماره 1292 فرعى از 14916 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
57- راى شماره  16597 1395603020260   مورخ 1395/09/29   خانم فاطمه رمضانى به شناسنامه شماره 
57  کدملی 1249972043  صادره اردستان  فرزند حسین  نسبت به 98 سهم مشاه از 267,40 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 161,85  مترمربع از پالك شماره 67و68 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى حاج ناصرى
58� راى شــماره   16595 1395603020260   مورخ   1395/09/29    اقاى محسن اصالنى به شناسنامه 
شماره 771  کدملی 1288355661  صادره اصفهان  فرزند نوروزعلى  نسبت به 74,40 سهم مشاه از 267,40 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161,85  مترمربع از پالك شماره 67و68 فرعى از 14915 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى حاج ناصرى

59- راى شماره  16596 1395603020260   مورخ   1395/09/29    اقاى ابراهیم کوثرى نژاد به شناسنامه 
شماره 392  کدملی 1287836161  صادره اصفهان  فرزند عبداله  نسبت به 95 سهم مشاه از 267,40 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161,85  مترمربع از پالك شماره 67و68 فرعى از 14915 اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى حاج ناصرى
60- راى شــماره  32471 1395603020260   مورخ   1394/10/11  آقاي پرویز مالوردي دســتجردي به 
شناسنامه شماره 798 کدملی 1290359393 صادره اصفهان فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 73,43 مترمربع پالك شماره 292 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى بانو عصمت نجفى
61- راى شماره 32470 1395603020260   مورخ   1394/10/11  خانم فهیمه اساسی به شناسنامه شماره 
2632 کدملی 1286042038 صادره اصفهان فرزند رضا در  ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 73,43 مترمربع پالك شــماره 292 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى بانو عصمت نجفى
62- راى شماره  19120 1395603020260   مورخ   1395/10/30 اقاى امراله حق شناس جزى  به شناسنامه 
شــماره 305  کدملی 5110423806  صادره برخوار  فرزند یوسف  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 114,11  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
63- راى شــماره  19121 1395603020260   مورخ  1395/10/30  خانم معصومه حق شــناس جزى  به 
شناسنامه شماره 7205  کدملی 5110081581  صادره برخوار  فرزند رضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 114,11  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
64- راى شماره   15802 1395603020260   مورخ 1395/09/17 خانم مرضیه سادات قریشى  به شناسنامه 
شــماره 1498  کدملی 1288093632  صادره اصفهان  فرزند سیدجالل  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 87,78  مترمربع از پالك شــماره 79 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
65- راى شماره  10373 1395603020260   مورخ  1395/06/18 آقاي نصیر واثقی خوندابی به شناسنامه 
شــماره 841 کدملی 1090618131 صادره  نجف آباد فرزند اکبر در  ششــدانگ  یک باب   خانه به مساحت   
171      مترمربع پالك شماره   26 و 27      فرعی از       15177       اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
66- راى شماره  18954 1395603020260   مورخ  1395/10/28   اقاى ناصر سلطانى  به شناسنامه شماره 
77  کدملی 5759759787  صادره چادگان  فرزند امیرقلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153,45  
مترمربع از پالك شــماره 986 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
67- راى شماره  20051 1395603020260   مورخ  1395/11/16 اقاى اکبر زرین به شناسنامه شماره 1509  
کدملی 1282765019  صادره اصفهان  فرزند عبدالرسول  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103,60  
مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
68- راى شماره  21083 1395603020260   مورخ  1395/11/28  اقاى امیرحسین جان نثارى الدانى  به 
شناسنامه شماره 1270746375  کدملی 1270746375  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 165,30  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد  
69-  راى شماره  15775 1395603020260   مورخ  1395/09/17  اقاى شهباز احمدى ومکانى  به شناسنامه 
شــماره  1  کدملی  1189692341  صادره اردستان  فرزند عبداله نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 65,80  مترمربع از پالك شــماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى نصراله امین الرعایائى
70- راى شماره  9306 1395603020260   مورخ  1395/05/29 آقاي  محمد علی فقیهی حبیب آبادي به 
شناسنامه شماره 3 کدملی 1291769171 صادره اصفهان فرزند صادق در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    
142,45     مترمربع پالك شماره     15178       اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس عابدیان خوابجانى
71- راى شماره  20564 1395603020260   مورخ  1395/11/21 آقاي رسول تذرو مورچگانی به شناسنامه 
شماره 1263 کدملی 1291494138 صادره اصفهان فرزند علیرضا در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت   
21,93 مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد صدیقى مورنانى
72- راى شــماره  00038 1396603020260   مورخ  1396/01/08 خانم زهره معینی به شناسنامه شماره 
2365 کدملی 1286733219 صادره اصفهان فرزند مرتضی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,33 
مترمربع از پالك شماره 296 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید حسن زارعى
73- راى شماره  19973 1395603020260   مورخ  1395/11/16 خانم فاطمه شفیعى دهاقانى به شناسنامه 
شــماره 161  کدملی 5129603052  صادره دهاقان  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
72,75  مترمربع از پالك شماره 15085 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
74- راى شماره  17670 1395603020260   مورخ  1395/10/12 خانم خدیجه بیگم حجازي به شناسنامه 
شــماره 25 کدملی 5129573242 صادره دهاقان فرزند سیدرضا در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
96,08 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15135 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
75- راى شــماره  20043 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى ســیدمحمد موسوى مورنانى 
به شناسنامه شــماره 41465  کدملی 1280840218  صادره اصفهان  فرزند سیداصغر  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 337,15  مترمربع از پالك شماره 14021 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدبنکدارپور
76- راى شماره  19975 1395603020260   مورخ  1395/11/16 اقاى سیدحسن منصورى حبیب ابادى به 
شناسنامه شماره 1920  کدملی 1286666996  صادره اصفهان  فرزند سیدعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 147,65  مترمربع از پالك شماره 14990 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على پهلوانى خوابجانى
77- راى شماره  20963 1395603020260   مورخ  1395/11/27 خانم منیژه افتخارى ریزى  به شناسنامه 
شماره 170  کدملی 1286530180  صادره اصفهان فرزند حسن  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 172,40  مترمربع از پالك شماره 24 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
-78 راى شماره  20964 1395603020260   مورخ  1395/11/27 اقاى حسین رحمانیان ازادانى  به شناسنامه 
شــماره 26  کدملی 1286386381  صادره اصفهان فرزند عبدالرحیم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 172,40  مترمربع از پالك شماره 24 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
  -79 راى شــماره  22082 1395603020260   مورخ  1395/12/11 اقاى شــهرام هاشــمى شهرکى  به 
شناسنامه شــماره 195کدملی 1818201399 صادره ابادان فرزند عبدالرســول نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان تجارى به مساحت 30,60 مترمربع از پالك شماره 111 فرعى از14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
-80 راى شــماره  22746 1395603020260   مورخ  1395/12/21 اقاى امیرحسین پنیریان  به شناسنامه 
شــماره 53403  کدملی 1280959347  صادره اصفهان  فرزند  احمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه  به مســاحت 31,78  مترمربع از پالك شــماره 11 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
81- راى شماره  22747 1395603020260   مورخ  1395/12/21 اقاى مصطفى پنیریان  به شناسنامه شماره 
49940  کدملی 1280925027  صادره اصفهان  فرزند  احمد  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 31,78  مترمربع از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
82- راى شماره  22744 1395603020260   مورخ  1395/12/21 خانم مریم السادات سلیمانى  به شناسنامه 
شــماره 2723  کدملی 1285903234  صادره اصفهان  فرزند  اسماعیل  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مســاحت 35,54  مترمربع از پالك شــماره 11 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
83- راى شماره  02687 1395603020260   مورخ  1395/02/19 خانم ثریا شیخان سودانی به شناسنامه 
شماره 13 کدملی 1291375910 صادره اصفهان  فرزند محمد در اعیانى ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله  به 
مساحت 240 مترمربع پالك شماره 25فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که طبق اجاره نامه 
شماره 7801/ق مورخ 1387/5/2 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان موقوفه میرزا مهدى (یونارت))

84- راى شــماره  22190 1395603020260   مورخ  1395/12/14 اقاى سیدعلى رنجبران  به شناسنامه 
شماره 57649  کدملی 1281673161  صادره اصفهان  فرزند سیدمحمد  نسبت به شش سهم وشش-هفتم 
سهم مشاع از هشت سهم وچهار-هفتم سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104,87  مترمربع از پالك 

شماره 13651  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
85- راى شــماره  22192 1395603020260   مورخ  1395/12/14 اقاى سیداصغر رنجبران  به شناسنامه 
شماره 14  کدملی 1291192190  صادره اصفهان  فرزند ســیدعبداله  نسبت به یک سهم وپنج-هفتم سهم 
مشاع از هشت سهم وچهار-هفتم سهم ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 104,87  مترمربع از پالك 

شماره 13651  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
86- راى شــماره  18429 1395603020260   مورخ  1395/10/29  خانم رضوان معتمدي محمدآبادي به 
شناسنامه شــماره 2909 کدملی 5649275599 صادره جرقویه فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 85,06 مترمربع از پالك شــماره 7 فرعی از 15183 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
87- راى شــماره  20869 1395603020260   مورخ  1395/11/26  خانم مریم پهلوانى نژاد خوابجانى  به 
شناسنامه شماره 75585  کدملی 1281850411  صادره اصفهان  فرزند مرتضى  نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 259  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15100 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
88- راى شــماره  20870 1395603020260   مورخ  1395/11/26  اقاى امین اله پهلوانى خوابجانى  به 
شناسنامه شــماره 61814  کدملی 1281715166  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 259  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15100 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
89- راى شــماره  20969 1395603020260   مورخ  1395/11/27  آقاي امیراله طاووسی نیک ابادي به 
شناسنامه شماره 693 کدملی 1286342694 صادره اصفهان فرزند هاشم در  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
111,62 مترمربع پالك شماره - فرعی از 14985 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى امین اله پهلوانى خوابجانى  
90- راى شماره  22748 1395603020260   مورخ  1395/12/21   اقاى یوسف حیدرى  به شناسنامه شماره 
18  کدملی 1286772291  صادره اصفهان  فرزند  حسین نســبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 230,85  مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان 
91- راى شماره  22749 1395603020260 مورخ  1395/12/21 خانم فاطمه حیدرى اشنى  به شناسنامه 
شماره 55247 کدملی 1280976209  صادره اصفهان  فرزند  عباسعلى  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 230,85  مترمربع از پالك شــماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان
92- راى شــماره  22735 1395603020260   مورخ  1395/12/15  آقاي مهدي شــیروانی دستگرده به 
شناسنامه شماره 399 کدملی 1283553422 صادره اصفهان فرزند محمود بصورت ششدانگ خانه نیمه تمام  
به مساحت 235,73 مترمربع از پالك شماره 12913 فرعی از14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
93- راى شماره  20036 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى مسعود متقى دستنائى به شناسنامه 
شماره 17  کدملی 6339656218  صادره شــهرکرد  فرزند یادگار  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
193,58  مترمربع از پالك شماره 678 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
94- راى شــماره  21209 1395603020260   مورخ  1395/11/30  خانم مریم متغیر به شناسنامه شماره 
54304 کدملی 1280970553 صادره اصفهان فرزند محمود در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  92  
مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13995 که جهت زارعین پالك 13995,1 تعیین شــده است  اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان مشگل گشا
95- راى شماره  01287 1396603020260   مورخ  1396/01/28  آقاي خدابخش ظفري به شناسنامه شماره 
3 کدملی 4689722099 صادره اردل فرزند قنبر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  222,90  مترمربع 
پالك شماره 11  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى قربانعلى شیرمحمدى دهنوى
96- راى شــماره  22992 1395603020260   مورخ  1395/12/26  خانم نازدار الیقى قلعه ســوخته  به 
شناسنامه شماره 590  کدملی 6329790833  صادره لردگان  فرزند میرزااقا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 131,93  مترمربع از پالك شماره 15189 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن صدرى نیا
97 راى شــماره  19106 1395603020260   مورخ  1395/10/30  خانم مریم بغدادى  به شناسنامه شماره 
21  کدملی 0533975247  صادره اراك  فرزند شیرآقا  نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 139,70  
مترمربع از پالك شــماره 168 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
98- راى شــماره  00913 1395603020260   مورخ  1395/01/23  خانم ســمیه خیري حبیب آبادي به 
شناسنامه شــماره 2840 کدملی 1287309410 صادره اصفهان فرزند حسن در ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 99,65مترمربع پالك شــماره 26 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر بهلول
99- راى شــماره  22582 1395603020260   مورخ  1395/12/18 آقاي  مظفــر قادریان آذرخوارانی به 
شناسنامه شماره 43 کدملی 5649635153 صادره محمد آبادجرقویه فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 108,36 مترمربع پالك شماره 347 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابراهیم طالکوب 
100- راى شــماره  21640 1395603020260   مورخ  1395/12/04  خانم صغرا رئیســى اشترجانى   به 
شناســنامه شــماره 1369 کدملی 1110315341  صادره فالورجان  فرزند عبدالرسول  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه   به مساحت  195,48  مترمربع از پالك شــماره 57 فرعى از 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى صفرعلى خالقى وربابه سفیددشتى
101- راى شــماره  06219 1395603020260   مورخ  1395/03/26  خانم معصومه طاالري به شناسنامه 
شــماره 862 کدملی 1218899621 صادره گلپایگان فرزند محمد جواد در 70 ســهم مشــاع از 200 سهم     
ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت 200      مترمربع پالك شــماره13973       اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
102- راى شــماره  06218 1395603020260   مــورخ  1395/03/26 خانم محمــد ابراهیم اعظمی به 
شناسنامه شــماره 21 کدملی 1219641790 صادره گلپایگان فرزند محمد تقی در  013 سهم مشاع از 200 
سهم   ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 200  مترمربع پالك شماره13973  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد  
103- راى شــماره  22307 1395603020260   مورخ  1395/12/14   آقاي احمد مشایخى به شناسنامه 
شماره 45 کدملی 6339838588 صادره شــهر کرد فرزند هرمز نسبت به ششدانگ  یک بابخانه  به مساحت  
143,27مترمربع پالك شــماره129   فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبــت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد        
تاریخ انتشار نوبت  اول:  96/02/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/03/02  م الف:  4550   ایروانى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/2/591 

اجراییه
شماره: 419/95ش9ح به موجب راي شــماره 478 تاریخ 95/6/29 حوزه 9 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- زینب حامدى دهکردى فرزند على به نشانى شاهین 
شهر خ بهدارى فرعى 3 مجتمع ارشیا واحد 3   2- سید احمد حسینى دستجردى فرزند سید محمود به نشانى 
شاهین شهر خ بهدارى فرعى 3 مجتمع ارشیا واحد 3 ، 3- فاطمه چهرازى تقى پور فرزند حبیب اله به نشانی: 
مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 12/155/985 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 90/3/25 
(به مبلغ محکوم شده) تا زمان وصول و مبلغ 667/790 ریال هزینه دادرسى و 150/000 ریال هزینه نشر آگهى 
و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه، پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیهم است .مشخصات محکوم 
له: بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى با وکالت آزاده باللى مهیارى به نشانى اصفهان-پل ابوذر ابتداى 
خ توحید پالك 3 ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
محکوم علیهم تا 30 روز پس از ابالغ اجرائیه مى توانند ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوى اعسار را نیز 
اقامه نمایند تا بازداشت نشوند. م الف: 256 شــعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/2/583
ابالغ رأى 

شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 642/95ش ح12 شــماره: 1359- 95/10/30 
مرجع رســیدگى شــعبه دوازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: شــرکت تعاونى اعتبار حسنات 
نشانى: اصفهان-خ 22بهمن مجتمع ادارى تعاونى اعتبار حســنات وکیل خواهان: سلمان رحیمى به نشانى: 
اصفهان-خ شیخ صدوق شمالى-خ شیخ مفید ســاختمان شماره 14 طبقه دوم موسسه حقوقى کتیبه خوانده: 
محمدرضا کرمى هومانى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه بخشــى از وجه یک فقره چک بشماره 
1448/422798/21 جمعا به مبلغ 150/000/000 ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شــورا 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 شرکت تعاونى اعتبارحسنات 
به طرفیت محمدرضا کرمى هومانى 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 دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 3/040/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 94/05/29 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: 4282 گرامى قاضى شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/584
مزایده

در پرونده کالسه 950638ح3 اجرایى و به موجب دادنامه - صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى آقاى مهدى رحیمى اسفیدواجانى محکوم است به پرداخت 250عدد سکه تمام بهارآزادى و 40 مثقال 
طالى صیرفى و غیره بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 3/262/822 ریال 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس منتخب آقاى علیرضا فاضل به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: ششدانگ یک باب کارگاه 
ســنگبرى واقع در نجف آباد-بلوار امام خمینى-خ تعاون-مجتمع صنایع سنگ رحیمى داراى عرصه حدود 
4500 مترمربع و اعیانى 1600مترمربع مشتمل بر سالن اصلى تولید 962مترمربع سایه بانهاى موجود درضلع 
جنوبى سالن اصلى به متراژ 383مترمربع و اتاقهاى کارگرى 108مترمربع و اتاقهاى مدیریت و ادارى به متراژ 
81مترمربع و اتاقهاى کارگرى 67 مترمربع فاقدسوابق ثبتى جمعا به مبلغ 17/739/000/000 ریال تعیین گرید. 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/02/31 ساعت 12 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4291  اجراى احکام شعبه سوم 

دادگاه حقوقى نجف آباد/2/585
حصر وراثت

یداله آزادى داراى شناســنامه شــماره 488 به شرح دادخواســت به کالســه 145/96ش ح 10 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان گلى آقاوندى زاده بشناسنامه 265 
در تاریخ 96/01/30 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1-علیرضا آزادى ش ش 1120145147، 2-عزت اله آزادى ش ش 54، 3-نادرآزادى ش ش 1120213363، 
4-برزو آزادى ش ش 524، 5-پرویزآزادى ش ش 1120111145، 6-عبداله آزادى ش ش 1352 (پسران 
متوفى) 7-فاطمــه آزادى ش ش 1120063272، 8-زهــراآزادى ش ش 1120168880 (دختران متوفى) 
9-یداله آزادى ش ش 488 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى 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 باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4292 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجت مع شماره یک)/2/586
حصر وراثت

على اخضرى داراى شناسنامه شماره 1816 به شرح دادخواست به کالســه 115/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه انصارى نجف آبادى بشناسنامه 237 در 
تاریخ 95/01/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-احترام 
اخضرى ش ش 733، 2-صدیقه اخضرى ش ش 379، 3-بتول اخضرى ش ش 380، 4-حجت اله اخضرى 
ش ش 381، 5-عباس اخضرى ش ش 389، 6-على اخضــرى ش ش 1816، 7-مهدى اخضرى ش ش 
26944، 8-زهرا اخضرى ش ش 24154، 9-رســول اخضرى ش ش 25206 (فرزندان متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4293 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/587
حصر وراثت

على اخضرى داراى شناسنامه شــماره 1816 به شرح دادخواست به کالســه 114/96ش ح10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رستم اخضرى بشناسنامه 4764 در تاریخ 
81/11/28  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حجت اله 
اخضرى ش ش 381، 2-عباس اخضرى ش ش 389، 3-على اخضرى ش ش 1816، 4-رسول اخضرى ش 
ش 25206، 5-مهدى اخضرى ش ش 26944 (پسران متوفى) 6-زهرا اخضرى ش ش 24154، 7-محترم 
اخضرى ش ش 21993، 8-احترام اخضرى ش ش 733، 9-صدیقه اخضرى ش ش 379، 10-بتول اخضرى 
ش ش 380 (دختران متوفى) 11-فاطمه انصارى نجف آبادى ش ش237 (همســر 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4294 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/588
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان على اصغر رفیعى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت 
خوانده حمیدبازگیر به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
95/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/30 ساعت 4/15 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 اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شــد. م الف: 4297 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/589
حصر وراثت

اکرم اسمعیلى جالل آبادى داراى شناسنامه شــماره 415 به شرح دادخواست به کالسه 147/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتح اله نورى جالل آبادى بشناسنامه 
22 در تاریخ 95/12/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-محسن نورى جالل آبادى ش ملى 1080258574، 2-رسول نورى جالل آبادى ش ملى 1080029834 
(فرزندان متوفى) 4-اکرم اسمعیلى جالل آبادى ش ش 415 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4298 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/2/590
مزایده

شماره نامه: 9610113757500121 شماره پرونده: 9009980350900564 شماره بایگانى شعبه: 950192  
اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 9500192  اجرایى جلسه 
مزایده اى علیه خانم ناهید اللى و له خانم فاطمه دادخواه تهرانى برگزار مى نماید؛ مشخصات مال مورد مزایده 
حسب نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشد ملک شماره 2150 و به شــماره ثبت 15990 بخش 15 ثبت 
اصفهان به آدرس دهق خ گلزار جنب مدرسه راهنماى امیرکبیر که ملک از چهار طرف محصور مى باشد که از 
سه سمت گلى قدیمیست و سمت مجاور خ گلزار دیوار اجر است و ملک به صورت زراعى وکرت بندى قدیمى 
است که مساحت شش دانگ ملک مذکور طبق تصویر صفحه سوم سند مالکیت مضبوط در پرونده 2151/2 
متر مى باشد که میزان سهم خانم ناهید اللى 537/8 مترمربع مى باشد طبق بررسى و استعالم و نقشه ارائه شده 
توسط شهردارى محترم دهق شش دانگ پالك مذکور داراى کاربرى موجود بایر  و طبق طرح جامع شهرى در 
محدوده قانونى مى باشد که سه نوع کاربرى شامل گذر پیشنهادى بیست مترى پارك پیشنهادى و پارکینگ 
پیشنهادى براى ان مصوب شده اســت با اوصاف فوق الذکر ارزش یک و نیم دانگ مالکیت خانم ناهید اللى 
هجده میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار تومان و برآورد مى گردد و جلسه مزایده در تاریخ 1396/3/10  از 
ساعت 9/00 الى 11/00 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین 
شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. 
ضمنًا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقداً به همراه داشته 
باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده 

مى باشد. م الف: 4344  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/2/688
مزایده

در پرونده کالســه 950500ح3 اجرایى و به موجب دادنامه 255-950 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى مجتبى حسین زاده محکوم است به پرداخت 60 عدد سکه تمام بهارآزادى و طالى 
475/400/000 ریال و غیره در حق محکوم له و مبلغ 2179000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که 
از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس منتخب آقاى مهندس 
فاضل به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل مسکونى واقع در گلدشت-بلوارشهیدمحمد منتظرى-
کوى شهید احمد ظاهرى داراى کدپســتى 37576-85831 و داراى عرصه حدود 77/38 مترمربع و اعیانى 
ملک بمتراژ حدود 56/30مترمربع و داراى سقف تیرآهن و فاقدسوابق ثبتى مالکیت بارزش 347/000/000 
ریال تعیین گرید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/02/28 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4289

اجراى احکام شعبه سوم حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/775
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 103731500165 شــماره پرونده: 9983731500023 شــماره بایگانى شعبه: 960023 
تاریخ تنظیم: 96/01/17 خواهان: سیف اله پورپیرعلى دادخواستى به طرفیت خوانده محمد نادرى به خواسته 
ابطال قولنامه تقدیم دادگاه عموم شهرستان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 5 داد گاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960023 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1396/04/17 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 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 شوید. م الف: 3887 شعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/1/369
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/352237 آقاى ناصرقلى بهرامى فرزند زین العابدین بموجب درخواســت وارده بشماره 
961218641289923 مورخ 1396/01/20 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 87/8487 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان 
که در دفتر الکترونیکى بشماره 139520302030005208 امالك بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4218 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/2/443
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه:9610103730100351 شــماره پرونده: 9509983730101083 شماره بایگانى شعبه: 
951096 خواهان: محمدعلى ادریسى دادخواســتى به طرفیت خواندگان ایمان آصفى نژاد و احمد تاج میرى 
و شرکت برین کاران فردوس و جلیل شعبانیان به خواســته 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 951096 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/03/20 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده جلیل شعبانیان 
و درخواست خواهان و به تحویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده جلیل شعبانیان پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 4225 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان نجف آباد/2/527 
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103730300539 شــماره پرونده: 9609983730300137 شماره بایگانى شعبه: 
960140  ابالغ شونده حقیقى: عبدالحسن کبیرزاده فرزند على محمد به نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/03/21 شنبه ساعت 11 محل حضور: نجف آباد. علت حضور: درخصوص دعوى رضوان فاضلى نجف 
آبادى بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضرشوید، توجه ظرف 7روز نسبت به 

معرفى داور به شعبه مراجعه نمایید. م الف: 4265 شعبه  3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/528
ابالغ وقت رسیدگى  

آگهى ابالغ وقت دادرسى- خواهان خلیل اله سورانى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر درتادیه 
از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشــى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
خوانده مصیب الیاسى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 2011/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/21 ســاعت 8 صبح 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 کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا 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: 4267 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/529 
حصر وراثت

مهناز نفرده سرخى داراى شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواســت به کالسه 138/96 ش ح10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا سیاوشى اصفهانى بشناسنامه 
44646 در تاریخ 95/12/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1-میالد سیاوشى اصفهانى ش ش 1272282211، 2-میترا سیاوشى اصفهانى ش ش 1270687034، 
3-مینا سیاوشى اصفهانى ش ش 1271039885 (فرزندان متوفى) 4-مهناز نفرده سرخى ش ش 14 (همسر 
متوفى) 5-صغرى سیاوشى اصفهانى ش ش 880 (مادر 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: 4266 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/531
حصر وراثت

مسعود دادخواه داراى شناسنامه شــماره 471 به شرح دادخواست به کالســه 139/96ش ح10  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس دادخواه بشناسنامه 968 در تاریخ 
96/01/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-حسین 
دادخواه ش ش 283، 2-مسعود دادخواه ش ش 471، 3-ســعیده دادخواه ش ش 36، 4-وحیده دادخواه ش 
ش 12208 (فرزندان متوفى) 5-فاطمه فرقانى تهرانى ش ش 60 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4268 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/532 /2
حصر وراثت 

رضا سورانى یانچشــمه داراى شناسنامه شــماره 953 به شرح دادخواست به کالســه 120/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلبى شفیعى ابادچى بشناسنامه 855 
در تاریخ 96/01/03 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1-سهیال سورانى یانچشمه ش ش 290، 2-لیال سورانى یانچشمه ش ش 1955، 3-فاطمه سورانى یانچشمه 
ش ش 1932، 4-زهرا سورانى یانچشمه ش ش 366، 5-الهه سورانى یانچشمه ش ش 465، 6-رضا سورانى 
یانچشمه ش ش 953، 7-ابراهیم سورانى ش ش 88، 8- ابراهیم سورانى یانچشمه ش ش1914 (فرزندان 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى  درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4271 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /2/533
حصر وراثت

رسول مردانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 2058 به شرح دادخواست به کالسه 144/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبرا عربها نجف آبادى بشناسنامه 53 
در تاریخ 95/12/17 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1-رسول مردانى نجف آبادى ش ش 2058، 2-مریم مردانى نجف آبادى ش ش 5347، 3-محبوبه مردانى 
نجف آبادى ش ش 159 (فرزندان متوفى) 4-محمود عربها نجف آبادى ش ش 14587  (پدر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4272 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/534
حصر وراثت

بهمن روحانى نجف آبادى با وکالت آقاى علیرضا رضاوندى داراى شناسنامه شماره 371 به شرح دادخواست 
به کالسه 193/95ش ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ضیاءخانم روحانى نجف آبادى بشناســنامه 900 در تاریخ 55/01/24  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-بهمن روحانى ش ش 371 (پدر متوفى) 2-روحا روحانى ش 
ش 23 (دختر 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 صا در خواهد شد. م الف: 4273 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد /2/535
حصر وراثت

بهمن روحانى نجف آبادى با وکالت آقاى علیرضا وندى داراى شناســنامه شماره 371 به شرح دادخواست به 
کالسه 194/95ش ح10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمرضا روحانى نجف آبادى بشناســنامه 905 در تاریخ 1323/6/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-بهمن روحانى نجف آبادى ش ش 371  (پسر متوفى) 2-روحا 
روحانى نجف آبادى ش ش 23 (دختر متوفى) 3-ضیاءخانم روحانى نجف آبادى ش ش 900 (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4274 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/2/536 
حصر وراثت

صفقلى مختارى چهاربرى داراى شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کالسه 134/95ش ح10  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم مختارى چهاربرى بشناسنامه 
347 در تاریخ 96/01/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-صفقلى مختارى چهاربرى ش ش 109 (پدر متوفــى) 2-جهان مختارى چهاربرى ش ش 112125251 
(مادر 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 ب اشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 4275 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/537
حصر وراثت

حسین صابرى داراى شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 26/96 ش ح2 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن صابرى بشناسنامه- کدملى 1081049030 
در تاریخ 90/10/01 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1-حسین صابرى متولد 1351 ش ش 11 (پدر متوفى) 2-فاطمه کریمى حسین آبادى متولد 1360 ش ش 
86 (مادر 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 با شد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4277 شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف مهردشت علویجه/2/538
حصر وراثت

محمدقلى کیانى داراى شناسنامه شماره 2 به شــرح دادخواست به کالســه 78/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجفقلى کیانى گوهردره بشناسنامه 34 در تاریخ 
78/08/12  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-طوبى 
کیانى ش ش 239، 2-نجمه کیانى ش ش 3، 3- محمدقلــى کیانى ش ش 2، 4- حیاتقلى کیانى ش ش 1، 
5- حیدرکیانى گوهردره ش ش 410، 6-تقى کیانى گوهردره ش ش 413، 7-موســى کیانى گوهردره ش 
ش 62، 8-اعظم کیانى گوهردره ش ش 544، 9-اشــرف کیانى گوهردره ش ش 412، 10-صغرى کیانى 
گوجردى ش ش1080134379، 11-اکرم کیانى  گوهــردره ش ش 508 (فرزندان متوفى) 12-ماهى طال 
جلیلى ش ملى 4171443180 ش ش 984 (همســر 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: 4262 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/539

اجراییه
شماره: 548/95 ش ح2 به م وجب راى شماره 1253 تاریخ 95/11/30 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: رضا شریفى به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/206/500 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر درتادیه از 
تاریخ سررسید 95/04/20 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه 
هزارتومان بعنوان نیم عشردولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: آقاى محمود فاضل به نشانى: نجف آباد-خ 
17 شهریور-نبش باهنر. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 4269 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/540
اجراییه

شماره: 1512/95 به موجب راى شــماره 1964 تاریخ 95/11/23 حوزه 5 شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیهم: 1.رضاقلى طاهرى 2.عیسى خزباوى هردو مجهول المکان 
محکومیت محکوم علیه ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند اتومبیل بشماره انتظامى 
173س79 ایران14 بنام محکوم له آقاى نادر رستمى به نشــانى امیرآباد خ بهشتى-کوچه ارغوان اجرایى و 
محکومیت محکوم علیه ردیف اول به پرداخت هزینه هاى انتقال سند و مبلغ صد و هجده هزار و پانصد تومان 
هزینه دادرسى درحق محکوم له: نادر رستمى به نشانى: امیرآباد خ بهشتى کوچه ارغوان اجرایى و پرداخت نیم 
عشر اصل خواسته به مبلغ صد هزار تومان در حق صندوق دادگســترى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4222 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/2/541
 ابالغ رأى 

دادنامه شوراى حل اختالف شعبه پنجم کالسه پرونده: 2051/95 شــماره دادنامه:178-96/02/10 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: یداله مختارى به نشانى:پلیس راه-خ 
اردیبهشت-سنگبرى جهان نما خوانده: حسن افتخارمعنوى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع 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 
یداله مختارى بطرفیت حسن افتخارمعنوى به خواسته مطالبه بیست میلیون تومان بابت یک فقره چک بشماره 
354972 مورخ 95/05/20 به انضمام هزینه هاى دادرســى و تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مستندات در ید 
خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به 
مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد هزار تومان بابت 
هزینه هاى دادرسى ونشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از 95/05/20 لغایت پرداخت درحق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. م  الف: 4264 مسیبى قاضى 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/542
حصر وراثت

رضا زمانى داراى شناسنامه شماره 89 به شرح دادخواست به کالسه 25/96 از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى زمانى علویجه بشناسنامه 4129 در تاریخ 85/10/01  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-رضا زمانى ش ش 89، 
2-صدیقه زمانى ش ش 45، 3-جمیله زمانى ش ش 87، 4-ایران زمانى ش ش 175، 5-اکرم ش ش 133 
(فرزندان متوفى) 6-ربابه زمانى ش ش 45 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواس ت 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: 4278 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/2/546
ابالغ راي

خواهان: شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان به نمایندگى آقاى مهدى رنجبرى به نشانى: اصفهان خ 22 بهمن 
مجتمع پارك ادارى امیرکبیر،  خوانده: آقاى ابراهیم مصطفوى به نشــانى: تهران ویالشهر شمالى بن بست 
میرزا کوچک خان، کالسه پرونده: 12/85 ش ح شــماره دادنامه: 18- 87/3/28 مرجع رسیدگى: شعبه ویژه 
منابع طبیعى شوراى حل اختالف شــهرضا موضوع تخلیه و انتزاع ید، رأى شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوى شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان به نمایندگى آقاى مهدى رنجبرى بطرفیت آقاى ابراهیم مصطفوى 
بخواسته تخلیه و انتزاع ید خوانده از قطعه زمین واقع در شهرك صنعتى رنگسازان به مساحت 5000 (پنج هزار) 
مترمربع موضوع قرارداد اجاره و تعهدنامه شماره 58426 مورخ 70/06/10 دفترخانه 10 اصفهان ماحصل دعوى 
آنکه خوانده یک قطعه زمین جهت احداث کارخانه تولید سیکلو مگزان به مدت 3 سال اجاره نموده و با گذشت 
مدت 15 سال از انقضا قرارداد هیچگونه اقدامى در آن انجام نداده و شرکت خواهان مبادرت به تقدیم دادخواست 
تخلیه و انتزاع ید خوانده را نموده شورا با بررسى محتویات پرونده و اظهارات نماینده حقوقى شرکت خواهان 
و انقضا مدت قرارداد و عدم تمدید آن توسط خوانده و صورتجلسه مورخ 86/12/21  اجراى قرار معاینه محل 
توسط اعضاء این شورا و با عنایت به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى وقت در جلسه شورا حاضر نگردیده و 
نسبت به خواسته خواهان دفاعى بعمل نیاورده و با در نظر گرفتن اینکه عقد اجاره مطابق مدلول ماده 494 قانون 
مدنى به محض انقضاء مدت اجاره برطرف مى شود و با عنایت به احراز مالکیت شرکت خواهان نسبت به مورد 
اجاره لذا دعوى خواهان را محمول به صحت تشخیص و مستند به ماده مذکور و ماده 311 قانون مدنى حکم 
به تخلیه و انتزاع ید خوانده از قطعه زمین مورد خواسته موضوع سند رسمى فوق الذکر و تحویل آن به شرکت 
خواهان را صادر و اعالم مى دارد. راي صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی از طریق 
این شورا و پس از آن مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومى شهرضا می باشد. م الف: 71 شوراي 

حل اختالف ویژه منابع طبیعى شهرضا/2/553
ابالغ راي

خواهان: شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان به نمایندگى آقاى مهدى رنجبرى به نشانى: اصفهان خ 22 بهمن 
مجتمع پارك ادارى امیرکبیر،  خوانده: آقاى ناصر تاکى به نشانى: اصفهان رکن الدوله آخر کوچه الله پالك 3، 
کالسه پرونده: 26/85 ش ح شماره دادنامه: 21- 87/3/28 مرجع رسیدگى: شعبه ویژه منابع طبیعى شوراى 
حل اختالف شهرضا موضوع تخلیه و انتزاع ید، رأى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى شرکت شهرکهاى 
صنعتى اصفهان به نمایندگى آقاى مهدى رنجبرى بطرفیت آقاى ناصر تاکى بخواسته تخلیه و انتزاع ید خوانده 
از قطعه زمین واقع در شهرك صنعتى رنگسازان به مساحت پنج هزار مترمربع موضوع قرارداد اجاره و تعهدنامه 
شماره 65596 مورخ 73/2/12 دفترخانه شماره 10 اصفهان ماحصل دعوى آنکه خوانده قطعه زمین مذکور را 
جهت احداث کارخانه آجرنما رس به مدت 3 سال اجاره نموده تا نسبت به احداث کارخانه مذکور اقدام نماید و 
لیکن با گذشت مدت 12 سال از انقضا قرارداد هیچگونه اقدامى انجام نداده و شرکت خواهان مبادرت به تقدیم 
دادخواست تخلیه و انتزاع ید خوانده نموده شورا با بررسى محتویات پرونده و اظهارات نماینده حقوقى شرکت 
خواهان و انقضا مدت قرارداد و عدم تمدید آن توسط خوانده و صورتجلسه مورخ 86/12/21  اجراى قرار معاینه 
محل در مورد وضعیت زمین مذکور و با عنایت به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى وقت در جلسه شورا حاضر 
نگردیده و نسبت به خواسته خواهان دفاعى به عمل نیاورده و با در نظر گرفتن اینکه عقد اجاره مطابق مدلول 
ماده 494 قانون مدنى به محض انقضا مدت اجاره برطرف مى باشد و باعنایت به احراز مالکیت شرکت خواهان 
نسبت به مورد اجاره لذا دعوى خواهان را محمول به صحت تشخیص و مستند به ماده مذکور و ماده 311 قانون 
مدنى حکم به تخلیه و انتزاع ید خوانده از قطعه زمین مورد خواسته موضوع سند رسمى فوق الذکر و تحویل آن 
به شرکت خواهان را صادر و اعالم مى دارد. راي صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
از طریق این شورا و پس از ظرف مدت 20 روز از آن قابل تجدیدنظرخواهى از طریق محاکم محترم عمومى 

شهرضا می باشد. م الف: 72 شوراي حل اختالف ویژه منابع طبیعى شهرضا /2/554
حصر وراثت

معصومه بیگدلى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 2 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 94/96 اند از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کلثوم نظریان مشهدى بشناسنامه 
1067 در تاریخ 95/12/30  اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- معصومه بیگدلى به ش.ش 2 فرزند سهراب. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 11 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک) /2/555
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده:139504002127000106/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500174  شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000003 بدینوسیله به آقاي کامران سخائى فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه 1325 
متولد 1355/12/07 به شماره ملى 11991779977 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن: شهرضا خیابان پاسداران فرعى 20 پالك 26 کد پســتى 8618886961 و برابر گزارش مأمور ابالغ 
در آدرس مذکور مورد شناسائى واقع نگردیده است ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائى به شماره بایگانى 
9500174 له بانک پاسارگاد شعبه شهرضا و علیه شما بدینوسیله اعالم میگردد بنا به درخواست بستانکار شما 
ممنوع الخروج از کشــور گردیده اید، این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 

میگردد. م الف: 103 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان شهرضا/2/556
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002127000107/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500175 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000002 بدینوســیله به آقاي مهدى شجاعى فرزند مسیب به شــماره شناسنامه 1505 
متولد 1360/10/01  به شــماره ملى 1199260126 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن: شــهرضا خیابان جانبازان فرعى 26 که برابر گزارش مأمور ابالغ در آدرس مذکور مورد شناسائى واقع 
نگردیده اســت ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9500175 له بانک پاسارگاد و علیه 
شما بدینوسیله اعالم میگردد بنا به درخواست بستانکار شــما ممنوع الخروج از کشور گردیده اید، این آگهى 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. م الف: 106 واحد اجراي اسناد رسمی 

شهرستان شهرضا/2/557
ابالغ  

شــماره پرونده: 139504002127000057/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500091 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000009   ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجى بدینوسیله به آقاي اصغر موسوى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسنامه 403 به شــماره ملى 1209167948 متولد 1357/03/06 که طبق آدرس متن قرارداد و 
تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: منظریه خسروآباد کوچه سوم روبه روى شرکت تعاونى و برابر گزارش مأمور 
اداره پست در آدرس مذکور مورد شناسائى واقع نگردیده است ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائى به شماره 
بایگانى 9500091 له بانک پاسارگاد شعبه شهرضا و علیه شما بدینوسیله اخطار میگردد بنا به درخواست بانک 
بستانکار شما ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 

درج و منتشر میگردد. م الف: 104 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان شهرضا/2/558
ابالغ  

شــماره پرونده: 139504002127000070/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500120 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000008  ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجى بدینوســیله به آقــاي محمدصادق آربیع فرزند 
سیف اله به شماره شناسنامه 237 و شماره ملى 1199013161 متولد 1339/02/09 که طبق آدرس متن قرارداد 
و تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا میدان شمسبگى اول کوچه قائیمه پالك 66 کدپستى 8613836853 
که برابر گزارش مأمور اداره پست در آدرس مندرجه در اجرائیه مورد شناسائى واقع نگردیده اید در موضوع پرونده 
اجرائى به شماره بایگانى 9500120 له بانک پاسارگاد شعبه شهرضا و علیه شما بدینوسیله بشما ابالغ میگردد 
بنا به درخواست بانک بستانکار شما ممنوع الخروج از کشور گردیده اید، این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف 

جهان چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. م الف: 105 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان شهرضا/2/559
حصر وراثت

پرویز حریت نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 493 به شرح دادخواست به کالسه 131/96ش ح10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس شفیعى بشناسنامه 70 در 
تاریخ 94/04/26  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-پرویز 
حریت نجف آبادى ش ش 493، 2-عباس حریت نجف آبادى ش ش 289، 3-محمدرضا حریت نجف آبادى 
ش ش 562 (پسران متوفى) 4-زهرا حریت نجف آبادى ش ش 822، 9-زهره حریت نجف آبادى ش ش 813 
و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوف ى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4276 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/561

ابالغ رأى 
شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالســه پرونده: 639/95 ش ح12 شــماره: 95/10/30-1360 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه دوازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: شرکت تعاونى اعتبار حسنات 
با نمایندگى هیأت تصفیه با وکالت آقاى سلمان رحیمى به نشانى:اصفهان-خ 22بهمن مجتمع ادارى تعاونى 
اعتبار حسنات خوانده: 1.اکبرواعظ 2.تقى صالحى3.فرشیدغفارى به نشانى 1,2.مجهول المکان 3.یزدانشهر-خ 
هفتم شرقى پ30 موضوع: شورا بابررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا حل اختالف درخصوص دعوى شرکت تعاونى اعتبار حسنات با نمایندگى هیأت 
تصفیه بطرفیت خواندگان .اکبرواعظ 2.تقى صالحى3.فرشیدغفارى به خواسته مطالبه مبلغ 130/509/000 
ریال بابت قرارداد مشارکت مدنى مورخه 91/06/15 به انضمام خسارت تاخیر رزوانه مبلغ 130/500 ریال و به 
انضمام خسارات دادرسى و تاخیرتادیه. شورا نظربه بقاء اصول و مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده و داللت بر استوار دین به میزان خواســته برعهده وى داشته و نظربه عدم حضور خواندگان ردیف 
اول و ردیف سوم على رغم نشر آگهى ابالغ قانونى و عدم ارائه الیحه دفاعیه و دلیل و مدرکى دال بر برى ذمه 
بودن ایشان و نظربه دفاعیات غیرموجه خوانده ردیف دوم و اقرار ضمنى وى لذا شورا دعوى مطروحه را موجه 
و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 130/509/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/570/000 بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه لغایت اجراى دادنامه که توسط اجراى 
احکام محاســبه مى گردد 95/05/10 درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره درخصوص خوانده 
ردیف دوم حضورى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 
و درضمن راى صادره درخصوص خوانده ردیف اول و ســوم غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى درهمین شورا مى باشد و پس از منقضى شدن مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
مى باشد. و درخصوص خســارت تاخیر روزانه به مبلغ 137/500 ریال صادر به وى بودن به استناد ماده مابقى 
خواسته رد مى گردد. م الف: 4279 گرامى قاضى شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/562 
ابالغ رأى 

شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 643/95 ش ح12 شــماره: 1358- 95/10/30 
مرجع رسیدگى شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: شرکت تعاونى اعتبار حسنات نشانى: 
اصفهان-خ 22بهمن مجتمع ادارى تعاونى اعتبار حسنات وکیل خواهان: سلمان رحیمى به نشانى: اصفهان-خ 
شیخ صدوق شمالى-خ شیخ مفید ساختمان شماره 14 طبقه دوم موسسه حقوقى کتیبه خوانده: ابراهیم نامدارى 
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 887339 جمعا به مبلغ 80/000/000 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 شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى شرکت تعاونى اعتبارحسنات به طرفیت ابراهیم نامدارى 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 مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است 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 
80/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/915/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 94/05/26 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4280 گرامى  قاضى شعبه 

12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف اباد (مجتمع شماره یک)/2/563
ابالغ رأى 

شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 641/95ش ح12 شــماره: 1357- 95/10/30 
مرجع رسیدگى شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: شرکت تعاونى اعتبار حسنات نشانى: 
اصفهان-خ 22بهمن مجتمع ادارى تعاونى اعتبار حسنات وکیل خواهان: سلمان رحیمى به نشانى: اصفهان-خ 
شیخ صدوق شمالى-خ شیخ مفید ساختمان شماره 14 طبقه دوم موسسه حقوقى کتیبه خوانده: 1.اکبرواعظ2.

تقى صالحى3.فرشیدغفارى نشانى: 1. 3.مجهول المکان 2.نجف آباد-کهریزسنگ-بلوار ولیعصر-خ20 منزل 
شخصى کدپ8586156564 موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته بشــماره هاى 330896 و 330897 جمعا 
به مبلغ 200/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته 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 شرکت تعاونى اعتبارحسنات به طرفیت .اکبرواعظ2.تقى 
صالحى3.فرشیدغفارى 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 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
4/200/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید 95/05/12 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول و ســوم غیابى و نسبت به خوانده ردیف دوم 
حضورى 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 عمو مى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4281 

گرامى قاضى شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/564
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759300637 شــماره پرونده: 9609983759300123 شماره بایگانی شعبه: 
960136 با توجه به اینکه خواهان معصومه جهانگیرى بلطاقى فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خوانده آقاى 
مرتضى حسنى عارف فرزند على اکبر به خواسته طالق از ســوى زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در استان اصفهان 
شاهین شهر ارجاع و به کالســه 6509983759300123  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/10 
ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 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: 217 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه (3 حقوقى سابق) /2/565
مزایده

آگهى مزایده اموال غیر منقول در پرونده930173  و به موجب اجرائیه 930498 مورخه 98/6/4 صادره از شعبه 
سوم دادگسترى شاهین شــهر محکوم علیه برهان ناظرى اردکانى به پرداخت تعداد 1364 عدد ربع سکه بهار 
آزادى بابت اصل خواسته در حق محکوم له شیما شــیرالى و مبلغ 282/933 ریال بابت هزینه اجراء محکوم 
گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده اســت، نموده است. موضوع ارزیابى ملک شــماره 301/40369 مورد ثبت 
85333 دفتر 397 صفحه 228 بخش 16 ثبت اصفهان. صورت اموال مورد مزایده: گلدیس فاز پنجم-خیابان 
سلمان-پنجم فرعى 5 غربى ملک و کد پستى 46123-4/83156 مراجعه و مشاهده گردید ملک مزبور یک 
واحد مسکونى ویالئى که بر اساس مشخصات قید شده در سند مالکیت داراى مساحت 189 متر مربع عرصه 
با متراژ حدود 140 متر مربع اعیانى شامل دو باب اطاق خواب، پذیرائى، آشپزخانه و پارکینگ مسقف مى باشد 
 MDF که حدوداً 15 سال قبل با استفاده از مصالح: دیوار باربر و سقف ضربى و دیگر مصالح کابینت فلزى و
، بدنه داخلى نقاشــى، کف و بدنه آشپزخانه و سرویس بهداشتى ســرامیک و کاشى- دربهاى داخلى چوبى و 
خارجى فلزى، تأمین گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى احداث گردیده است. نتیجتًا: ارزش ششدانگ ملک 
مسکونى با در نظر گرفتن موقعیت، مصالح استفاده شده، قدمت بنا، دارا بودن خدمات زیربنایى و نهایتًا جمیع 
جهات مؤثر در قیمت گذارى مبلغ 1/500/000/000 ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان برآورد و اعالم 
مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 
این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 91/3/16 از ساعت 9 الى 10 صبح 
محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه سوم دادگاه شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى 
این اجرا مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. 
برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب 
سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نمایند واال ضمن ابطال مزایده 
10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در 
مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند.م الف: 224 محسنى دادورز اجراى احکام مدنى شعبه سوم  

دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/2/566
مزایده

در پرونده 950278 ح 2 اجرا از شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شاهین شــهر محکوم علیهم علیرضا جنتى- 
مصطفى وعیدى بــه پرداخت مبلــغ /800/000/000 ریال بابت اصل خواســته در حــق محکوم له و مبلغ 
/40/000/000 ریال هزینه االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده است، نموده 
است. با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در ارزیابى اعم از شرایط فروشــى در مزایده و کمیت و نوع اقالم و 
شرایط روز و هزینه هاى مترقبه قیمت پایه مزایده اموال توقیف شده برابر ردیف هاى صورتجلسه توقیف اموال 
به شرح ذیل ارزیابى و مبلغ کل 901/542/000 صورت اموال مورد مزایده: 74000 متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر  
(PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 12183 ریال که مجموعًا 901/542/000 ریال مى باشد. با توجه به 
اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد 
فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: چهارشنبه 1396/3/11 از ساعت 9  الى 10 محل 
برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگســترى شاهین شهر. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى 
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی 
المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را 
به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 

220  اجراي احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/2/567
حصر وراثت

فیروزه پرچى زاده بشناسنامه شماره 90 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 785/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان زینب شیرعلى به شناسنامه 
شماره 244 در تاریخ 91/8/16 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- شهریار پرچى زاده 
فرزند غالمحسین به ش.ش 256 (فرزند متوفى) 2- نگین پرچى زاده فرزند غالمحسین به ش.ش 75 (فرزند 
متوفى) 3- فیروزه پرچى زاده فرزند غالمحســین به ش.ش 90 (فرزند متوفى) 4- نسترن پرچى زاده فرزند 
غالمحسین به ش.ش 774 (فرزند متوفى) 5- خشایار پرچى زاده فرزند غالمحسین به ش.ش 2331 (فرزند 
متوفى) 6- مازیار پرچى زاده فرزند غالمحســین به ش.ش 6619 (فرزند متوفى) 7- پوریا پرچى زاده فرزند 
غالمحسین به ش.ش 30670 (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:223 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/568
حصر وراثت

محمود ابراهیمى بشناسنامه شماره 131 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 58/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان شهناز ابراهیمى به شناسنامه شماره 
424 در تاریخ 1391/12/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- محمود ابراهیمى فرزند 
احمد به ش.ش 131 (برادر متوفى) 2- عمید ابراهیمى فرزند احمد به ش.ش 13875 (برادر متوفى) 3- جهان 
ابراهیمى فرزند احمد به ش.ش 52 (خواهر متوفــى) 4- مریم ابراهیمى فرزند احمد به ش.ش 1192 (خواهر 
متوفى) 5- شهین ابراهیمى فرزند احمد به ش.ش 84 (خواهر متوفى) 6- زهره ابراهیمى فرزند احمد به ش.ش 
13874 (خواهر متوفى) اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 

هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف:228 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/2/569
حصر وراثت

فرانک نوروزى چلچه بشناسنامه شماره 230 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 64/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان بلقیس عارفپور اکبرى 
بشناسنامه شماره 59 در تاریخ 95/10/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- بابک نوروزى 
چلچه فرزند محمدقلى شماره شناسنامه 541 نسبت با متوفى (فرزند) 2- آناهیتا نوروزى چلچه فرزند محمدقلى 
شماره شناسنامه 8584 نســبت با متوفى (فرزند) 3- فرانک نوروزى چلچه فرزند محمدقلى شماره شناسنامه 
230 نسبت با متوفى (فرزند) 4- الله نوروزى چلچه فرزند محمدقلى شماره شناسنامه 56620 نسبت با متوفى 
(فرزند) 5- سپیده نوروزى چلچه فرزند محمدقلى شماره شناسنامه 1837 نسبت با متوفى (فرزند) 6- نجماء 
نوروزى چلچه فرزند محمدقلى شماره شناسنامه 159 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: 227 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/570
حصر وراثت

مجید محمدى بشناسنامه شماره 217 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 96/67 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان امیر قلى محمدى به شناسنامه 
شماره 21225 در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1394 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ماه 
سلطان توکلى سروستانى فرزند ویس ش.ش 138 (زوجه متوفى) 2- محمد محمدى فرزند امیر قلى ش.ش 
478 (فرزند متوفى) 3- زهره محمدى فرزند امیر قلى ش.ش 2466 (فرزند متوفى) 4- زهرا محمدى فرزند 
امیر قلى ش.ش 2465 (فرزند متوفى) 5- سعیده محمدى فرزند امیرقلى ش.ش 3961 (فرزند متوفى) 6- رضا 
محمدى فرزند امیر قلى ش.ش 283 (فرزند متوفى) 7- مجید محمــدى فرزند امیر قلى ش.ش 217 (فرزند 
متوفى) 8- على محمدى فرزند امیر قلى ش.ش 439 (فرزند  متوفــى) 9- داریوش محمدى فرزند امیرقلى 
ش.ش 5100060484 (فرزند  متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 230 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/571
اجراییه

شماره: 428/95 ش 5 ح به موجب راي شــماره 657 تاریخ 95/8/29 حوزه 5 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: على روان مهر فرزند یداله به نشانی: مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 72/000/000 بابت 3 فقره چک به شــماره 2352- 92/12/17 ، 2364- 93/1/25 
و 2365- 93/2/5 و تاخیر تادیه از تاریخ چکهــا و 1/700/000 هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل در حق 
محکوم له: محســن حیدرى با وکالت مریم جهانبخش به نشانى: اصفهان- هشت بهشت ش- نبش چهارراه 
حمزه اصفهانى- مجتمع آســمان واحد 51 پرداخت هزینه هاى اجرا به عهده ى علیه مى باشد. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 239 شعبه پنجم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/572
اجراییه

شماره: 965/95 ش 4ح به موجب راي شماره 1086 تاریخ 95/9/25  حوزه 4 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: فرهاد فراست فرزند عباس به نشانی: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یکصد و دوازده هزار و پانصد ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق توافق طرفین روزانه مبلغ یکصد هزار ریال از تاریخ سررسید 
چک 1395/6/5 لغایت اجرا در حق محکوم له محمود رضا جعفر به نشانى شاهین شهر-خ مخابرات-فرعى 
10 غربى پالك 37 طبقه همکف ضمنًا هزینه پرداخت نیم عشر دولتى بر عهده ى محکوم علیه مى باشد ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم علیه ظرف 
بیست روز پس از ابالغ اجرائیه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود مى تواند اقامه اعسار نماید تا بازداشت نشود. 
م الف: 211 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/2/573

مزایده
در پرونده 950191 و به موجب اجرائیه صادره از شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان محکوم علیهم 1- 
مصطفى وعیدى 2- علیرضا جنتى به پرداخت 641/966/473 و شرکت گیتى پسند به پرداخت 84/356/534 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لها فاطمه سلطان اکبرى 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. شرح نظر کارشناســى: 73000 متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر 5 الیه (PEX-AL-PEX) از 
قرار هر متر 11000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از 
اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: چهارشنبه 
1396/3/10 از ساعت 9  الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 
10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست 
حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در 
روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در 

مزایده شرکت داده شوند. م الف: 226  اجراي احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/2/574
حصر وراثت

سیدفریدون طالب رکنى بشناسنامه شماره 2 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 61/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سیدعلى طالب رکنى 
بشناسنامه شماره 7- 199013978 در تاریخ 95/10/14 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- سیدفریدون طالب رکنى فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفى (پدر) 2- شهال شاهرکندین 
فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه 686 نسبت با متوفى (مادر) 3- سیدمحمدرضا طالب رکنى فرزند سیدعلى 
شماره شناسنامه 2- 040721- 110 نسبت با متوفى (پسر). 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 219 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/575
حصر وراثت نامحدود

حلیمه مرغائى زاده بشناسنامه شماره 21899 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 52/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مجید زاهدى بشناسنامه 
شماره 1396 در تاریخ جمعه 10 اردیبهشت 1361 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارت است از: 
1- حلیمه مرغائى زاده فرزند رضا شــماره شناسنامه 21899 نســبت با متوفى: مادر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 237 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/576
حصر وراثت

على ضیایى بشناسنامه شماره 65 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 74/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان محمد ضیایى بشناسنامه شماره 
3671 در تاریخ 95/10/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- امرا... ضیایى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 81 نسبت با متوفى (پسر) 2- حسین ضیایى فرزند محمد شماره شناسنامه 282 نسبت با متوفى 
(پسر) 3- على ضیایى فرزند محمد شماره شناسنامه 65 نسبت با متوفى (پسر) 4- صدیقه ضیایى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 7457 نسبت با متوفى (دختر) 5- طاهره ضیایى فرزند محمد شماره شناسنامه 7670 نسبت 
با متوفى (دختر) 6- بلقیس ضیایى فرزند محمد شماره شناســنامه 131 نسبت با متوفى (دختر) 7- معصومه 
ضیایى فرزند على شماره شناسنامه 363 نسبت با متوفى (همسر). 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: 236 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/577
حصر وراثت

نادعلى ایازى جزى بشناسنامه شماره 571 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 56/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان قنبر ایازى جزى 
بشناسنامه شماره 525 در تاریخ 1324/11/11 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- نادعلى 
ایازى جزى فرزند قنبر شماره شناسنامه 571 نسبت با متوفى (فرزند) 2-خدیجه ایازى جزى فرزند قنبر شماره 
شناسنامه 527 نسبت با متوفى (فرزند) 3- صدیقه ایازى جزى فرزند قنبر شماره شناسنامه 121 نسبت با متوفى 
(فرزند) 4- صغرا ایازى جزى فرزند قنبر شماره شناسنامه 528 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 229 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/578
حصر وراثت

مهرداد حسینى کاه کش بشناسنامه شماره 414 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 15/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان گوهر استکى به شناسنامه 
شماره 181 در تاریخ 86/12/11 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- هوشنگ حسینى کاه 
کش فرزند دیدار قلى به ش.ش 338 (فرزند متوفى) 2- مهرداد حســینى کاه کش فرزند دیدار قلى به ش.ش 
414 (فرزند متوفى) 3- شــهال حســینى کاه کش فرزند دیدار قلى به ش.ش 308 (فرزند متوفى) 4- شهین 
حسینى کاه کش فرزند دیدار قلى به ش.ش 355 (فرزند متوفى) 5- مهرزاد حسینى کاه کش فرزند دیدار قلى 
به ش.ش 195 (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:221 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/2/579
حصر وراثت

رضوان على مرادى بشناسنامه شماره 110 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 49/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سیف اله على مرادى به 
شناسنامه شماره 6239 در تاریخ 82/11/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شوکت 
نیرومند فرزند حیدر به ش.ش 341 (زوجه متوفى) 2- حسینعلى على مرادى فرزند سیف اله به ش.ش 77 (فرزند 
متوفى) 3- حسنعلى على مرادى فرزند ســیف اله به ش.ش 13 (فرزند متوفى) 4- مختار على مرادى فرزند 
سیف اله به ش.ش 133 (فرزند متوفى) 5- احمد على مرادى فرزند سیف اله به ش.ش 8365 (فرزند متوفى) 
6- رضوان على مرادى فرزند سیف اله به ش.ش 110 (فرزند متوفى) 7- صدیقه على مرادى فرزند سیف اله 
به ش.ش 63 (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:232 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/2/580
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973759101728 شماره پرونده: 9509983759101261 شماره بایگانى شعبه: 951271 
خواهان: خانم زهرا بهمرام فرزند شهریار به نشانى اصفهان- برخوار و میمه –مرکزى-شاهین شهر خ طالقانى 
فرعى 11 پ54 خوانده:آقاى سعید نباتى فرزند غالمحسین به نشانی: مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسى (رأى دادگاه): در خصوص دادخواست خانم زهرا بهمرام فرزند شهریار به طرفیت آقاى سعید نباتى 
فرزند غالمحسین به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مطالبه مهریه در پرونده کالسه 951271 صادره 
از شعبه اول حقوقى شاهین شهر دادگاه با بررسى محتویات پرونده مالحظه دادخواست تقدیمى، استشهادیه 
ارایه شده، اظهارات گواهان خواســته خواهان را محمول بر صحت تلقى و مســتنداً به مواد 504 لغایت 514 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم به قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسى صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محکمه تجدید نظر استان اصفهان است. م الف : 231 

محمدى رئیس اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /2/581
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دیده ها هرگز او را آشکار نمى بینند، اما دل هاى باایمان درست 
او را در مى یابند. خدا به همه چیز نزدیک است نه آنکه به اشیاء 
چســبیده باشــد؛ از همه چیز دور اســت نه آنکه از آنها بیگانه 
باشد؛  اراده کننده اســت نه از روى آرزو و خواهش؛ سازنده 
است نه با دست و پا،  بزرگ است نه با ســتمکارى؛ بیناست نه با 
حواس ظاهرى ،سرها و چهره ها در برابر عظمت او به خاك 

موال على (ع)افتاده، و دل ها از ترس او بى قرارند. 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت مى نماید در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
که رأس ساعت 12 روز جمعه مورخ 96/3/5 در محل بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان 
واقع در اصفهان، شهرك ولیعصر (عج)، بلوار شهید بخشى تشکیل میگردد شخصاً و یا نماینده 

قانونى خود حضور بهم رسانید. 
دستورات جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 

1- استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع 
2- استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى به مجمع 

3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت براى سالهاى (98- 96)
4- تصویب عملکرد و تراز مالى سال 95

5- انتخاب بازرس 
6- انتخاب روزنامه 

7- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت مى نماید در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه و فوق العاده 
که به ترتیب رأس ســاعت 8 و 10/30 صبح روز جمعه مورخ 96/3/5 در محل بیمارستان فوق تخصصى میالد 
اصفهان واقع در اصفهان، شهرك ولیعصر (عج)، بلوار شهید بخشى تشکیل میگردد شخصاً و یا نماینده قانونى 

خود حضور بهم رسانید. 
دستورات جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 

1- استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع 
2- استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى به مجمع 

3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت براى سالهاى (98- 96)
4- تصویب عملکرد و تراز مالى سال 95

5- انتخاب بازرس 
6- انتخاب روزنامه 

7- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد 
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده 

الحاق عباراتى به موضوع شرکت 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت همساز 
تصویر سهامى خاص به شماره ثبت 9273 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه و فوق العاده شرکت 
پرتو تصویر شفا سهامى خاص به شماره ثبت 25637 

هیئت مدیره شرکت همساز تصویر مرکز MRI  اصفهان

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان

والدت باسعادت حضرت على اکبر (ع) وروز جوان 
برجوانان ایران اسالمى مبارك باد.

شــهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه صورتجلســه شماره 130 مورخ 
95/12/23 شوراى اسالمى شهر منظریه حمل و پخش مصالح بیس موجود در معابر 
مجتمع کارگاهى شیخ بهایى شهر منظریه از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه همه روزه در 

ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه فرمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز پنجشنبه 96/3/4 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

تاریخ بازگشایى اسناد: 96/3/4 ساعت 18 

آگهى تجدید مناقصه عمومى

سیدعلى مرتضوى- شهردار منظریه 

نوبت اول

شــهردارى دولت آباد برخــوار در نظر دارد نســبت به بهره بــردارى از ماده
 معدنى مــارن آهکــى صفى آباد برخــوار از طریــق مزایده عمومــى اقدام

 نماید. 
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهردارى: روز سه شنبه مورخ 96/3/2 

گشایش پاکتهاى مزایده: روز چهارشنبه مورخ 96/3/3 
محــل دریافت اســناد: دولت آبــاد- بلــوار طالقانــى- پایــگاه اینترنتى

 www.dolatabadcity.ir تلفن 45822010- 031 
 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مزایده

رضا اخوان- شهردار دولت آباد

نوبت اول

با نصف جهانجهانى شویــــــد
روزنامه نصف جهان در سراسر استان اصفهان نمایندگى فعال مى پذیرد

     34452005 nesfejahannewspaper
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دایى با سنگ 
خواهرزاده اش را کشت

خراب شدن دندان
 با این 

عادت غلط روزانه

بهترین اپلیکیشن دوربین 
فیلمبردارى اندروید!

نقد دارم، ولى به 
روحانى رأى مى دهم

13با کرانــــچار تا 1398

10 11

 چگونه مى توانم به شکل 
مطمئنى در وب به 
گشت  وگذار بپردازم؟

هکرها مى توانند به 
وب کم من دسترسى 

داشته باشند؟

در برابر سرقت هویت
 چگونه از خود
 محافظت کنم؟

بهترین آنتى ویروس
 رایگان چیست؟

کامپیوتر مک من بدون 
وجود نرم افزارهاى 

آنتى ویروس
 ایمن است؟

5 سئوال بزرگ کاربران دربـــــاره

امنیت فضاى مجازى

www

کلکسیون کلکسیون 11
تمام بیمارى ها تمام بیمارى ها 
در استرسدر استرس

در حالى که تنها چند روز تا آغاز تبلیغات 
انتخابــات شــوراهاى اســالمى شــهر 
و روســتا باقى مانــده اســت، روزنامه

نصف جهــان آمادگى خــود را براى درج 
برنامــه هــاى نامزدهــاى محتــرم این 
انتخابات اعالم مــى دارد. این روزنامه 
با دارا بودن شــبکه توزیع مناســب در 
شهرســتان هاى دور و نزدیک اســتان 
قادر اســت بهتریــن امکان بــه منظور 
ارتبــاط میان نامزدها بــا رأى دهندگان 
را فراهــم آورد. پــس، از این فرصت 
اســتفاده کنید و اگر مى خواهید مسیر 
رسیدن به پارلمان شــهر یا روستا را با 
اطمینان بیشترى طى کنید، نصف جهان 
را براى معرفى برنامه هایتان به مردم 
انتخاب نمایید. این روزنامه آماده است 
تا در زمینه تبلیغات انتخاباتى به عنوان 

مشاور امین شما عمل کند.

قابل توجه نامزدهاى انتخابات
 شوراى شهر و روستا 

در استان اصفهان
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با یحیى از قرارداد 
میلیاردى تا نیمکت 
تراکتور و رضاییان
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 بزن
 به سیم
 آخر!
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نداى قلب سپاهانى ها

رى کاظمى در تبریز
 بى تأثی
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دسکتاپ

اندروید

رصد آنالین

گوگل هوم دستور طبخ غذا را 
براى شما مى خواند

شرکت گوگل روى دستیار خانگى و اسپیکر هوشمند 
خود موسوم به گوگل هوم سرمایه گذارى گسترده اى 
انجام داده و به طور مرتــب ویژگى هاى مختلفى را 
به این گجت هوشــمند اضافه مى کند. پس از آنکه 
ویژگى هاى چنــد کاربرى، پیدا کــردن بلیت هاى 
هوایى ارزان قیمت و کنترل ابزارهاى هوشمند به این 
اسپیکر هوشمند افزوده شد، اکنون گوگل ویژگى طبخ 
ساده تر و خوشمزه تر غذاها را به این دستیار هوشمند 

خود افزوده است.
گوگل هوم اکنون این توانایى را دارد تا دستورالعمل 
آماده سازى غذاها را براى شما بخواند و به شما اعالم 
دارد براى آماده سازى یک غذاى خوشمزه، یک دسر 
دلچســب یا یک غذاى مبتکرانه دقیقًا بر مبناى چه 

الگویى باید رفتار کنید.
هر زمــان کاربــران بــه گــوگل اعــالم دارند: 
«Ok Google, start cooking»، گوگل هوم دستور 
آماده ســازى یک غذا را براى مخاطــب مى خواند. 
کاربران همچنین این توانایى را دارند تا دستور طبخ 
غذاى مورد نظر خود را انتخاب کرده و در ادامه گزینه 
Send to Google Home را انتخاب کنند. در ادامه 

با گفتــن: «Ok Google, start cooking» از این 
دستیار هوشمند درخواست کنند تا در آماده سازى غذا 
به آنها کمک کند. گوگل گفته است: «گوگل هوم این 
توانایى را دارد تا پنج میلیون دستور آماده سازى غذا 
را براى مخاطب بخواند. از شاهکارهاى به کار رفته 
در این زمینه مى توانیم به دســتورالعمل آماده سازى 

نان موزى یا طبخ مرغ به شیوه اى جدید اشاره کنیم.

بهترین اپلیکیشن دوربین 
فیلمبردارى اندروید!

VivaVideo Pro: Video Editor  نــرم افــزارى 

پرطرفدار و عالى در زمینه فیلمبــردارى و دوربین 
از استودیوى برنامه سازى QuVideo براى اندروید 
است که در دو نســخه رایگان و پولى عرضه شده 
است و از محبوب ترین ها به شــمار مى رود. شاید 
شما نیز از کاربرانى باشــید که دوست داشته باشید 
ویدئوهایى را که مــى گیرید بــا باالترین کیفیت 
ممکن باشــد و یا افکت هایى خارق العاده را روى 
آنها اعمال کنیــد و به گونه اى بســیار حرفه اى و 
جذاب ویدئوها را جلوه دهید، نرم افزار فیلمبردارى
VivaVideo Pro: Video Editor  بــا دارا بــودن

 ده ها قابلیت فوق العاده به شــما ایــن اطمینان را 
مى دهد که بهترین برنامه فیلمبردارى از لحظات را 
در اندرویدفون شما به ارمغان بیاورد! شاید با خواندن 
 VivaVideo Pro: Video توضیحاتــى از برنامــه
Editor فکر کنید که برنامه فوق نمى تواند نیازهاى 

شما را برآورده ســازد اما ویژگى هاى برنامه را که 
ببینید بدون شک مجذوب آن خواهید شد و به هیچ 

وجه نخواهید توانست از آن دست بکشید!

طرح جدید اسپیس ایکس
یک شــرکت فضایى خصوصى اعالم کرده تا سال 
2019 میالدى بیش از چهارهزار ماهواره اینترنتى به 
فضا مى فرستد. شرکت اسپیس ایکس تصمیم دارد 
تا سال 2019 بیش از چهارهزار ماهواره اینترنتى به 
فضا بفرستد. درهمین راستا آزمایش هاى اصلى این 
طرح در پایان ســال جارى میالدى انجام مى شود.
اجراى طرح ارسال بیش از چهارهزار ماهواره به فضا 
و درحقیقت مدار زمین  بین سال هاى 2019 تا 2024 
میالدى انجام خواهد شد. درصورت اجراى این پروژه، 
تعداد ماهواره هاى موجود در فضا 300 درصد افزایش 
مى یابد و مى توان دسترسى اینترنتى با سرعت یک 
گیگابایت برثانیه را در سراسر جهان فراهم کرد. چنین 
اینترنتى صد برابر سریع تر از پهناى باند فعلى است که 
براى خانه ها عرضه مى شود.به گفته «پاتریسیا کوپر» 
نایب رئیس اسپیس ایکس در امور دولتى، درحقیقت 
شبکه ماهواره ها سرعتى فیبرمانند براى منطقه اى 

وسیع فراهم مى کند.

در روش فروش آنالین خودرو بر خالف روش سنتى، با اســتفاده از مشاوره  تخصصى سایت همراه مکانیک، بر اساس 
آخرین معامالت روز و مهمتر از همه با استفاده از نرم افزار تخمین قیمت خودرو و آپشن هاى آن، مى توانید خودروى خود 
را کارشناسانه قیمتگذارى کنید و از فروش آن به قیمت منصفانه مطمئن باشید.با سپردن خودرو به نمایشگاه خودروهاى 
کارشناسى  شده در سایت همراه مکانیک، کارشناسان به صورت رایگان بازرسى بدنه، موتور و تست رانندگى خودرو را انجام 
مى دهند و با انتشار یک گزارش دقیق فنى از خودروى شما روى سایت، آن را منصفانه و آنگونه که هست در معرض دید 
خریدار قرار مى دهند.در نمایشگاه خودروهاى کارشناسى شده، تمامى تماس هاى تلفنى توسط کارشناسان همراه مکانیک 
پاسخ داده مى شوند و تنها مشتریان واقعى که شرایط فروش خودرو را پذیرفته اند، براى بازدید معرفى مى شوند. مى توانید 

بدون پرداخت هزینه و کامًال رایگان، خودروى خود را به نمایشگاه خودروهاى کارشناسى شده همراه مکانیک بسپارید.
در نمایشگاه خودروهاى کارشناسى شده با حضور یک کارشناس، قولنامه بسیار محکم و معتبر حقوقى مابین طرفین امضا 

شده و خیال فروشنده مى تواند از تبعات حقوقى آینده مطمئن و راحت باشد.
http://www.donyayekhodro.com :وب آدرس 

 Basketball Stars  ستاره هاى بسکتبال بازى محبوب و سرگرم کننده در سبک بازى هاى ورزشى از استودیوى 
مطرح Miniclip.com براى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشر شده و از پرطرفدارترین ها نیز به 
شمار مى رود! در این بازى شما مى توانید دریبل کنید، توپ را داخل حلقه بیاندازید، امتیاز بیاورید و ببرید! کافى است 
فقط توپ را در دستانتان بگیرید تا رقابت تان با ستاره هاى بسکتبال آغاز شود! مهارت هاى خود را به نمایش بگذارید، 
حریف خود را فریب دهید و توپ را با دقت تمام داخل حلقه بیاندازید و یکى از زیباترین بازى هاى ورزشى بسکتبال 
را تجربه کنید! همچنان که دفاع مى کنید، نیم نگاهى هم به حمله داشــته باشید؛ توپ را از حریف بدزدید و به موقع 

بپرید تا بتوانید جلوى پرتاب هاى حریف را بگیرید! 
گرافیک سه بعدى بسیار زیبا، مدل هاى کامًال سه بعدى براى بازیکنان و زمین هاى مختلفى براى بازى، بازى هاى 
بسکتبال موبایلى تا به حال به این زیبایى نبوده اند! امکان بازى با حریف به صورت آنالین در حالت مسابقه معمولى 
یا مســابقه زماندار پرتاب توپ داخل حلقه وجود دارد که شما قادر هســتید از میان آنها یکى را انتخاب کنید و براى 

ساعت ها مشغول شوید!

معرفى محصول

ســرانجام انتظارها به پایان رسید و جدیدترین پرچمداران 
سامسونگ (گلکسى اس 8 و گلکسى اس 8 پالس) براى 

کاربران ایرانى به طور رسمى رونمایى شد.
همانطور که مى دانید جدیدترین پرچمداران سامســونگ 
براى اولین بــار در تاریخ نهم فروردین مــاه در نیویورك 
رونمایى شد. سرانجام با کمى تأخیر چهاردهم اردیبهشت 
ماه در سالن برج میالد گلکسى اس8 و گلکسى اس 8پالس 
براى کاربران ایرانى نیز رونمایى شــد.در ابتداى مراســم 
«بام ســک هنگ» مدیرعامل دفتر سامسونگ در ایران، 
به طور رسمى از گلکســى اس 8 و گلکسى اس 8 پالس 
رونمایى کرد. هنگ در ادامه ضمن ابراز تشــکر از کاربران 
ایرانى بخاطر اســتفاده از محصوالت سامســونگ افزود: 
«سامسونگ بار دیگر با معرفى محصولى متعلق به آینده، نه 
تنها صنعت موبایل را وارد عرصه جدیدى مى کند بلکه ما را 
به درکى نوین از گوشى هوشمند در مقام ابزارى مى رساند 
که مى تواند ما را به جهان مورد عالقه مان نزدیک تر کند.»

برخى از مشــخصات جالــب جدیدترین 
پرچمداران سامسونگ:

سامسونگ در کنار گلکسى اس 8 و گلکسى اس 8 پالس 
از لوازم جانبــى اختصاصى تحت عنــوان DeX یا دکس 

رونمایى کرده است. 
 «Desktop Experience» مخفف عبــارت Dex واژه
است و این قطعه مى تواند پرچمداران سامسونگ را قادر به 
ارائه کارایى شبیه به یک کامپیوتر رومیزى کند! با استفاده 
از DeX شــما مى توانید یک مانیتور، مــاوس و کیبورد را 
با گلکســى اس 8 یا اس 8 پالس در تعامل مستقیم قرار 
دهید و از محیط سیســتم عامل دسکتاپى که ارائه مى شود 

لذت ببرید.
پشــتیبانى دو اسمارتفون گلکســى اس 8 و گلکسى اس 
8 پالس از قابلیت شارژ سریع و شــارژ بى سیم، بى شک 
جالب ترین ویژگى هاى دو گوشــى مورد نظر محســوب 
مى شوند.چیزى در حدود 84 درصد از مساحت پنل جلویى 

دو گوشى هوشمند گلکسى اس 8 و گلکسى اس 8 پالس 
توســط صفحه نمایش آنها پوشانده شــده است! صفحه 
نمایش گلکســى اس 8 سامســونگ 5.8 اینچى است و 
صفحه نمایش گلکســى اس 8 پالس 6.2 اینچى در نظر 

گرفته شده است.
دو گوشى هوشمند گلکسى اس 8 و گلکسى اس 8 پالس 
سامسونگ عالوه بر اسکنر چهره به اسکنر عنبیه چشم هم 
مجهز هستند. این اسکنر پیش از این در فبلت گلکسى نوت 
7 به کاررفته بود اما مشکالتى که براى این فبلت به وجود 

آمد، نهایتاً منجر به جمع آورى آن شد.
دوربین اصلى 12 مگاپیکســلى با دیافراگم 1.7 همراه با 
فوکوس اتوماتیک و فالش LED دوگانه و OIS، دوربین 
سلفى 8 مگاپیکسلى همراه با فوکوس اتوماتیک نقطه قوت 
دیگرى براى دو گوشى جدید سامســونگ مى باشد.و در 
نهایت با اجرایى فوق العاده از گروه پالت مراسم رونمایى از 

گلکسى اس8 و اس 8 پالس خاتمه یافت.

فروش آنالین
 خودرو

بازى ورزشى 
ستاره هاى بسکتبال 
اندروید 

 
چگونه با کابل USB لپ تاپ را 
به تلویزیون متصل کنیم

تنها کارى که براى اتصال لپ تاپ خود به تلویزیون 
باید انجام دهید این اســت که ببینید تلویزیون شما 
از کدام قابلیت هاى فناورى USB پشتیبانى مى کند 
و بعد یک کابل USB مناســب براى انجام این کار 

تهیه کنید.
:USB نحوه اتصال لپ تاپ به تلویزیون با کابل

1- دفترچه راهنماى تلویزیون خود را بررسى کنید و 
 USB ببینید آیا از ارتباط مستقیم با کامپیوتر از طریق
پشتیبانى مى کند یا خیر. اگر اینگونه بود ببینید کدام 

نوع از فایل ها پشتیبانى مى شوند.
2- پورت USB پشــتیبانى کننده روى تلویزیون را 

پیدا کنید.
 USB 3-کابل و مبدل الزم بــراى اتصال به پورت
روى تلویزیون و لپ تاپ خود را تهیه کنید. معموًال 
کابل USB همراه با تلویزیون براى این کار کفایت 

مى کند.
4-یک ســر کابل USB را به پورت مربوطه روى 
لپ تاپ متصل کنید و ســر دیگر کابل را به پورت 

USB تلویزیون متصل کنید.

5- بــا اســتفاده از کنتــرل از راه دور از منــوى 
ورودى هاى تلویزیون ورودى مربوط به این پورت 

را انتخاب کنید.

روبات ها بهتر از شما مى توانند 
به کارکنان آموزش دهند

روبات ها مى توانند کلیه فرآیندهاى تولیدى، عملیاتى 
و... را بهبود بخشــند اما یکى از امور مهمى که باید 
به شدت مورد توجه قرار گیرد، مسئله آموزش است. 

روبات ها در این زمینه هم موفق بوده اند.
«تاال» که نام کسب و کارى نوپا در منطقه بوستون 
است، روباتى ساخته که مى تواند بسیارى از وظایف 
معمول و روزمره بخش منابع انســانى مانند توزیع 
نظرسنجى ها، جمع آورى اطالعات و حتى آموزش 

کارکنان را انجام دهد.
این روبات ها در واقع نسبت به بسیارى از افراد، درك 
بیشترى دارند و به همین خاطر، خیلى از شرکت ها 
سعى مى کنند تا نهایت اســتفاده را از قابلیت هاى 
موجود در روبات ها ببرند و 80 درصد شــرکت ها در 
حال حاضر بر اســاس ابزارهاى ارتباطاتى مبتنى بر 

روبات نظیر اسلک و هیپ چت کار مى کنند.
یکى از احتماالتى که تحلیلگــران همواره آن را در 
نظر مى گیرند این است که شــاید اگر روزى تمام 
کارها در دســت روبات ها قرار گیــرد، به جاى رفع 
مشکالت، حتى مشــکالت زیادى را نیز به وجود 
آورند و این براى بسیارى از شرکت ها به یک کابوس 
تبدیل شده است.اما در حقیقت، در پاسخ به این امر، 
باید گفت که یک روبات با طراحى و اجراى مناسب، 
نه تنها جاى کارکنان را نمى گیــرد، بلکه آنها را در 

انجام وظایفشان سریع تر و دقیق تر مى کند.

ترفند

کلیک

بســیارى از کاربران در زمان آنالین بــودن نگران حریم 
خصوصى خود هســتند. این افراد همواره این پرسش را 

مطرح مى کننــد که بر مبناى چــه راهکارهایى قادر 
هستیم در زمان آنالین بودن از اطالعات شخصى 

خود محافظت به عمل آوریم.
بعضــى موضوعــات هیچگاه تغییــر پیدا 

نمى کنند اما این موضوع در ارتباط با امنیت 
کامپیوترى صادق نیست، به دلیل اینکه 
در دنیاى امنیت کامپیوترى هر هفته 
یکبار تهدیدات و مشــکالت امنیتى 
جدید شناسایى و وصله هاى جدیدى 
عرضه مى شــوند. ما تنهــا زمانى 
قــادر خواهیم بود به بســیارى از 
پرسش هاى کلیدى پاسخ دهیم و 

شکاف فقدان دانش را پر کنیم که در ابتدا الگوها را به شکل 
درستى شناسایى کرده باشیم. متخصصان تنها زمانى قادر 
به ترسیم درست الگوها خواهند بود که با ده ها هزار پرسش 

مرتبط با یک زیرساخت مشخص روبه رو شوند.
پرسش هایى که در گوشه و کنار انجمن هاى امنیتى منتشر 
مى شوند دقیقاً بازتابى از نگرانى کاربران در مقیاس جهانى 
اســت. براى اینکه با مهمترین پرسش هاى مطرح شده از 
سوى کاربران در انجمن هاى امنیتى آشنا شوید با ما همسفر 

شوید تا نگاهى به این پرسش ها داشته باشیم.

1- چگونه مى توانم به شکل مطمئنى در وب 
به گشت  وگذار بپردازم؟

یکى از مهمترین پرسش هایى که از سوى بسیارى از کاربران 
مطرح مى شود این است که چگونه مى توانم بدون هیچگونه 
نگرانى از بابت تبلیغات هدفمند یا ردیاب ها به گشت  وگذار در 
اینترنت بپردازم؟ پیشرفت هاى عرضه فناورى به سامانه هاى 

ردیاب آنالین اجازه داده است به شکل هاى 
پیچیده ترى فعالیت هــاى کاربران 

را ردیابى کنند. بر همین اساس 
بســیارى از کاربــران ترجیح 
مى دهند به شکل ناشناس 

به اینترنت وارد شوند.
به طور مثــال در بعضى از 
کشورها قوانین و مقررات به 
ارائه دهندگان سرویس هاى 
اینترنتــى اجازه داده اســت 
اطالعات مربوط به تاریخچه 

جستجوى مشــترکان خود را 
بدون آنکه هیچگونه اجازه اى از آنها کسب کنند به 

شرکت هاى ثالت بفروشند. با توجه به وجود چنین مقررات و 
قوانینى کاربران باید در زمان گشت وگذار در فضاى مجازى 
توجه بیشترى به الگوهاى جستجوى خود داشته باشند. براى 
آنکه بتوانید از فعالیت هاى خود محافظت به عمل آورید بهتر 
است پیش از آنکه از موتورهاى جستجوگر براى جستجو 

در وب استفاده کنید 
از حساب کاربرى خود 

خارج شوید، کش مرورگر 
و تاریخچه جستجوها را پاك 

کــرده و از قابلیــت زبانه خصوصى 
مرورگر خود استفاده کنید. این کار کمک مى کند 

تا کمترین اطالعات در ارتباط با فعالیت هاى شما ثبت شوند.

2-هکرها مى توانند به وب کم من دسترسى 
داشته باشند؟

این موضوع اولین بار چند سال پیش مطرح شد. زمانى که 
یک دانشجو متوجه شد هکرها موفق شــده اند از طریق 
وب کم دســتگاه لپ تاپ دانشگاه او را مشــاهده کنند. در 
ادامه هکرها موفق شــدند با نفوذ به دستگاه هاى جانبى 
دیگر این شخص چراغ هاى روشــنایى خانه او را روشن 
کرده و به دوربین  دستگاه هاى همراه او (گوشى هوشمند و 
لپ تاپ) نفوذ کنند و یکسرى اعمال مجرمانه 
را انجام دهند. (فیلمى بر 
مبناى این موضوع ساخته 
شــد و نشــان داد یــک 
هکر قادر اســت به تمامى 
دستگاه هاى یک کاربر نفوذ 
کند و حتى آدرس خانه او را 
به دست آورد. هکر این فیلم 
حتى موفق شد عکس هاى 
این فــرد را از درون کامپیوتر و 
فضاى ذخیره ساز ابرى او پاك کند 
و به طور ناگهانى آهنگى را روى لپ تاپ 
او پخش کند.) مردم سعى مى کنند روى دوربین وب 
کم خود یک نوار سیاه قرار دهند. با این حال هر روز بر تعداد 
دستگاه هاى هوشمندى که ساخته شده و خریدارى مى شوند 
افزوده مى شود. تعدد دستگاه هاى هوشمند به معناى وسعت 
وب کم ها است. ساده ترین مثال گوشى هوشمند شماست. 
گوشى هوشمند خود را به تمام مکان هایى مى برید که در 

طول روز به آنجا مى روید. جالب تر 
آنکه در طول روز و به طور ناخواسته 

گوشى هوشمند خود را در زوایاى مختلفى 
قرار مى دهید.

RAT  از جمله بدافزارهایى اســت که به منظور هک 

کردن وب کم ها ساخته شده است. تروجانى که از راه دور 
کنترل شــده و اغلب از طریق هرزنامه هاى ایمیلى براى 
کاربران ارسال مى شود. زمانى که روى این بدافزار کلیک 
مى کنید، نرم افزار چراغ روى دستگاه را غیرفعال کرده و شما 
هیچگاه اطالع پیدا نخواهید کرد فردى در حال تماشاى 
شماســت. براى آنکه از خودتان در برابر این تهدید پنهان 
محافظت کنید، مهم است به  روزرســانى هاى نرم افزارها 
را نصب کرده و از نرم افزارهاى امنیتى استفاده کنید. عدم 
به روزرسانى نرم افزارها و ســرویس ها باعث شکل گیرى 
رخنه ها یا به وجود آمدن نقاط دسترسى آسیب پذیر روى 
کامپیوترها یا دســتگاه هاى هوشمند مى شــود. امروزه 
نرم افزارهاى خاصى در ارتباط با وب کم طراحى شــده اند 
که قادر هستند فعالیت هاى هکرى را دنبال کرده و از حریم 
خصوصى شما محافظت به عمل آورند. اما در موارد جدى تر 
و بسته به دستگاهى که از آن اســتفاده مى کنید پیشنهاد 

مى کنم وب کم دستگاه خود را غیر فعال کنید.

3-در برابر ســرقت هویت چگونه از خود 
محافظت کنم؟

زمانى که بچه بودید، والدین به شما مى گفتند با افراد غریبه 
صحبت نکنید. دقیقاً همین قاعــده در ارتباط با تعامالت 
شما در جهان سایبرى نیز حکم فرماســت. زمانى که به 
سایت هایى وارد مى شــوید و براى تمکیل فرآیند ثبت نام 

یا اشــتراك در خبرنامه نیاز دارید اطالعات شخصى خود 
را وارد کنید، جانب احتیاط را هیچــگاه فراموش نکنید. 
هنگام ارسال اطالعات شخصى همچون آدرس یا 
روش پرداخت، بررسى کنید که صفحه موردنظر 
از پروتــکل Https اســتفاده مى کند یا خیر. 
هیچگاه اینگونه اطالعــات را براى یک 
شخص یا سایتى که با آن آشنایى ندارید 
ارسال نکنید. عقل سلیم حکم مى کند 
که در زمان ورود به فضاى مجازى 
از هویت شخصى خود محافظت 
کنید. درك خطرات، توجه مستمر 
به اطالعات ارسالى، به کارگیرى 
گذرواژه هاى قدرتمند و توجه به 
اســکیماى حمالت فیشینگ به 
شــما کمک مى کند از تهدیدات 

امنیتى فاصله بگیرید.

4-بهترین آنتى ویروس 
رایگان چیست؟

اصلى ترین راهکارى که براى محافظت 
از ویروس ها و بدافزارهــا در اختیار ما قرار 
دارد به کارگیرى نرم افزارهاى آنتى ویروس 
اســت. به این امید که در ازاى قیمتى که براى 
آنها پرداخت مى کنیم از ما در برابر تهدیدات مخرب 
محافظت به عمل آورند. این نرم افزارها و سطوح حفاظتى 
که در اختیار ما قرار مى دهند در بعضى موارد رایگان هستند. 
شرکت هاى پیشرو در این زمینه در اغلب موارد راهکارهاى 
حفاظتى جامعى ارائه مى کنند. تعدادى از این شرکت ها در 
کنار بسته هاى تجارى خود بسته هاى رایگان حفاظتى را در 

اختیار کاربران قرار مى دهند. 

5-کامپیوتــر مک مــن بــدون وجود 
نرم افزارهاى آنتى ویروس ایمن است؟

Experts Exchange گفته است: «سئواالت بسیارى در 

ارتباط با امنیت سامانه هاى مک را مشاهده کرده و دریافت 
کرده ایم. سئواالت عمدتاً حول این محور بودند آیا سرویس 
iCloud و مک من ایمن اســت؟ چگونه مى توانم آن را به 

لحاظ امنیتى مورد اسکن قرار دهم؟ چگونه مى توانم همانند 
پلتفرم هاى دیگــر از نرم افزارهاى آنتى ویروس اســتفاده 
کنم؟» در پاسخ  به این پرســش باید اعالم کنیم که بله به 
شــکل انکارناپذیر مخاطرات امنیتى کامپیوترهاى مک 
را نیز تهدید مى کنند. هرچند ســازندگان سیســتم عامل
 mac OS X ادعا مى کنند که این سیستم عامل عارى از 
نقص هستند اما هنوز هم یکسرى نقاط ضعف درون آنها 
وجود دارد. پیش از آنکه روى هر آیتمى کلیک کنید ابتدا باید 
آن  را مورد اسکن قرار دهید. مک همواره از عبارت ایمن ترین 
سیستم عامل استفاده مى کند، اما ضررى ندارد دستگاه خود 

را با جدیدترین بسته هاى امنیتى محافظت کنید. 

گلکسى اس 8 و اس  8 پالس در ایران رونمایى شدند 

 زمان آنالین بــودن نگران حریم 
اینپرسش را د. این افراد همواره

 مبناى چــه راهکارهایى قادر 
بودن از اطالعات شخصى 

وریم.
هیچگاه تغییــر پیدا 
ارتباط با امنیت ع در
ت، به دلیل اینکه 
ترى هر هفته 
کالت امنیتى 
هاى جدیدى 
هــا زمانى 
ســیارى از 
سخ دهیم و 

ر کنیم که در ابتدا الگوها را به شکل 
اشیم. متخصصان تنها زمانى قادر 
 خواهند بود که با ده ها هزار پرسش 

 مشخص روبه رو شوند.
ه و کنار انجمن هاى امنیتى منتشر 
 نگرانى کاربران درمقیاس جهانى

همترین پرسش هاى مطرح شده از 
هاى امنیتى آشنا شوید با ما همسفر 

سش ها داشته باشیم.

وانمبه شکل مطمئنى در وب
؟ ا

وب استفاده کنید  در
ازحساب کاربرى خود 

خارج شوید، کش مرورگر 
و تاریخچه جستجوها را پاك 

کــرده و از قابلیــت زبانه خصوصى 
مرورگر خود استفاده کنید. این کار کمک مى کند 

تا کمترین اطالعات در ارتباط با فعالیت هاى شما ثبت شوند.

2-هکرها مى توانند بهوب کم من دسترسى
داشته باشند؟

این موضوع اولین بار چند سال پیش مطرح شد. زمانى که 
ط ا ا ش ف ا ک ش ا ک

طول روز به آنجا مى روید. جالب تر
آنکه در طول روز و به طور ناخواسته 

گوشى هوشمند خود را در زوایاى مختلفى 
قرار مى دهید.

RAT  از جمله بدافزارهایى اســت که به منظور هک 

د ا از که ان ت ت ا اختهشد ا ک د ک

یا اشــتراك در خبرنامه نیاز دارید اطال
کنید، جانب احتیاط را هیچــگ را وارد
هنگام ارسال اطالعات شخصى
روش پرداخت، بررسى کنید ک
sاز پروتــکلHttps اســت

هیچگاه اینگونه اطالع
شخص یا سایتى که
ارسال نکنید. عقل
که در زمان ورود
از هویت شخص
کنید. درك خط
به اطالعات ار
گذرواژه هاى
اســکیماى ح
شــما کمک م
امنیتى فاصله بگ

4-بهترین
رایگان چیست
اصلى ترین راهکارى
از ویروس ها و بدافزاره
دارد به کارگیرى نرم افزار
اســت. به این امید که در ازا
آنها پرداخت مى کنیم از ما در براب
محافظت به عمل آورند. این نرم افزاره

ا اق ا اخ ک

ــاره
امنیت فضاى مجازى5 سئوال بزرگ کاربران دربـــ

 چگونه مى توانم به 
شکل مطمئنى در وب به 
گشت  وگذار بپردازم؟

هکرها مى توانند به 
وب کم من دسترسى 

داشته باشند؟

در برابر سرقت هویت 
چگونه از خود
 محافظت کنم؟

بهترین آنتى ویروس 
رایگان چیست؟

کامپیوتر مک من بدون 
وجود نرم افزارهاى 

آنتى ویروس ایمن است؟

اصلى ترین 
راهکارى که براى 

محافظت از ویروس ها و 
بدافزارها در اختیار ما قرار 

دارد به کارگیرى نرم افزارهاى 
آنتى ویروس است
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عضو انجمن دندانپزشکى ترمیمى و زیبایى ایران، در ارتباط 
با دندانپزشکى ترمیمى اظهارداشت: رشته تخصصى 

دندانپزشــکى ترمیمى به درمان بیمارى هاى تاج 
دندان مى پردازد و این درمان و بازســازى تاج 

دندان شامل نواقص تکاملى و اکتسابى مانند 
بیمارى هاى میکروبى، بیمارى هاى ناشى 
از تروما و آســیب هاى ضربه اى است. 
گاهى نسج دندان سالم ولى دچار تغییر 
رنگ نامطلوب است.تمامى این عوامل 
با ایجاد اشــکال در عملکــرد دندان ها 
(جویدن و تکلم ) یا نواقص ظاهرى شکل 
و یا رنگ آنها کــه روابط اجتماعى فرد را 

تحت تأثیر قرار مى دهند باعث نارضایتى 
بیمار مى شود.

رضا طایفه دولو، افزود: یکى از عوامل مهمى 
که باعث تخریــب تاج دندان مى شــود، ایجاد 

نیروهاى زیاد جوشى است که به دنبال عادت هاى 
غلط جویدن و یا جفت بندى غلط دندان ها ایجاد مى شود 

و این تخریب ها تحت عنوان بیمارى هاى «ســطح جونده» 
نامیده مى شود.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى گیالن ادامه داد: تمام کسانى که دچار 
سایش دندانى هستند یا به طور مکرر دچار شکستگى روکش ها، پر کردگى و شکستگى ریشه دندان ها مى شوند به نحوى تحت استرس و 
نیروهاى زیاد و یا تأثیر مواد شیمیایى مخرب مثل اسیدهاى غذایى هستند و عامل اصلى این بیمارى و تخریب همچنین مى تواند ناهماهنگى 
بین عضالت و جفت شدن و حرکات دندان ها باشــد که به دنبال آن دندان ها مى توانند در مقابل پوسیدگى و شکستگى ها مستعد شوند. 
گاهى از اوقات ناهماهنگى عضالت ودندان ها عامل دردهاى عضالنى فک و صورت هســتند که با میگرن ها و دردهاى عصبى مى تواند 

اشتباه گرفته شود.
دولو اظهار داشت: یک ناراحتى ساده سطح جونده دندان ها مى تواند اثرى به مراتب بزرگ تر از آن چیزى که هست، بگذارد حتى دندان را 
مستعد ابتال به بیمارى هاى لثه و سیستم نگهدارنده آنها نموده و دوام و بقاى آن را زیر سئوال ببرد. بسیارى از بیماران به دنبال تخریب ها، تاج 
دندان هاى شان شکسته یا کوتاه مى شود و احساس مى کنند که حتى ارتفاع صورتشان هم تغییر کرده است. وى گفت: دندانپزشکى ترمیمى 

با ارائه روش هاى دقیق ضمن مراقبت از سالمت نسج تاج دندان ها، به پیشگیرى از عوامل مستعد کننده در برابر بیمارى ها مى پردازد.
 این متخصص دندانپزشکى ترمیمى و زیبایى افزود: توجه به اینکه بیماران فقط به هدف زیبایى ظاهر دندان هاى شان اقدام به درمان کنند 
چیزى جز ضرر مادى در پى نخواهد داشت و بهتر است قبل از هر گونه درمان دندانپزشکى روى تاج دندان هاى فرد، به شناخت و رفع عوامل 

مولد بیمارى توجه شود و تنها در این صورت است که درمان دندانپزشکى موفق خواهد بود.
وى ادامه داد: رسالت رشته دندانپزشکى ترمیمى، درمان دندان هاى تخریب شــده و برگرداندن سیستم جونده و صلح آمیز به بیمار است و 
باید توجه داشت که مقوله سالمت فقط تأمین زیبایى نیست و دندانپزشکى ترمیمى نقش مهمى در پیشگیرى از بیمارى ها و حفظ سالمت 

دندان ها دارد.
 این دندانپزشک گفت: در این میان ضمن توجه به وضعیت انفرادى هر دندان باید به عالیمى که نشانگر اختالل در رابطه دندان ها با عضالت 
فک و صورت است از قبیل بسیارى از دردهاى مفصل فکى که هنگام جویدن ایجاد مى شود یا صداهاى مفصل هنگام باز و بسته شدن دهان 
و یا درد در هنگام جویدن، توجه کرد و بیمارى هاى دندانى با توجه به کل سیســتم جونده درمان و نگاه درمان محور با نگاه سالمت محور 

جایگزین شود.

پژوهشگران دانشگاه «دورهام» در انگلستان و دانشگاه «یاسکیال» در فنالند 
مى گویند که موسیقى درمانى مى تواند به تنظیم خلق افراد کمک کند.

این موسیقى شناسان، تجربیات هیجانى مربوط به موسیقى غمناك در دوهزار و436 نفر را 
بررسى کرده اند. این افراد در سه طرح پژوهشى بزرگ در انگلستان و فنالند مورد بررسى 

قرار گرفته اند.
پژوهشگران علل گوش دادن به موسیقى غمناك را شناســایى کرده اند و نیز هیجانات 
مربوط به تجربیات خاطره انگیز را بررسى کرده اند که مربوط به گوش دادن به موسیقى 

غمناك هستند.
پژوهشگران مى گویند که گوش دادن به موسیقى غمناك در برخى افراد منجر به ایجاد 
لذت مربوط به موسیقى مى شود. آنها مطرح مى کنند که گوش دادن به موسیقى غمناك 

در برخى افراد بخاطر برانگیختن خاطرات، منجر به ایجاد احساس راحتى نیز مى شود.
با این حال، قسمت قابل مالحظه اى از جامعه آمارى نیز اظهار داشته اند که بخاطر گوش 
دادن به موسیقى غمناك، تجربه هاى دردناکى داشته اند که مربوط به فقدان هاى شخصى 
مثل از دست دادن یک عزیز، طالق، به هم خوردن رابطه یا دیگر حوادث در طول زندگى 

است.
سه نوع تجربه در نتیجه گوش دادن به موسیقى غمناك در این پژوهش یافت شدند: لذت، 

راحتى و درد.
پژوهشگران اضافه کردند که تجربه غمگینى لذت بخش ربطى به جنسیت یا سن نداشته 
اســت. هر چند به نظر مى رسد که تخصص و عالقه موســیقى چنین اثراتى را چند برابر 

مى کند.
افراد مسن تر، غمگینى راحتى بخش را قوى تر گزارش کردند. در حالى که احساسات قویًا 

منفى نسبت به موسیقى غمناك در افراد جوان تر و زنان، بیشتر گزارش شده است.
هر کدام از انواع تجربیات هیجانى مربوط به موســیقى غمناك را مى توان به استداللى 

مشخص، ساز و کار روانشناختى و واکنش هاى فرد متصل کرد.
یکى از پژوهشــگران اظهار مى کند: «ما فکر مى کنیم این مســئله مى تواند به خوبى

نشان دهنده طبیعت عملکردى این تجربیات باشد. هر چند تجربیات مثبت به 
نظر مى رسید که بیشتر در ارتباط با گوش دادن به موسیقى غمناك مطرح 

مى شــوند، تجربیاتى حقیقتًا منفى نیز در نمونه هاى آزمایشى ما کم 
نبودند.»

پروفسور «یورگ فاکنر» که استاد موســیقى، سالمت و مغز در 
دانشگاه «آنجلیا روسکین» است و جزئى از این پژوهش نیست، 
درباره این یافته ها مى گوید: «ایــن پژوهش اثبات مى کند 
که موســیقى درمانگران، هنگام استفاده از آهنگ هایى که 
حامل محتواى غمناك و دردناکى از وقایع دشوار زندگى 

مثل از دســت دادن همسر یا فرزند هســتند،مى توانند 
به تجربه اى منحصر به فرد و واقعى دســت پیدا کنند. 
برخى افراد از موســیقى غمناك لذت مى برند و در 
موقعیت هاى خاصى، احساس راحتى از آن به دست 
مى آورند. اما زمانى کــه آهنگى خاص حامل یک 
هیجان منفــى مربوط به چالش هاى شــخصى 
و محیطى مى شــود، موســیقى درمانگر باید با 
دقت شــروع به کار برد مؤلفه هاى مربوط به آن 
کند. یک موسیقى درمانگر ماهر و آموزش دیده 
مى تواند معنایى کــه فرد از موســیقى غمناك 

برداشت مى کند، حس کند و خود را با آن وفق دهد. 
این معنا مى تواند تجربات و خاطراتى منفى باشد که در 

این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند.»

لذت گوش دادن 
موسیقى غمناك

آیا صاحب حرفه اى پردرآمد شــده اید و با خود فکر مى کنید که با درآمدتان چه کار کنید تا 
خوشحال وشادتر شوید؟ بیشتر مردم تصور مى کنند با خرج کردن مى توانند شادى بخرند و 

درآمدشان را صرف مخارج گوناگون مى کنند.
اما حقیقت چیز دیگرى است. تحقیقات مختلف روى افراد پولدار نشان داده 

است آنها زمانى که دور از پولشان هستند شادترند.

 تجربه بخرید
برخى از مردم تصور مى کنند با انجام دادن خرید هاى 

بزرگ و حسابى مثل خرید خانه اى بزرگ – حتى 
بیرون از شهر – مى توانند شاد شوند.

در واقع آنها مى خواهند جمالت تحسین آمیز 
دوستان و آشنایان شان را بشنوند. اما باور کنید 
که این نــوع تعریف و تمجیــد هرگز موجب 

رضایت کلى از زندگى نمى شود.
یــک خانه جدید بــزرگ ممکن اســت یک 
آشپزخانه دوست داشتنى و یک حیاط پردرخت 

داشته باشد اما شاید موضوعات دیگرى مثًال رفت 
و آمد باعث آزار شود. 

اما برخى دیگر هوشمندانه تر عمل 
مى کنند. آنها پولشان را روى کسب 

تجربه هاى جالب خرج مى کنند. مثًال به 
مکان هاى زیبا و هیجان انگیز سفر مى کنند 

یا یک وعده غذا در رستورانى راحت و شیک مى خورند و 
یا به کنسرت ها رفته و به همین سادگى و راحتى با پولشان شادى 

و تجربه هاى دوست داشتنى مى خرند.

 آن را لذت بخش کنید
اگر درآمدتان بیشتر شده ممکن است دوست داشته باشید مثًال هشت برابرگذشته 

قهوه شکالتى بخورید و یک عالمه کفش و لباس براى خود بخرید.اما دست نگهدارید!
محققان معتقدند که اگر شــما هرروز کمى خوددارى از خود نشــان دهید بیشتر لذت

مى برید. مثًال اگر امروز یک لیوان قهوه شکالتى بخورید و چند روز خود را مجبور به 
دورى از این نوشیدنى کنید، لحظه اى که دوباره یک لیوان دیگر از این نوشیدنى 
خوش طعم بخورید بسیار لذت مى برید و بدین ترتیب براى خود شادى مى خرید.

 زمان بخرید
اگر عالقه اى به انجــام دادن کارهاى خانه ندارید و البتــه پول خوبى هم دارید 

براى انجام دادن کارهاى منزل کارگر استخدام کنید و هرازگاهى به خودتان 
اســتراحت بدهید. به طور کلى کارهاى خســته کننده ولى 

اجبارى روزمره تان را به دیگران بســپارید و از وقت به 
دست آمده براى انجام دادن کارى که واقعًا دوست 
دارید استفاده کنید تا شادى را به قلبتان بیاورید.  
حتى مى توانیــد هرچند وقــت یکبار به 
مسافرت رفته و فقط تفریح و استراحت 

کنید.

 اآلن بپردازیــد، بعــداً 
استفاده کنید

به جاى اینکه چیزى گرانقیمت به 
صورت قسطى بخرید و بالفاصله از 
آن استفاده کنید اما بعداً مجبور باشید 
قسط هاى آن را بدهید و درد پرداخت 
را هر بار تحمل کنیــد، کامًال برعکس 
عمل کنید.  اآلن چیــزى را نقد بخرید و 

مدتى بعد از آن استفاده کنید.
بدین صــورت بدهکارى عــذاب تان نمــى دهد و 
همینطور در خصوص خرید جنس مــورد عالقه تان دو بار 

-یکى موقع خرید و دیگرى موقع استفاده- لذت مى برید.

 روى دیگران سرمایه گذارى کنید
تحقیقات روى بیش از صد فرهنگ از مردم دنیا نشان داده است وقتى افراد به دیگران کمک 

مى کنند بسیار شادتر از همیشه هستند.
بنابراین با شرکت در امور خیریه مى توانید قلبتان را از شادى گرم کنید.

حتى اگر براى دوست یا اعضاى خانواده خود به مناسبت هاى مختلف هدیه بخرید مى تواند 
شاد تان کند.

آیا مى دانید 
چگونه مى توان شادى خرید؟

مزایاى شگفت انگیز کدو حلوایى
یک محقق طب اسالمى مزایاى کدو حلوایى را برشمرد. 

محمد امین افرا اظهار داشت: کدو تقویت کننده مغز است. وى افزود: کدو حلوایى براى 
سرطان پروستات مفید و برطرف کننده ورم پروستات است. افرا، کدو حلوایى را غذایى 
با طبع گرم معرفى کرد و گفت: کدوحلوایى با مزاج هاى مختلف سازگار و مصرف آن 

براى هر مزاجى بدون عارضه است.
این محقق طب اسالمى با اشاره به اینکه کدو حلوایى سرشار از آنتى اکسیدان است، 
تصریح کرد: این محصول در درمان سرطان ریه و پاك سازى کبد بسیار نافع است.

وى در ادامه با اشاره به اینکه کدو، هضم غذا  را آسان تر مى کند، افزود: کدو حلوایى 
باعث دفع کرم روده نیز مى شود و بهتر است براى این منظور همراه مواد مسهل 

مصرف شود. افرا اظهار داشت: کدو نقش مؤثرى در کاهش وزن بدن دارد.
 این محقق طب اسالمى در پایان خاطرنشــان کرد: کدو حلوایى عالوه بر خواص 

متعدد، از پیرى پوست جلوگیرى کرده و باعث شادابى پوست مى شود.متعدد، از پیرى پوست جلوگیرى کرده و باعث شادابى پوست مى شود.

عالیم جسمى ناشى ازاســترس در افراد مختلف، متفاوت 
است، اما چند نشــانه شــایع وجود دارد  بســیارى از افراد 
این عالیم را به اشــتباه بــه بیمارى هاى جســمى ارتباط 
مى دهند اما در بررسى ها و آزمایش ها علت جسمى شناسایى 
نمى شود و در نهایت با کنترل اســترس این عوارض قابل 

درمان و کنترل است.
این نشانه ها عبارت است از:

کاهش عواطف و احساسات
استرس روى عملکرد غدد تأثیرمنفى مى گذارد و مى تواند در 

زندگى زناشویى تأثیر مخربى داشته باشد.

 ریزش مو
به گزارش اکونومیســت، «کارولین جیکوب» مدیرپزشکى 
مرکز جراحى و مراقبت از پوست شیکاگو در این باره مى گوید: 
ما روزانــه بدون اینکه متوجه باشــیم صد تار مو از دســت
مى دهیم اما استرس با تغییر فیزیولوژیک بدن، یکى از عوامل 

اصلى ریزش مو محسوب مى شود.

  تغییرات خلق و خوى
استرس، عملکرد هورمون هاى بدن را مختل مى کند که در 

نتیجه آن خلق و خوى افراد تغییر مى کند.

  تفکر وسواسى در کار
برخى افراد اســترس کارى دارند که اغلب باعث مى شود در 
مورد تعهدات کارى و مســائل مالى نگران باشند اما در این 
زمان ها بهترین راه حل، دور شــدن از محیط و فکر کردن 
به موضوعات در فضایى آرام است. همچنین سپرى کردن 
وقت باخانواده و دوستان به کاهش استرس هاى اینچنینى 

کمک مى کند.

تغییرات وزن
استرس با تأثیرگذارى بر روند سوخت و ساز بدن، به افزایش 

یا کاهش وزن منجر مى شود.

 مشکالت خواب
استرس بیش ازحد اغلب باعث مشــکالت خواب مى شود 
و در نتیجه آن اغلب افراد احســاس خســتگى و فرسودگى 
مى کنند که در این حالت بهترین راه حل درمان ریشــه اى 

استرس است.

کم طاقتى
اســترس گاهى موجــب بى قــرارى و کاهــش تحمل و 
پایین آمدن آستانه صبر افراد مى شــود که در این مواقع با 
کوچک ترین موضوع خشم فرد برانگیخته و عصبانى مى شود.

 تنوع بیمارى
استرس اغلب باعث اختالل درعملکرد سیستم داخلى ودرد 
بدن مى شود و به بروز سردرد، آرتریت شدید، درد قفسه سینه، 
زخم معده، تپش قلب، تنش عضالت، اسهال، درد و سوزش  

معده و سندروم روده تحریک پذیر منجرمى شود.

 کلکسیون تمام بیمارى ها 
در استرس
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فوتبال جهان

کونته، گزینه جانشینى انریکه   
خبرگزارى «ساندى اکسپرس» مدعى شد که باشگاه 
بارسلونا از عملکرد آنتونیو کونته در چلسى به وجد آمده 

و به دنبال جذب او براى فصل آینده خواهد بود.
انریکه پیش از این اعالم کرده بـود که در پایان فصل 
بارسا را ترك خواهد کرد و بارسـا نیز از همان موقع به 
دنبال جانشـینى مناسب براى اوست. ارنسـتو والورده 
جدى ترین گزینه بارسـا تا به اینجا بـوده ولى کونته با 
عملکرد خوبش از حاال مد نظر بارسا قرار گرفته است.

  بایرن باید بهتر بازى کند 
کارلو آنچلوتى سـرمربى بایرن مونیـخ، تأکید کرد که 
تیمش علیرغم قهرمانى زودهنگام، باید در هفته هاى 

پایانى نمایش هاى قدرتمندانه اى ارائه بدهد.
شـاگردان آنچلوتى که هفته گذشـته با پیروزى پرگل 
مقابل ولفسبورگ، قهرمانى شـان در رقابت هاى این 
فصـل بوندس لیـگا را قطعـى کردنـد، در دیـدار برابر 
دارمشتات قعر نشین چندان خوب نبودند و تنها به لطف 
گل خوان برنات به پیروزى رسـیدند. ضمن اینکه تیم 

حریف هم یک ضربه پنالتى را از دست داد.
آنچلوتى به خبرنگاران گفـت: ما موقعیت هاى زیادى 
داشـتیم؛ هرچند باید بهتر بازى کنیم. ما حاال دو بازى 
دیگر داریم و امیـدوارم که بتوانیم بـازى بهترى ارائه 

بدهیم.

اختالف زیدان و پرز 
به نظر مى رسـد براى جذب ادن هازارد بیـن زیدان و 

فلورنتینو پرز اختالف وجود دارد.       
نشریه «سان» ادعا مى کند که زین الدین عالقه بسیار 
زیادى دارد تا ادن هازارد در تابسـتان امسـال به رئال 
مادرید ملحق شـود اما فلورنتینو پـرز مخالف پرداخت 

قیمت 70 میلیون پوندى این ستاره بلژیکى است.
در سـال هاى اخیر زیدان همیشـه سـبک بـازى ادن 
هازارد را مورد سـتایش قرار داده و عالقـه خود به این 

بازیکن را کتمان نکرده است.
اما از آن سـو پرز احسـاس مى کند با ظهـور پدیده اى 
به نام مارکو آسنسـیو، رئال مادرید دیگر نیازى به ادن 
هازارد ندارد و این سـتاره جوان با نمایش بسیار خوبى 
که در فصل جارى داشـته است، تا سـال ها خط حمله 

کهکشانى ها را تضمین خواهد کرد.
همچنین با توجه به درخشـش فـراوان ادن هازارد در 
فصل جارى لیگ برتر و تبدیل شـدن به عامل اصلى 
قهرمانى چلسى، بعید به نظر مى رسـد مسئوالن این 
باشگاه نیز به راحتى اجازه جدایى هازارد را صادر کنند.

بشیکتاش به دنبال جذب مسى!   
فکرت اورمان رئیس باشـگاه بشیکتاش اذعان داشت 

آنها به دنبال جذب لیونل مسى هستند.       
اخبار زیادى در مورد تمایل آرسـنال و ناپولى به جذب 
اوزان اوزیاکوپ به گوش مى رسد. این هافبک 25 ساله 
اگرچه متولد هلند اسـت اما تابعیت ترکیه را پذیرفته و 
تا به حال 25 بار نیز براى تیم ملى این کشور به میدان 

رفته است.
در حالـى که اخبـار زیـادى در مـورد احتمـال جدایى 
اوزیاکوپ به گوش مى رسد، رئیس باشگاه بشیکتاش 

این اخبار را تکذیب کرد.
فکرت اورمان گفـت: «اخبار زیـادى در مـورد انتقال 
اوزیاکـوپ به گـوش رسـیده امـا در حقیقت مـا هنوز 
پیشـنهادى دریافت نکرده ایم. قرارداد او به مدت پنج 
سـال دیگر تمدید خواهد شـد و فقط یـک امضا تا رخ 

دادن این اتفاق مانده است.»
همچنین زمانى که از اورمان پرسـیده شـد که رؤیاى 
جذب چه بازیکنى را در سر دارد اینگونه پاسخ داد: «ما 

به دنبال جذب لیونل مسى از اللیگا هستیم!»

نباید شماره پیراهن توتى را 
بایگانى کرد 

لوچیانـو اسـپالتى سـرمربى ایتالیایى رم معتقد اسـت 
نباید پیراهن شـماره 10 متعلق به توتى در این باشگاه 

بایگانى شود.
بعد از 24 سـال بازى در تیم رم و سـال ها درخشـش، 
باالخره فرانچسکو توتى در پایان فصل جارى از دنیاى 
فوتبال خداحافظى خواهد کرد و علیرغم شـایعاتى که 
مبنى بر بایگانى شدن شماره 10 شنیده شده، اسپالتى 

نظر دیگرى دارد. 
اسـپالتى گفـت: «قبـل از توتى ایـن لباس بـه جوزپه 
جیانینى تعلق داشت و در گذشته دیگران این لباس را 
پوشیده اند پس از نظر من نیازى به بایگانى کردن آن 
نیست. اما در این صورت با بچه هایى که مى خواهند در 
آینده این شماره را بر تن کنند و جانشین توتى شوند چه 
خواهید کرد؟من نمى توانم عقیده افرادى که معتقدند 
این لباس باید بایگانى شود را تحمل کنم. اگر قرار است 
من دیگر این پیراهن را نبینم، در آینده باید براى دیدن 

شماره توتى به قبرستان ها بروم!»

ذوب آهن اصفهان با پیروزى برابر حریف عربستانى در آخرین 
روز از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا مى توانند حضور خود 

را در جمع 16 تیم پایانى این رقابت ها تضمین نمایند.
سبزپوشان امشب در هفته پایانى دور گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا در دوحه قطر به مصاف االهلى عربستان مى رود. نماینده 
ایران که در حال حاضر در رده ســوم گروه C ایستاده براى 
صعود به مرحله یک هشتم نهایى این رقابت ها 
محکوم به پیروزى در آخرین مسابقه است. 
به عبارت دیگر، ذوب آهن براى حضور در 
جمع 16 تیم پایانى آســیا یک راه بیشتر 

ندارد و آن پیروزى برابر تیم رده دومى االهلى است.
با وجودى که ادامه حیات سبزپوشان اصفهانى در این فصل 
از لیگ قهرمانان آســیا منوط به پیروزى در آخرین مسابقه 
است اما سرنوشت آنها کامًال در دستان خودشان است زیرا 
هر نتیجه  دیگرى که در بازى همزمان العین امارات و بنیادکار 
ازبکستان رقم بخورد هیچ تأثیرى بر صعود یا حذف ذوب آهن 
نخواهد داشت و به شرط پیروزى نماینده ایران تنها مى تواند 

تعیین کننده اولى یا دومى اش باشد.
ذوب آهن در این دیدار میهمان االهلى است اما بازى دو تیم 
نه در جده که در استادیوم ثانى بن جاسم دوحه برگزار مى شود 
که بعید است شرایط حاکم بر آن بیشتر از جو ورزشگاه سلطان 
قابوس مسقط در دیدار رفت به ضرر تیم ایرانى باشد. در آن 
مســابقه که ذوب آهن میزبان اســمى آن محسوب مى شد 
سبزپوشان اصفهانى شکســت تلخى را برابر حریف ده نفره 

خود متحمل شدند.
پرونده لیگ هاى دو کشور به فاصله چهار روز قبل از این 
مســابقه با نایب قهرمانى االهلى در عربستان و 
چهارمى ذوب آهن در ایران بســته شــد. 
به این ترتیب، بازى با االهلى پس از 
آن برگزار مى شود که ذوب آهن با 
برترى در آخرین دیدار داخلى خود 
لیگ شانزدهم را با ایستادن بر پله 
چهارم به پایان رساند. جایگاهى 
که براى این تیم تنها به شــرط 
قهرمانى تراکتورســازى در جام 
حذفى متضمن سهمیه پلى آف 
آسیایى خواهد بود. با این اوصاف، 
سبزپوشان اصفهانى در حالى باید 
براى تداوم حضورشــان در دوره 
جارى لیگ قهرمانان آســیا تالش 
کنند که هنوز بابت بودنشان در فصل 
بعد این رقابت ها مطمئن نیســتند. در 
مقابل، حریف عربستانى با کسب عنوان 
نایب قهرمانى در لیگ این کشور از هم اکنون 
مجوز شرکت در دوره آتى لیگ قهرمانان را به 

دست آورده است.
وجه مشــترك ذوب آهن و االهلى هنگام رویارویى با 
یکدیگر این اســت که هر دو تیم دیدار قبلى خود در لیگ 
قهرمانان را به شــکل غیرمنتظره اى واگذار کردند. االهلى 
در هفته پنجم به تیم قعرنشین و از پیش حذف شده بنیادکار 
باخت و ذوب آهن شکســت خانگى دور از انتظارى را مقابل 

العین متحمل شد.

گفتنى است در حالى که باشــگاه میزبان بایستى جهت تیم 
میهمان، اتوبوس، ماشین ســوارى و ماشین باربرى تدارك 
ببیند، اما متأسفانه کاروان تیم فوتبال ذوب آهن در بدو ورود به 
قطر و على رغم اعالم زمان ورود به فدراسیون قطر و باشگاه 
االهلى با کارشکنى سعودى ها روبه رو شد و هیچ وسیله اى 
براى این تیم مهیا نشده بود تا با هماهنگى مدیران ذوب آهن 
بازیکنان و کادر فنى راهى هتل محل اقامت خود شوند. در 
واقع این اقدام عربســتانى ها اولین کارشکنى آنها در مقابل 

ذوب آهن بود و قطعاً آخرین آن هم نخواهد بود.
احمد الزویهرى، رئیس پپشین باشگاه االهلى ضمن اعالم 
حمایت خود از این تیم قول داده است در صورت پیروزى برابر 
ذوب آهن در بازى هفته پایانى گروه C لیگ قهرمانان آسیا به 

اعضاى این تیم پاداش دهد.
خبر دیگر از تیم االهلى عربســتان در آســتانه رویارویى با 
ذوب آهن حاکى از آن اســت که عمر السومه مهاجم سورى 
این تیم همچنان تحت درمان ناشى از مصدومیت خود است و 
به بازى امشب نمى رسد. در دیگر بازى این گروه العین امارات 
  C میزبان بنیادکار ازبکستان است. در جدول رده بندى گروه
تیم العین امارات با 9 امتیاز صعود خود را به مرحله یک هشتم 
نهایى قطعى کرده است. تیم هاى االهلى و ذوب آهن هم به 
ترتیب با 8 و 7 امتیاز در رده هاى دوم و ســوم قرار دارند. تیم 

بنیادکار ازبکستان نیز با 3 امتیاز قعرنشین است.
بنا بر اعالم کنفدارســیون فوتبال آسیا، ریوجى ساتو  از ژاپن 
به همراه دو هموطن خود قضاوت دیدار حســاس تیم هاى 
ذوب آهن ایران و االهلى عربستان را برعهده خواهند داشت.

برنامه بازى هاى روز آخر لیگ قهرمانان آســیا به شکل زیر 
است:

■ دوشنبه – 1396/2/18
D گروه

پرسپولیس ایران - الوحده، ساعت: 19:55
الریان قطر - الهالل عربستان، ساعت: 19:55

C گروه
االهلى عربستان - ذوب آهن ایران، ساعت: 20:10
العین امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت: 20:10

■  سه شنبه - 96/2/19
A گروه

التعاون عربستان - استقالل تهران، ساعت: 20:20
االهلى امارات - لوکوموتیو ازبکستان، ساعت: 20:20

B گروه
استقالل خوزستان - الجزیره امارات، ساعت: 20

لخویاى قطر - الفتح عربستان، ساعت: 20
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6را در جمع 16 تیم پایانى این رقابت ها تضمین نمایند.
نوشان امشب در هفته پایانى دور گروهى لیگ قهرمانان  سبزپ
آآآسیا در دوحه قطر به مصاف االهلى عربستان مى رود. نماینده 
Cررایراان کان که در حال حاضر در رده ســوم گروه C ایستاده براى 
صعود به مرحله یک هشتم نهایى این رقابت ها 
محکوم به پیروزى در آخرین مسابقه است. 
به عبارت دیگر، ذوب آهن براى حضور در 
16 تیم پایانى آســیا یک راه بیشتر  6جمع

از لیگ قهرمانان آســ
است اما سرنوشت آنه
هر نتیجه  دیگرى که د
ازبکستان رقم بخورد ه
نخواهد داشت و به شر
تعیین کننده اولى یا دوم
ذوب آهن در این دیدار
نه در جده که در استادی
که بعید است شرایط ح
اقاببوسمسقط در دیدا
مســابقه که ذوب آهن
سسبزپوشپوشان اصفهانى ش

ووووخود متحمل شدند.
هههده لیگ هاى د پرون
ب مســمســممســمســاابقه
چچچچهار

ب
مقاب
نایب ق
ش مجوز
دست آورده است
وجه مشــترك
کیکدیگر این اســتک
قهرمانان را به شــکل
در هفته پنجم به تیم ق
باخت و ذوب آهن شکس

العین متحمل شد.

 بزن به سیم آخر!
ذوب آهن –االهلى در لیگ قهرمانان آسیا  

  با پایان یافتن رقابت هاى لیگ برتر، فعالیت باشگاه ها 
در فصل نقل و انتقاالت شکل رسمى به خود گرفت 
و یکى از انتقاالتى که از مدت هــا پیش قابل حدس 
بود و در موردش صحبت مى شــد، جدایى شــجاع 
خلیل زاده از سپاهان و پیوستنش به پرسپولیس بود. 
مدافع سپاهانى ها پیش از این در دو مقطع با پرسپولیس 
مذاکره کرده بود ولى امکان سرخپوش شدنش فراهم 
نشده بود ولى با پایان قراردادش با سپاهان دیگر مانعى 
برســر راه خود نمى بیند و به جمع شــاگردان برانکو 
اضافه خواهد شد. او  با حضور در باشگاه براى مذاکره 
با مسئوالن این تیم به توافقات الزم دست یافته و گفته 

مى شود شماره 3 آینده این تیم لقب خواهد گرفت.
به همین بهانه به سراغ بررسى عملکرد چند بازیکن 
دیگر رفتیم که مثل خلیل زاده پیراهن طالیى پوشان 
ســپاهان را از تن خارج کرده و لباس پرســپولیس را 

پوشیدند.

رحمان احمدى
یکى از گلرهاى موفق آن دوران فوتبال ایران بود که 
به دلیل حضور رحمتى در ســپاهان فرصت بازى به 
او نمى رســید و در فصل دهم به پرسپولیس پیوست 
تا شانس بیشــترى براى بازى داشته باشد ولى فصل 
موفقى در این تیم نداشــت و در رقابــت با علیرضا 
حقیقى از یــک مقطع به بعد اکثر بازى هــا را از روى 
نیمکت دنبال مى کــرد و پس از پایــان یک فصل 
ناموفق در این تیم مجدداً به ســپاهان بازگشــت تا 
این بار در نبود رحمتى فرصت بیشترى براى بازى پیدا 

کند.

محمدرضا خلعتبرى
مهاجم شــمالى فوتبال ایران در راستاى کهکشانى 
شدن پرسپولیس توســط محمد رویانیان جذب شد. 
خلعتبرى که ســوداى حضور در لیگ عربى را داشت 
بعد از جدایى از سپاهان راهى عجمان امارات شد و در 
این بین با توجه به مشکالت شکل گرفته بین امارات 
و ایران توانســت مجوز بازگشــت به فوتبال ایران را 
دریافت کند و در نهایت با تالش مدیران وقت راهى 
پرسپولیس شد. خلعتبرى شش گل نیز براى پرسپولیس 
به ثمر رساند البته ترجیح داد در فصل بعد بار دیگر به 
اصفهان بازگردد و پیراهن سپاهان را برتن کند و یک 
جریمه مالى با توجه به نقــض قوانین قرارداد، نصیب 

سرخپوشان کرد.

محسن بنگر
مدافع ســپاهان در فصل دوازدهم پس از هشت سال 
حضور در سپاهان به پرسپولیس پیوست و یک دوره 
چهارساله نسبتًا خوب را در این تیم پشت سر گذاشت 
و حتى به بازوبند کاپیتانى این تیم هم رسید. بنگر در 
آخرین فصل حضورش در فهرست باشگاه قرار نگرفت 
و به تراکتورسازى رفت و در آنجا هم پس از چند دوره 
مصدومیت و انجام چند بازى بــراى این تیم به دلیل 
درگیرى با ســرمربى کنار گذاشته شــد و دیگر به او 

بازى نرسید.

سیدجالل حسینى
شــاید موفق ترین انتقال در این فهرست سیدجالل 
حســینى کاپیتان کنونى سرخپوشــان باشد که مثل 

دوران موفقش در ســپاهان، براى پرســپولیس هم 
بازى هاى خوبى انجام داد و با وجود تمایل مسئوالن 
باشگاه به حفظ او، یک سال راهى قطر شد تا در االهلى 
بازى کند و در بازگشت نیز راهى نفت شد تا یک فصل 
در جمع شــاگردان علیرضا منصوریان حضور داشته 
باشد و براى فصل شانزدهم به پرسپولیس برگردد و 

جام قهرمانى را باالى سر ببرد.

انتقال هاى غیر مستقیم
عالوه بر نفرات باال، چند بازیکن دیگر هم بوده اند که 
ابتدا سابقه حضور در ســپاهان را داشتند و پس از آن 
پرسپولیسى شــدند ولى این انتقال به شکل مستقیم 
انجام نشده و در این میان براى تیم یا تیم هاى دیگرى 

بازى کرده اند.
ســیدمهدى ســیدصالحى، فرزاد حاتمى و محمد 
نورى بازیکنانى بودند که به این شکل از سپاهان به 
پرســپولیس رفتند و به جز نورى که عملکرد نســبتًا 
موفقى در پرسپولیس داشت، سایر بازیکنان نتوانستند 
عملکرد قابل قبولى در این تیم داشته باشند. شهاب 
گردان هم که فصل ناموفقى در پرســپولیس داشت 
ابتدا در جمع سرخپوشان قرار گرفت و سپس سپاهانى 
شــد. در این جمع مهدى جعفرپور نیز قرار مى گیرد 
که هیچگاه نتوانســت در قامت بازیکنــى تأثیرگذار 
براى سرخپوشــان انجام وظیفه کند. جالل اکبرى 
نیز دیگر بازیکنى اســت که با حضور در پرسپولیس 
نتوانست عملکرد مثبت خود در سپاهان را تکرار کند 
و در نهایت بعد از مصدومیت از جمع سرخپوشان کنار

 رفت. 

نداى قلب سپاهانى ها

تیم لوکوموتیو زاگرب با بهره بــردن از ملى پوش ایرانى اش 
اولین شکست صدرنشین لیگ برتر کرواسى را رقم زد.

 تیم  لوکوموتیــو زاگرب در بازى هفته ســى ودوم لیگ برتر 
کرواسى میزبان تیم صدرنشــین ریجکا بود و موفق 

به شکست یک بر صفر میهمان قدرتمند خود شد.
 لوورو در دقیقه 90 گل تیم لوکوموتیو زاگرب را از روى 
نقطه پنالتى به ثمر رســاند. این اولین شکست تیم مدعى 
ریجکا در طول 32 هفته اخیر لیگ برتر کرواسى بود که توسط 

یاران على کریمى به صورت رؤیایى شکل گرفت. 
على کریمى ملى پــوش ایرانى 90 دقیقــه در ترکیب تیم 
لوکوموتیو زاگرب بازى و یــک کارت زرد نیز از داور دریافت 
کرد. در جدول رد ه بندى لیگ برتر کرواسى تیم ریجکا با 79 

امتیاز صدرنشین است. 
تیم لوکوموتیو زاگرب نیز با پیروزى در این بازى 36 امتیازى 

شد و به رده پنجم جدول صعود کرد. 

  حضور ثابت کریمى 
نیمکت دنبال مى کــرد و پس از پایــان یک فصل 
ناموفق در این تیم مجدداً به ســپاهان بازگشــت تا 
این بار در نبود رحمتى فرصت بیشترى براى بازى پیدا 

کند.

سیدجالل حسینى
در این فهرست سیدجالل شــاید موفق ترین انتقال

حســینى کاپیتان کنونى سرخپوشــان باشد که مثل 

در پرسپولیس  نیز دیگر بازیکنى اســت که با حضور
نتوانست عملکرد مثبت خود در سپاهان را تکرار کند 
و در نهایت بعد از مصدومیت از جمع سرخپوشان کنار

 رفت. 
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 وقتى ســایپا به زحمت موفق شــد همه امتیازهاى مسابقه با 
ماشین سازى را به دســت بیاورد ، دوربین ها یک نماى درشت 
از حسین فرکى شکار کردند که ژستى شــبیه مربیان قهرمان 
لیگ گرفته و با غرور، بقاى تیمش در ســطح اول فوتبال ایران 
را جشن مى گیرد. سایپا قبل از این مسابقه با خطر چندانى روبه 
رو نبود. چرا که به نظر مى رسید تیم فرکى حداقل توانایى بردن 
رقیب سقوط کرده اش را دارد اما نارنجى ها حتى براى بردن تیم 
تبریزى نیز به دردسر افتادند و به سختى موفق شدند این تیم را 
شکست بدهند. سایپا در شــرایطى به این حال و روز گرفتار شد 
که در تابســتان مهدى ترابى را در مقابل هجوم پیشنهادهاى 
نجومى حفظ کرده بود. مدیران باشگاه در تابستان براى ترمیم 
تیمشان با مهره هایى مثل محمدرضا خلعتبرى و عزت ا... پورقاز 
نیز قرارداد امضا کردند اما نتایج تیم هرگز بهتر نشد. مدیران سایپا 
نیز به اندازه اى جاه طلب نبودند که قید حضور فرکى را بزنند و به 
گزینه جذاب ترى براى نیمکت فکر کنند. حسین فرکى به عنوان 
ســرمربى، با دو تیم مختلف قهرمان لیگ هاى برتر سیزدهم و 
چهاردهم شد اما به نظر مى رســد قهرمانى دوم، این سرمربى را 
کامًال از موفقیت اشباع کرد و انگیزه هاى او را از بین برد. بعد از 
چند ماه پرهیاهو در سپاهان، فرکى روى نیمکت سایپا از مقام یک 
مربى قهرمان، به جایگاه مردى تنزل پیدا کرده که حفظ شدن در 
لیگ برتر با یک تیم پرمهره را با ژست هاى عجیب جشن مى گیرد. 
مردى که در تمام فصل تحقیر مى شــود اما ســرانجام بخاطر 

نیافتادن، لبخند مى زند.

 قهرمانى تا لبخند بقا!
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تمدید قرارداد حاج صفى در 
دستور کار  

با مشخص شدن وضعیت نیمکت رهبرى سپاهان در 
لیگ هفدهم حاال سران باشگاه به دنبال آغاز فاز دوم 

برنامه هاى خود براى فصل آتى هستند.
زالتکو کرانچار براى دو سال دیگر در سپاهان ماندنى 
شد تا خیال طرفداران این تیم از بابت نیمکت رهبرى 
تا حدودى آسوده شود. پروسه اى طوالنى بس دشوار 

که با پیچ و خم هاى بسیار سرانجام نهایى شد.
از اصفهان خبر مى رسد بعد از موفقیت در راه تمدید 
قرارداد سرمربى حاال پرونده تمدید قرارداد ستاره هاى 
ســپاهان به عنوان اولویت نقل و انتقاالتى روى میز 
مدیران باشگاه قرار گرفته و در گام اول به درخواست 
کرانچار مراحل تمدید قرارداد احســان حاج صفى 
تنها ملى پــوش تیم و کاپیتان سرشــناس زردهاى

 نصف جهان آغاز شده است.
بازیکنى کــه فصل قبل در آخریــن روزهاى نقل و 
انتقاالت و در حالى که به استقالل نزدیک بود ترجیح 
داد بار دیگر سپاهانى شود و در زادگاهش به فوتبال 
خود ادامه دهــد حاال یک بار دیگر به ســوژه نقل و 
انتقاالتى تابستان تبدیل شــده و سپاهانى ها قصد 
ندارند به راحتى او را از دست بدهند به خصوص که در 
راه قهرمانى در لیگ هفدهم روى این بازیکن حساب 

ویژه اى باز کرده اند.

تاریخ نقل و انتقاالت     
مســئول کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال 
زمان نقل و انتقاالت تابســتانى و زمستانى مسابقات 

فصل آینده لیگ برتر را اعالم کرد.
فریبرز محمودزاده در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال 
در مورد  زمــان نقل و انتقاالت پیــش فصل 96-97 
اظهار داشت: با توجه به اتمام مسابقات  لیگ برتر، لیگ 
دسته اول و جام حذفى (روز پنج شنبه 21 اردیبهشت 
ماه) زمان نقل و انتقاالت پیــش فصل 97-96 (نقل 
و انتقاالت  تابســتانى) از تاریخ 24 خردادماه 96 آغاز

 مى شود و در مورخ 15 شهریور 96 به  پایان مى رسد. در 
واقع زمان نقل و انتقاالت فوتبال ایران مطابق با قوانین 
فیفا و  به مدت 84 روز است. طبق قوانین فیفا زمان نقل 

و انتقاالت پیش فصل نباید از   12 هفته بیشتر شود. 
 وى در مورد نقل و انتقاالت نیم فصل تصریح کرد: نقل 
و انتقاالت زمستانى و   نیم فصل از تاریخ 28 آذر ماه 96 
تا تاریخ 26 دى ماه 1396 و به مدت 28  روز خواهد بود. 
طبق مقررات فیفا زمان نقل و انتقاالت نیم فصل هم 

نباید از چهار  هفته بیشتر باشد. 

فینال حذفى قطعاً در خرمشهر  
در چند روز گذشته و با نزدیک شدن به زمان برگزارى 
فینال جام حذفى خبرهایى در خصوص عدم آمادگى 
ورزشگاه خرمشهر و کیفیت پایین زمین چمن براى 
برگزارى جدال تراکتورسازى با نفت تهران به گوش 
مى رســید که با صحبت هایى از جانب ســران دو 
باشــگاه و مربیان آنها براى تغییــر محل برگزارى 

فینال توأم شد.
در واکنش به این اخبار و شایعات سازمان لیگ برتر 
نه تنها تغییر محل فینال را تکذیب کرد بلکه مدعى 
شد میزبان قطعى این دیدار شهر خرمشهر خواهد بود. 
بهاروند رئیس سازمان لیگ در همین خصوص گفت:  
ورزشگاه خرمشهر آماده برگزارى فینال جام حذفى 
اســت و در بازدید نمایندگان این سازمان مشکلى 
دیده نشــد که منجر به تغییر محل میزبانى شود از 
همین رو هر دو تیم باید در زمان مقرر خود را به این 

شهر برسانند. 

توافق نیم ساعته
مدیرعامل سپاهان گفت: در جلسه  اخیرمان توانستیم 

قرارداد کرانچار را در عرض نیم ساعت تمدید کنیم.
محسن طاهرى  درباره اینکه چطور تا این اندازه زود 
این قرارداد تمدید شد، افزود: اصًال بحثى نداشتیم و 
زمانى که عدد و رقم خود را اعالم کردیم و زمانى هم 
که کرانچار دید عدد و رقم ها معقول و محاسبه شده 
است، اعالم کرد مشکلى ندارم و سریع قراردادش را 

امضا کرد.
مدیرعامل ســپاهان درباره اینکه آیا سیاســت هاى 
باشگاه سپاهان تغییر کرده و سال آینده هدف این تیم 
قهرمانى اســت، گفت: همان تیم را حفظ مى کنیم و 
قرار نیست جوانگرایى که سال گذشته انجام دادیم را 
رها کنیم. همان روال را حفظ مى کنیم و در نهایت سه 
چهاربازیکن را اضافه مى کنیم تا تیم را راهبرى کنیم.

طاهرى درباره اینکه آیا حاج صفى از ســپاهان جدا 
مى شــود تأکید کرد: احسان براى ســپاهان است و 
اگرچه قرارداد یکســاله با ما دارد امــا فکر نمى کنم 
برندى مثل احسان که همیشــه اسمش با سپاهان 
عجین بوده بخواهد از ما جدا شــود و ما هم دوست 

نداریم احسان و سپاهان از هم جدا شوند.
مدیرعامل ســپاهان دربــاره اینکه گفته مى شــود 
رضاییان در لیســت کرانچار قــرار دارد، گفت: او به 

زودى لیستش را مى دهد.

تایم اوت
 بررسى تمدید قرارداد سرمربى سپاهان در تحریریه نصف جهان

با کرانچار تا 1398
■  محسن کدخدایى:  هواداران سپاهان صبح دیروز را با یک خبر خوب شروع کرده اند. در شرایطى 
که برخى رسانه هاى با تحلیل هایى عجیب مى گفتند زالتکو کرانچار به دلیل عدم توافق با مدیران سپاهان 
بر سر مسائل مالى، دیگر به همکارى اش با این باشگاه ادامه نخواهد داد، سایت رسمى سپاهان از توافق طرفین 
خبر داد و اخبار و گزارش هاى قبلى ما در مورد احتمال باالى تداوم حضور این مرد کروات در اصفهان تأیید شــد. 
برخى از اعضا و همکارانمان در تحریریه گروه ورزشى نصف جهان نظراتى را در مورد ادامه حضور زالتکو ابراز داشتند 

که با هم مى خوانیم.

■ بهاره حیاتى:خدا را شکر اتفاقى که  به نظرمان  به جهش بلند سپاهان و توســعه فوتبال اصفهان  منجر مى شد، رخ داد و 
مدیران باشگاه سپاهان قرارداد کرانچار را به مدت دو سال تمدید کردند. در مورد اینکه کرانچار باید بماند و دالیل اینکه مى گوییم 
او همچنان باید حضور داشته باشد زیاد نوشته ایم و البته در مورد عواقب خداحافظى اش از سپاهان هم هشدار داده بودیم. به هر حال 
خبر خوبى بود که دیروز به هواداران داده شد و مى توان سال آینده با خیال راحت و بدون اعصاب خردى هاى اضافى سیماى سپاهان کامًال  
مدعى را تماشا کرد. به ویژه اینکه سپاهانى ها استادیوم مدرن و شیک نقش جهان را در اختیار دارند و تیمى با یک مربى جنتلمن مثل کرانچار 

و بازیکنانى که بتوانند سپاهان را در قامت یک مدعى نشان دهند را احتیاج داشته و دارند.

■ الهه مهرى دهنوى: تداوم حضور کرانچار یک معامله برد- برد براى طرفین بود.  سپاهان خلى سخت مى توانست  یک مربى در حد و اندازه کرانچار 
را با قیمتى مناسب بیاورد. آن اطالعاتى که ما به دست آورده ایم این است که وى تخفیف زیادى به باشگاه داده و در این موضوع انعطاف خوبى از خود نشان 
داده است . ضمن اینکه به واسطه سه سال حضور در اصفهان شناخت خوبى از این تیم و فوتبال ایران داشت و البته محوبیت زیادى هم در بین هواداران دارد. 
همه این موارد باعث مى شود که باشگاه از این تمدید قرارداد بهره ببرد و حاال با آرامش و حمایت هوادارانش، اهداف خود در فصل نقل و انتقاالت را دنبال کند.

براى کرانچار نیز سپاهان بهترین گزینه در ایران است که مى تواند موفقیت هاى خود را ادامه دهد و حاال که باشگاه و هواداران با همه امکانات پشتیبان او هستند، 
آقاى کرانچار با آسودگى مى تواند به فکر تکرار موفقیت ها باشد.

■ افسانه حقیقى:من واقعًا متأسفم براى مدیران وقت سپاهان که بیش از دو سال پیش پروژه رفتن کرانچار را با اینکه تیمش هم تقریبًا خوب نتیجه گرفته بود، کلید زدند. 
پایان آن فصل همان تیمى که کرانچار ساخته و پرداخته کرده بود با حسین فرکى  قهرمان شد، اما پس از آن سپاهانى ها دو سال زجر آور را تحمل کردند و حاال که دوباره کرانچار به 
ایران و اصفهان بازگردانده شد، مشخص شده که آن تصمیم در مورد خداحافظى با او چقدر مهلک و اشتباه بود. وقتى خبر تمدید قرارداد آن هم دوساله را شنیدم خیلى خوشحال شدم که 
باشگاه نگاهى تقریباً طوالنى مدت به این همکارى دارد. کرانچار مى تواند تا مدت هاى زیاد براى سپاهان مفید باشد و حاالحاال این باشگاه خیالش از داشتن یک مربى با دانش راحت باشد.

■ بابک باقرى: بعد از زالتکو کرانچار امیر قلعه نویى دومین گزینه سپاهان بود که اگر درصد خیلى کمى، توافق با زالتکو صورت نمى گرفت، این مربى ایرانى شانس باالیى براى هدایت 
سپاهان پیدا مى کرد که البته فکر کنم با انتشار خبر دیروز، امیرخان کمى هم مکدر و نا امید شد! به هر حال نصف جهان هم نوشته بود که قلعه نویى خوبه ولى کرانچار یه چیز دیگس! کرانچار را با 

هیچیک از مربیان ایرانى نمى توان مقایسه کرد و البته یکى از معدود مربیان با کیفیت خارجى است که به فوتبال ایران آمده و تأثیرات خیلى خوب و ماندگارى از خود بر جاى گذاشته است.

■ سعید نظرى: من از تداوم حضور کرانچار در سپاهان خوشحالم، منتها وى در دوره اول حضور خود در سپاهان چند اشکال و اشــتباه داشت که به نظرم دیگر نباید تکرار کند. یکى  اینکه در سال دوم 
حضورش و پس از هت تریک خاطره انگیز قهرمانى، تیم آن سال توسط مدیرعامل و سرپرست وقت سپاهان حسابى شخم زده شد. به علت برخى مسائل و مشکالت شخصى مدیرعامل و سرپرست با برخى 
بازیکنان، تمدید قرارداد با آنها انجام  نشد و بازیکنان متوسطى به تیم آورده شدند. خیلى از بازیکنان آن زمان تیم در لیست کرانچار براى تمدید قرارداد بودند، اما مدیران سابق سپاهان اعتنایى به خواسته هاى او 
نکردند و تیم جدید را طبق نظرات خود بستند. کرانچار با آن شــرایط کنار آمد و حتى در گفتگوهاى خود به تأیید و توجیه اقدام آن زمان مدیرعامل پرداخت ،هر چند که خود مخالف آن اقدامات  و متالشى شدن تیم 
قهرمان بود. حاال از کرانچار این انتظار را داریم که در دوره جدید حضور خود روى مواضعش به ویژه نظراتى که در فصل نقل و انتقاالت دارد تأکید کند و اجازه ندهد باشــگاه به تنهایى در این باره تصمیم بگیرد. حضور 

موفق در نقل و انتقاالت تابستانى به نحوى که همه چیز تحت نظر سرمربى باشد، برگ برنده موفقیت زالتکو است و امیدوارم او به این نکته توجه ویژه اى داشته باشد.

■ محمدرضا محمدى: تمدید قرارداد با کرانچار حسن هاى زیادى داشت. یکى از آنها اتحاد خوبى اســت که در مجموعه باشگاه به دلیل این قرارداد ایجاد مى شود. ما روزهاى اخیر مى دیدیم که عموم هواداران سپاهان به 
شکل هاى مختلف مطالبه خود از مدیران باشگاهشان براى تمدید قرارداد با زالتکو را مطرح مى کردند و اگر رخدادى غیر از این اتفاق مى افتاد، آنها حسابى دلگیر و عصبانى مى شدند. این تمدید قرارداد در گام اول نقل و انتقاالت 
همبستگى ارکان باشگاه با هواداران را در پى داشــت تا با آرامش خوبى بتوانندبه یارگیرى در نقل و انتقاالت تابســتانى بپردازند. نکته دیگر اینکه اگر با کرانچار به توافق نمى رسیدند، فرصت زیادى براى توافق با مربى بعدى از دست
 مى رفت و سپاهان زمان هایى طالیى براى رایزنى با بازیکنان مدنظر را از دست مى داد. چرا که اگر مذاکره با بازیکنى هم انجام مى شد، شــاید آن بازیکن باب میل و خواسته مربى بعدى سپاهان نبود و این خود باعث مشکالت زیادى

 مى شد. حاال دیگر کرانچار  در سپاهان مانده، لیست مورد نظرش را به مدیران باشگاه داده و فرصت هایى که براى نقل و انتقاالت مهم و طالیى است براى این تیم به راحتى از دست نمى رود.

■ خشایار بیدمشکى: اینکه برخى ســایت ها اعالم کرده بودند که کرانچار بخاطر مسائل مالى احتمال دارد که به همکارى خود با ســپاهان پایان بدهد براى من قابل قبول نبود. چون با توجه به شناختى که از این مربى داشته و داریم، وى در
 قید و بند محض مسائل مالى نبوده و کسى نیست که قول و قرارى را به خاطر موضوعات پولى بر هم بزند. در دوره اول حضورش هم بخاطر مشکالت مالى آن زمان باشگاه، تخفیف هاى خوبى داد و حاال این اتفاق دوباره افتاده و  وى با وجود رزومه و 
کارنامه  اى جهانى و قابل قبول، با قیمتى بسیار مناسب همچنان در سپاهان ماند. شاید این صحبتى که مى کنم براى خیلى از مربیان خارجى و حتى ایرانى صادق نباشد، اما کرانچار بخاطر خاطرات خوب دوره اول حضور در اصفهان و البته رابطه عاطفى 

خوبى که با مردم این شهر دارد، با وجود اینکه ایرانى و اصفهانى نیست، اما تعصب خوبى به سپاهان پیدا کرده است و  مطمئن بودیم که قرارداد مالى وى نمى تواند همکارى طرفین را با مشکل مواجه کند.
  کرانچار برخالف عبدا... ویسى که به نام جوانگرایى تیم را در مسیر سقوط برد  و بخاطر عملکردش ذهن هواداران را نسبت به  نام و پروژه«جوانگرایى» بدبین کرد، معمار واقعى و بزرگ جوانگرایى منطقى و پلکانى در تیم سپاهان است و با وجود او باید منتظر 

معرفى پدیده هاى دیگر از اصفهان به فوتبال ایران باشیم.

نگاهى به کارنامه ماشین سازى در دو نیم فصل لیگ 
شانزدهم که دو مربى را در طول فصل روى نیمکت 
خود دید به سادگى مى تواند آمال و آرزوهاى امروز 
فرهاد کاظمى را براى ما و البتــه هواداران تبریزى 
روشــن کند که چگونه ســرمربى شکست خورده 
ماشین سازى ادعا مى کند این تیم را دوباره به لیگ 
برتر بازمى گرداند؟ اساســًا وظیفــه کاظمى در روز 
ورود به تبریز چه بــود؟ فرهاد کاظمى قول داده بود 
ماشین ســازى را در لیگ برتر نگه دارد؛ و 16 دیدار 

زمان کمى براى عمل به این وعده نبود.
بعد از برکنارى رسول خطیبى که در 12 دیدار ابتدایى 
به طور مستقیم سرمربى ماشین سازى بود و نتوانست 
انتظارها را برآورده کند، از هفتــه چهاردهم فرهاد 
کاظمى جانشین او شد. حتى اگر شکست در اولین 
دیدار برابر سیاه جامگان را به پاى او ننویسیم، باز هم 
با چند هفته تعطیلى بین دو نیم فصل و بازى عقب 
افتاده برابر سایپا، ماشین ســازى 16 دیدار فرصت 
داشت تا از قعر جدول جدا شــود. در این مسیر، اگر 
نگوییم بازیکنان تیم تبریزى از رقیبان قعر جدولى 
مثل صبا و ســیاه جامگان ســطح کیفى باالترى 
داشتند، قطعًا پایین تر هم نبودند. اختالف امتیاز در 
پایان نیم فصل با رده چهاردهم و فرار از سقوط فقط 
6 امتیاز بود. اما فرهاد کاظمى ده بازى از نیم فصل 
دوم را با شکست به پایان رساند. همان تعدادى که 
تیم تبریزى در نیم فصل اول شکست خورده بود. پس 
تفاوت دوران کاظمى با دوران خطیبى در چه بوده؟ و 
چرا کاظمى حاال باید بعد از سقوط ماشین سازى ادعا 
کند که این تیم را به لیگ برتر برمى گرداند؟ وقتى 
مى شــد این تیم را در لیگ نگه داشت و فرصت ها 

سوزانده شد.

ســرمربى ســابق پرســپولیس و ذوب آهن در گفتگوى مفصل با ورزش سه به مسائل 
حاشیه اى این فصل خود پاسخ داد.

یحیى گل محمدى که در نیم فصل راهى اکسین البرز شده بود، توانست پالن اول در برنامه ارائه 
شده به این باشگاه را با موفقیت به پایان برساند و اکنون در انتظار این است تا برنامه بعدى اش براى 
موفقیت این تیم و حضور در لیگ برتر را با مسئوالن به اشتراك بگذارد. گل محمدى که بعد از روند نزولى 
ذوب آهن از اصفهان خارج شد تا با فضایى جدید در لیگ دسته اول آشنا شود، در گفتگو یى در خصوص شایعات 

اخیرى که حول او مى چرخد به صحبت پرداخت که در ادامه مى خوانید.

حضور در لیگ دسته اول را به خانه نشینى ترجیح مى دهم
من مشکلى با این مسئله ندارم و در هر باشگاهى که حضور داشتم آن را با علم انتخاب کرده و به حضورم در آن افتخار کردم. 
مربى حرفه اى هستم و دوســت دارم کار کنم و خانه نشینى را دوســت ندارم. اکسین، جوانان خوبى داشــت و روزهاى خوبى را
 پشت سر گذاشتند با این حال لیگ دسته اول مشکالت خاص خودش را از قبیل امکانات سخت افزارى، زمین، ناهماهنگى ها و... دارد. 

نظارت خوبى نیز وجود ندارد و البته از نظر برنامه ریزى از لیگ برتر بهتر بود و در مجموع به نظر شرایط بد نبود.

به روزهاى خوبم با ذوب آهن فکر مى  کنم
یکسرى اتفاقات رخ داد که ادامه همکارى با ذوب آهن را با مشکل مواجه کرد در این مقطع نمى خواهم وارد این مسائل شوم؛ ذوب آهن برایم مهم است و 

دورانى که در آن حضور داشتم سه جام معتبر آوردند و همیشه به روزهاى خوبى که در کنار این تیم داشتم فکر مى کنم و از آن راضى هستم. 

در خصوص مبلغ قرارداد و نجومى بودن و صحبت هایى که در این خصوص درباره ام شده صحبت نمى کنم. هیچ بازیکن و مربى نیز هیچ زمانى درباره مسائل مالى قراردادش 
در رسانه ها صحبت نمى کند. نیم فصل اول قراردادم با اکسین به پایان رسیده توانستم به تعهداتى که در این باره داشتم عمل کنم. براى سال آینده نیز باید با مدیران باشگاه 
صحبت کنیم تا بدانیم سیاست هاى باشگاه چیست و آیا تمایل به اداره تیمدارى دارند یا خیر. با این حال طبق همان صحبت هاى اولیه گفته بودیم براى سال دوم باید تیم قدرتمند 
که توانایى صعود به لیگ برتر را داشته باشد تدارك ببینیم و در جلسه اى که این هفته با مســئوالن برگزار خواهیم کرد در این باره به جمع بندى مى رسیم. من دوست ندارم کارى را 

نیمه تمام بگذارم و همیشه دوست داشتم با اثرگذارى و خاطره خوش کارم را به پایان برسانم.

قرارداد با تراکتورسازى؟ نمى دانم این شایعات از کجا آمده است و در مقطع فعلى که تراکتورسازى باید در فینال جام حذفى حضور یابد چرا باید چنین صحبت هایى صورت بگیرد. به هیچ عنوان با مدیران 
این تیم صحبت نکرده ام و این شایعه را اکنون مى شنوم و به نظرم به دنبال این هستند تا تمرکز تراکتورسازى را در آستانه فینال جام حذفى بر هم بزنند و این مسئله اتفاق خوبى نیست.

مبلغ قراردادم را در رسانه علنى نمى کنم

حضور در تراکتور لیگ هفدهم و جانشینى قلعه نویى

 بى تأثیرى کاظمى
 در تبریز 

 با ذوب آهن  با ذوب آهن 33 جام آوردم جام آوردم
با یحیى از قرارداد میلیاردى تا نیمکت تراکتور و رضاییانبا یحیى از قرارداد میلیاردى تا نیمکت تراکتور و رضاییان
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چهل تکه

پدر خبیث تایلندى کــه به جرم تالش براى حلــق آویز کردن 
دختر پنج ساله اش توســط پلیس بازداشت شده بود بدون هیچ 

محکومیتى آزاد شد.
«ویچاى کوانپوروم» در حالى که یک طناب به دور گردن دخترش 
انداخته و این دختر بیگناه را تهدید به اعدام مى کرد این صحنه 
هولناك را به صورت زنده از فیســبوك الیو پخش کرد. در این 
ویدئو این مرد در حالى که دختر معصوم به شدت گریه مى کند 
مى گوید این طناب من و تو را به جایى بهتر از این دنیا خواهد برد. 
این مرد پیش تر نیز با انجام چنین عملى آن را از فیسبوك الیو 

پخش کرده بود. 
پلیس تایلند، از این مرد خواست تا در فیسبوك الیو بخاطر این 

عمل بى شرمانه اش از همه مردم عذرخواهى کند.

«محمد جمال» به علت اختالف مالى بــرادر خود را با چندین 
ضربه چاقو سالخى کرد. 

«ایهاب صعیــدى» رئیس دایره تحقیقــات کارآگاهان مصر 
گزارشى از یک نزاع منجر به قتل دریافت کرد. 

پــس از انتقال جســد «احمد جمــال» به پزشــکى قانونى 
بررسى هاى اولیه نشان داد که جسمى نوك تیز به سینه، قلب و 

سر او برخورد کرده که مرگش را رقم زده است. 
شاهدان درگیرى مى گویند که دو برادر بر سر اختالفات مالى با 
یکدیگر درگیر شدند که ناگهان محمد چاقو را از جیبش درآورد و 
با آن چندین ضربه به احمد وارد کرد و مرگ او را رقم زد.  محمد 
در همان صحنه جنایت دســتگیر شــد و به جرم خود اعتراف

 کرد.

یک پدر 37 ســاله ســورى دختر 9 ماهه خــود را به طرز 
عجیبى بــه قتل رســاند. بر اســاس گزارش رســانه ها،
 این پدر که دخترش را دوست نداشت و داشتن فرزند دختر 
را براى خانواده اش ننگ مى دانست وى راآنقدر گاز گرفت 

تا جان باخت. 
روز شوم حادثه مادر قربانى از نحوه بغل کردن دخترش توسط 
همسرش به شدت نگران شده بود بنابراین براى کمک به خانه 
همسایه رفته بود که هنگام بازگشت با جسد بى جان و کبود 
دخترش مواجه شــد. دختر 9 ماهه به سرعت به بیمارستان 

انتقال داده شد اما بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. 
پدر و مادر دختر بازداشــت شــدند و تحقیقات پلیس ادامه

دارد.

مرگ دختر با گازهاى پدرجوان مصرى، برادرش را سالخى کرد تهدید دختر 5 ساله در فیسبوك 030201

پدر عصبانى پس از یک هفته ســکوت در ماجراى مرگ 
«رقیه» کوچولو، ســکوتش را شکســت و ماجراى قتل 

دخترناتنى اش را فاش کرد.
روز شــنبه مرد 38 ســاله اى که متهم اســت در جریان 
کودك آزارى هولناك باعث مرگ دختربچه پنج ساله اى 
به نام رقیه شده است، به دادســراى مشهد منتقل شد تا 
مقابل قاضى میرزایى بازپرس ویــژه قتل به جنایتى که 
مرتکب شده اعتراف کند و به عذاب وجدانش پایان دهد. 

این مرد متهم اســت هفتم اردیبهشــت ماه و در جریان 
درگیرى با همسرش، دختربچه او را به شدت کتک زده 
و باعث مرگ  مغزى و در نهایت مرگ او شــده است. با 
این حال در همه این روزهــا او مدعى بود که هرگز رقیه 
را کتک نزده و این مادربــزرگ رقیه بوده که باعث مرگ 

نوه اش شده است.
این مرد وقتى روبه روى قاضى قرار گرفت اعتراف کرد که 
دختربچه را او به قتل رسانده است. وى گفت: «روز حادثه 

در خانه بودم که با همســرم بحثم شد. چند روزى بود که 
بیکار بودم و همسرم بر سر این مسئله به من گیر مى داد. 
وقتى دعوایمان شد، رقیه از خواب پرید. او جیغ  مى کشید 
و گریه مى کرد. عصبانى شدم و در یک لحظه کنترلم را از 
دست دادم و به سراغش رفتم. او را کتک زدم و به سمت 
دیوار پرتش کردم. بعد هم ســر او را چندین بار به زمین 
کوبیدم و وقتى به خودم آمدم که دختربچه از هوش رفته 
بود. وقتى در بیمارستان گفتند که رقیه مرگ مغزى شده، 
دعا مى کردم که حالش خوب شود اما پس از چند روز اعالم 
شد که او جانش را از دست داده اســت. ابتدا سعى کردم 
خودم را بى گناه نشــان دهم اما در این مدتى که از مرگ 
دختربچه مى گذرد، یک شب هم خواب راحت نداشتم و 

عذاب وجدان باعث شد که به گناهم اعتراف کنم.»
بنا به این گزارش، با ثبت اعترافات ایــن مرد در پرونده، 
قاضى جنایى او را با اتهام قتل عمد به زندان فرستاد تا در 
روزهاى آینده و با حضور در محــل حادثه، متهم صحنه 
جنایتش را بازسازى کند. این مرد 38ساله که حدود یکسال 
پیش و بعد از جدایى مادر رقیه از همسرش با او ازدواج کرده 
بود، همســر دیگرى هم دارد و مدعى است بخاطر فشار 
روانى ناشى از بیکارى کنترلش را از دست داده و اقدام به 

ضرب و شتم رقیه کرده است. 

3 جوان شرور از لحظات حمله با چاقو به پسر جوانى 
در یک قهــوه خانه فیلمبــردارى و با انتشــار آن در 
فضاى مجازى اقدام به قدرت نمایى در کرمانشــاه 

کردند.
رئیس پلیس امنیت عمومى استان کرمانشاه با اعالم 
این خبر گفت: در پى ارجاع یک  پرونده از سوى معاون 
دادستان دادسراى عمومى و انقالب کرمانشاه مبنى 
بر اینکه تعدادى از اراذل و اوباش سابقه دار و شاخص 
که با سالح سرد اقدام به قدرت نمایى و اخالل در نظم 
کرده اند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 

امنیت عمومى قرار گرفت.
سرهنگ محمد رستمى اظهار داشــت: متهمان در 
داخل قهوه خانه اى سنتى در خیابان دیزل آباد اقدام به 
قدرت نمایى کرده و پس از مصدوم کردن مرد جوانى، 
فیلمى از این عمل مجرمانه خود را در فضاى مجازى 

منتشر کرده بودند. 
وى گفــت: با اقدامــات اطالعاتــى و بازبینى فیلم، 
مخفیگاه ســه تن از عوامل اصلى جرم در سه نقطه 
مختلف شهر کرمانشاه شناسایى و در اقدامى ضربتى 
هر سه متهم دستگیر و براى ســیر مراحل قانونى به 

مقام قضائى معرفى شدند.

مادر فاطمه کوچولو، دخترك پنج ساله  اى که سال گذشته 
در آبنماى پارك کوهسار قطعه قطعه شد با صدایى بغض 
آلود مى گوید: «یک ماه دیگر سال فاطمه است، درحالى 
که شــهردارى به هیچیک از وعده هایش عمل نکرده 
است. هر جا الزم باشد پیگیرى مى کنم، نمى گذارم حق 
دخترم را ضایع کنند.» به گفته خانواده فاطمه، مسئوالن 
شهردارى بعد از گذشت یکسال از وقوع این حادثه حتى 

یک معذرت خشک و خالى هم نکرده اند.
شهردارى منطقه در این یکسال تالش کرده تا پرونده 

پیش از رسیدن به دادگاه بسته شود. 
رضا سلیمى وکیل پرونده فاطمه در مورد بازگشت پرونده 
به دادسرا مى  افزاید: «پرونده به علت ایراد در کیفرخواست 
به دادستانى ارجاع شده است که این ایراد به اختالف نظر 
درباره مقصر بودن شــخص حقوقى یا حقیقى در این 
حادثه برمى گردد. تاکنون مدیرعامل شرکت پیمانکارى 
طبق نظر کارشناس 100درصد مقصر شناخته شده اما 
قاضى شــعبه 1146پرونده را دوباره به دادستانى ارجاع 

داده است.»
او با اشاره به اینکه در این پرونده مساعدت چندانى صورت 
نگرفته، مى گوید: «وعده داده شده بود، پرونده فاطمه 
خارج از نوبت بررسى شود اما نه تنها این وعده عملى نشد، 
بلکه حتى رسیدگى به آن به تأخیر هم افتاده است. این 

حادثه دلخراش ترین اتفاق در نوع خود است اما متأسفانه 
رسانه ها در جلسه دادگاه حضور نداشتند و قاضى پرونده 
نیز بیشتر وارد این باب شده بود که شخص حقوقى مقصر 

است یا شخص حقیقى.»
سلیمى ادامه داد: «اگر شــخص حقوقى یعنى شرکت 
پیمانکار مقصر باشد، مجازات چندانى در کار نخواهد بود 
اما اگر شخص حقیقى مقصر شناخته شود، شش ماه تا سه 
سال حبس دارد. قرار بود، پرونده پیش از عید بسته شود، 
اما با بازگشت پرونده به دادسرا فرآیند طوالنى تر شده و 
با احتساب زمان تجدیدنظر شاید تا شش الى هفت ماه 

دیگر هم طول بکشد.»
به نظر مى آید؛ علت بى تابى خانــم امیرى مادر فاطمه 
تأخیر در رسیدگى به پرونده فاطمه و نامعلوم بودن نتیجه 
آن است، از قرار شهردارى قصد داشته با پرداخت مبلغى 
به خانواده فاطمه که کمى از مقدار دیه او بیشــتر است، 
رضایت این خانواده را هر طور که شده جلب کند. شاید 
شهردارى خودش مى داند که در دادگاه متهم خواهد شد، 
براى همین قصد داشته با این اقدام، پرونده را مختومه 
کند. خانم امیرى مادر فاطمه در این رابطه اضافه مى کند: 
«شهردارى مى خواست؛ صد میلیون تومان به ما بدهد 
تا رضایت دهیم. وکیل حقوقى شهردارى هم گفته این 
خانواده را به عهده من بگذارید، اما من خواستم بازپرس 

پرونده را ببینم، بازپرس گفت؛ اگر صد میلیون را بگیرید 
دیگر دیه و زندانى براى مجرم در نظر گرفته نمى شود.»

وکیل پرونده فاطمه در مورد مبلغ پیشنهادى شهردارى 
براى مختومه کردن پرونده گفــت: «نماینده حقوقى 
شهردارى در جلسه اى به خانواده فاطمه اعالم کرد که در 
ازاى صد میلیون تومان، رضایت دهیم تا پرونده مختومه 
شود. دیه فاطمه براساس قانون 95 میلیون تومان است 
و شهردارى دنبال این بود که از محل طلب پیمانکار این 
مبلغ را به خانواده امیرى پرداخت کند. درحقیقت به نوعى 
قصد داشت، روى این مسئله سرپوش بگذارد، چرا که این 

حادثه در آن زمان به شدت رسانه اى شده بود.»
مادر فاطمه با صدایى مستأصل به ناتوانى اش براى گرفتن 
حق فرزندش اشاره مى کند و مى گوید: «من یک زنم و 
نمى توانم زیاد از حق بچه ام دفاع کنم. شهردارى منطقه 
15 هم کارهایى که شــهردار وعده داده بود را براى ما 

انجام نمى دهد.»
خانم امیرى تعریف مى کند که شــهردار اواخر ســال 
گذشته به خانه اش آمده اما اطرافیان شهردار نگذاشته اند 
او حرفش را بزند و خوشحال از اینکه باالخره قرار است 
صدایش شنیده شود، مى افزاید: «وقتى شهردار به منزل 
ما آمد، دوروبرى هایش نمى گذاشتند، من حرف بزنم و 
وقتى مى خواستم صحبت کنم،شهردار منطقه 15مدام 

مى گفت؛ یک سفر کربال هم برایشــان بنویسید. فقط 
مى گفتند به شهردار  بگو که ما براى شما چه کارهایى 
کردیم و نمى گذاشتند او سئوال بپرسد. شهردار هم فقط 

از من پرسید، پرونده شما به کجا رسیده است؟»
به نظر مى رســد؛ آقاى شــهردار تمایلى به دیدن اخبار 
اهمالکارى هاى شهردارى ندارد و از دیدن آنها برآشفته 
مى شود. چرا که به گفته مادر فاطمه پس از انتشار گزارشى 
در مورد مرگ دخترش در ســال گذشــته، دستور داده 
منزلشان جابه جا شود و در محله اى دیگر سکونت کنند، او 
در این باره مى گوید: «وقتى پارسال براى تهیه گزارش به 
خانه ما آمدید، شهردارى خیلى ناراحت شد. مى گفت؛ چرا 
با آنها همکارى کردید و اجازه دادید از شما عکس بگیرند 
و عکس هاى خانوادگى تان را به آنها نشــان  دادید. من 
گفتم، چرا نشان ندهم، عکس هاى ما که عیبى نداشت. 
بعد گفتند شهردار از ما خواسته که اینها را جابه جا کنید.»

در حالى که پرونده فاطمه هنوز به سرانجام مشخصى 
نرســیده  اســت، مادر فاطمه با صدایى توأم با ناراحتى 
مى گوید: «یک ماه دیگر ســال فاطمه است، در حالى 
که شــهردارى به هیچیک از وعده هایش عمل نکرده 
است. هر جا الزم باشــد پیگیرى مى کنم، حتى به دفتر 
آقاى روحانى مى روم، نمى گــذارم حق دخترم را ضایع

 کنند.»

مى خواهم حق «فاطمه» ام را از شهردار بگیرم
شهردارى مى خواست؛ 
صد میلیون تومان به 
ما بدهد تا رضایت 

دهیم. وکیل حقوقى 
شهردارى هم گفته 
این خانواده را به 

عهده من بگذارید، اما 
من خواستم بازپرس 

پرونده را ببینم، 
بازپرس گفت؛ اگر 

صد میلیون را بگیرید 
دیگر دیه و زندانى 
براى مجرم در نظر 
گرفته نمى شود

دایى خانواده که در یک درگیرى خانوادگى بر ســر ارث مادرش خواهرزاده اش را با پرتاب سنگ به 
سرش کشته بود پس از سه جلسه دادرسى هنوز خود را بى گناه مى داند، در حالى که خواهرش خواستار 

قصاص او است.
مردى که به اتهام قتل خواهرزاده اش پاى میز محاکمه حاضر شــد، «مرتضى» 45 ســاله نام دارد 
که در پنجم شــهریورماه ســال 93، به اتهام قتل خواهرزاده اش در شهرســتان رودهن بازداشــت 
شــد. با حضور پلیس در محل مشــخص شــد تعدادى از جمع یک فامیل بخاطر ارثیــه مادرى به 
سمت هم ســنگ  پرانى کرده اند که منجر به کشته شــدن پسرى 24 ســاله به نام «هادى» شده 

است. 
دایى مقتول در بازجویى هــا خود را بى گناه دانســت و گفت: «مــادرم وصیت کرده بــود تا بعد از 

فوتش وســایلش را وقــف کنیم. روز 
حادثه به خانه خواهــرم  رفتم، اما او 
گفــت فرش ها را نمى دهــد. کمى با 
هم جر و بحث کردیم، سپس به خانه 
برگشتم. ساعتى بعد خواهرم با چند نفر 
از اقوام همراه پسرش به طرف خانه ام 
آمدند و با ســنگ پرانى، شیشه هاى 
منزلم را شکســتند. بیرون رفتم و با 
آنها درگیر شــدم. از عصبانیت سنگى 
به طرف خواهرزاده ام پرتاب کردم، اما 
مطمئنم که او کشته نشد.» متهم بعد 
از انکار جرمش ، بــا توجه به اظهارات 
شــاهدان حادثه و بررسى هاى الزم 
به اتهام قتل عمد روانه زندان شــد. 
این پرونده براى رســیدگى به شعبه 
دوم دادگاه کیفــرى اســتان تهران 
فرستاده شد و روى میز هیئت قضائى 
به ریاســت قاضى مقدم زهــرا قرار 

گرفت.
در آن جلسه بعد از درخواست قصاص 
از ســوى اولیاى دم متهم در دفاع از 
خود بار دیگر جرمــش را انکار کرد. 

در ادامه هیئت قضائى بعــد از احضار 
شــاهدان و توضیحات آنها رسیدگى را به جلســه دیگرى براى اجراى قســامه موکول کرد، اما آن 
جلســه بخاطر اینکه اولیاى دم به جاى 50 شــاهد تنها 16 نفــر را بــه دادگاه آورده بودند، تجدید

 شد.
در سومین جلسه رســیدگى که با حضور 50 نفر شاهد تشکیل شــد، بعد از اعالم رسمیت جلسه دو 
نفر از شاهدان در جایگاه حاضر شــدند. بعد از توضیح شــاهدان، قضات براى دقایقى تنفس اعالم 
کردند اما به درگیرى طرفین کشــید که بــا دخالت نیــروى انتظامى خاتمه یافــت. در پایان مقرر 
شــد وکالى متهمان با توجه به اظهارات شــاهدان، الیحه خود را در جلســه بعدى به دادگاه ارائه

 دهند.
این پرونده در آخرین جلسه رســیدگى خود، روى میز هیئت قضائى به ریاست قاضى زالى و مستشار 
اسالمى قرار گرفت. بعد از قرائت کیفرخواست و درخواست قصاص از سوى اولیاى دم، متهم در جایگاه 
ایستاد و بار دیگر جرمش را انکار کرد. ســپس وکیل متهم در دفاع از موکلش در جایگاه حاضر شد و 

الیحه اى را تقدیم دادگاه کرد. 
بنا به این گزارش، در آخر هیئت قضایى براى صدور رأى وارد شور شد.

دایى با سنگ 
خواهرزاده اش را کشت

اعتراف پدر عصبانى به قتل دختر مشهدى
اعضاى باند شرکت هرمى گلد کوئیست در عملیات پلیسى دستگیر شدند.

رئیس پلیس شهرستان رباط کریم گفت: با فعالیت هاى اطالعاتى و کسب گزارش هاى مردمى مبنى 
بر  تبلیغات گسترده یک شرکت هرمى که در زمینه بازاریابى شــبکه اى به صورت غیرمجاز فعالیت 

مى کرد، مأموران پلیس آگاهى بررسى موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 
سرهنگ فرامرز پاشاکى افزود: مأموران محل فعالیت شــرکت هرمى را در شهر جدید پرند شناسایى 
کردند و در یک تیم عملیاتى و هماهنگى قضائى وارد مخفیگاه متهمان شدند و هفت نفر از اعضاى باند 
شرکت هاى هرمى را  دستگیر کردند و براى بررسى بیشتر در اختیار پلیس آگاهى رباط کریم قرار دادند. 
وى ادامه داد: مأموران در بازرسى از دفتر کار این باند موفق به کشف بسته هاى آموزشى، کیس، مانیتور، 

کتابچه و جزوه هاى آموزشى در خصوص فعالیت اعضاى باند شرکت هاى هرمى شدند. 
سرهنگ پاشاکى گفت: متهمان دستگیر شده در بازجویى هاى پلیسى جرم خود را قبول و در ادامه اعتراف 
کردند براى عضوگیرى و اعتمادسازى عضوها، کارشــان را قانونى جلوه مى دادند، که پس از تشکیل 

پرونده، براى سیر مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى شدند.

دستگیرى 7 گلدکوئیست باز در رباط کریم   قدرت نمایى عجیب 3 شرور 
در کرمانشاه
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برگزیدگان 
همین  د ر چها

جشــن بازیگــر با 
تجلیل از فردوس کاویانى 

بازیگر باسابقه اى که این روزها 
شرایط جسمى مساعدى ندارد، معرفى 

شدند.
مراسم شب بازیگر در شرایطى در سالن اصلى تئاتر شهر 
برگزار شد که این مراسم با نظم چندان خوبى همراه نبود 
و از انجمن بازیگران خانه تئاتر انتظار تدارك جشنى بهتر 
مى رفت. بى نظمى این مراسم تا آنجا بود که بهزاد فراهانى  
دبیر جشن در بخشــى مجبور به عذرخواهى از حاضران و 

مهمانان ویژه  شد.
در ابتداى این مراسم که با اجراى جواد انصافى در نقش سیاه 
همراه بود، از سه مدیر شهرى و نمایشى استان کرمانشاه 
براى فعالیت هایى که در حوزه  تئاتر انجام داده اند با اهداى 

نشان ویژه خانه تئاتر تقدیر شد.
بخشــى از مراســم  شــب بازیگر در ادامه بــه تجلیل از 

پیشکسوتان تئاتر تهران و شهرستان ها اختصاص داشت 
که در این بخش ازیحیى دیوانى گرگانى از گرگان و على 
باسره از ایالم تقدیر شد و گرگانى جایزه خود را به خانواده 

جانباختگان معدن استان گلستان اهدا کرد.
سپس نصرت پرتوى و فهیمه رحیم نیا در تماسى تلفنى از 
آذر فخر در آمریکا تجلیل کردند و همچنین تقدیر از فردوس 
کاویانى که از بیمارى رنج  مى برد تشویق و تأثر حاضران  را 

در پى داشت.
در بخش برترین گروه بازیگران لوح هاى تقدیر توســط 
اکبر زنجانپــور به گروه نمایشــى خانه ابرى و شــلتر به
 کارگردانى سیامک احصایى و حمید پورآذرى و امین میرى 

اهدا شد.

در بخش 
یــن  بهتر
برگزیدگان بازیگر 
زن جوایز با حضور ثریا 
قاسمى اهدا شــد که مهشاد 
مخبرى براى نمایش بانوى گمشده، 
ریحانه سالمت براى نمایش سه خواهر و 
دیگران و پاریس اکتبر 1944 و پانته آ پناهى ها 

براى نمایش هاى نامه هاى عاشقانه معرفى شدند.
ثریا قاسمى در این بخش با اشاره به نمایش هایى از حمید 
سمندریان، رکن الدین  خسروى و اکبر رادى گفت: حاال دیگر 
جمیله شیخى، سعید پورصمیمى وآقاى کشاورز خوشحال 
هستند که صحنه اى که آنها براى ما ساختند االن به کمک 
پسرها و دخترهاى آگاه و باسواد و منضبط اداره مى شود و 

این صحنه تنها نمى ماند.
برگزیدگان برترین بازیگر مرد نیز در ادامه این مراســم با 

حضور محمود دولت آبادى معرفى شدند.
به این ترتیب علیرضا کى منش براى نمایش رؤیاى شب 
نیمه تابستان، افشین هاشــمى براى نمایش سه خواهر و 

دیگران 
کاظــم  و 

براى  ســیاحى 
هــاروى  نمایــش 

برگزیده شدند.
در این بخش دولت آبادى ضمن 

اشــاره به بهرام بیضایى و تقدیر از او که در 
هر جاى دنیا به فکر تئاتر است، گفت: اسفندماه 

در جایى گفته بودم که جوان هاى مملکت ما فقط 
کافى است که باشند، همین که باشند این پوسته کهنه  

را دور مى ریزند.
در ادامه این مراسم جایزه استعداد جوان هم به مرجان زارعى 

با حضور شمس لنگرودى اهدا شد.
اهداى جوایز و اسپانســرى جشن امســال همچون سال 
قبل برعهده محســن مرادى بود که گفت به برگزیدگان، 
تقدیرشدگان و داوران امســال هم قطعه زمینى در دماوند 

خواهد داد.
در این مراســم هنرمنــدان و مدیرانى همچــون پرویز 

پورحسینى، 
رضــا کیانیان، 
پیام فروتن، داریوش 

متوســالنى، اسدزاده،  محمــد 
علیرضا آرا، آناهیتا همتى، مهدى بهاره رهنما، 

همت حضور داشتند.شــفیعى و اصغر 
یکى از بخش هاى این مراسم همانند دوره قبل این جشن 
اجراى حرکت آیینى و فرم بود که شباهت هایى هم به سال 

گذشته داشت.

الهام غفورى تهیه کننده سریال «پایتخت» به تازگى 
اعالم کرده که تصویربردارى فصل پنجم این سریال 

تلویزیونى از روز دوشــنبه(امروز) در شــهر شیرگاه 
استان مازندران آغاز خواهد شد. پیش از این غفورى 

تأکید کرده بود که «پایتخت 5» ماه رمضان امســال 
از شــبکه یک به روى آنتن خواهــد رفت اما حاال 

مى گوید که زمان پخش این ســریال منوط به 
نظر مدیران شبکه یک اســت.قرار بود اواخر 
فروردین مــاه تصویربــردارى فصل پنجم 
«پایتخت» در استان مازندران آغاز شود تا در ماه 

رمضان امسال از شبکه یک به روى آنتن برود.
 اما با گذشــت نزدیــک به یک مــاه، از 

ایــن خبــر، الهــام غفــورى اعالم 
کرد که پــس از کش و قــوس هاى

 فراوان، تصویربردارى «پایتخت 5» از 
امروز آغاز خواهد شد.

در «پایتخت 5» محسن تنابنده، احمد مهرانفر، 
علیرضا خمســه، ریما رامین فر، نسرین نصرتى، 
هومن حاجى عبداللهى، بهرام افشارى، سارا و نیکا 

فرقانى و... به ایفاى نقش خواهند پرداخت.

فانتزى بالیوودى «باهوبالى2: عاقبت» با کســب 
درآمد 131 میلیون دالرى در ســینماهاى سراسر 
دنیا و پشت سر گذاشتن فیلم «پى کى» به عنوان 
رکوردار قبلــى، عنوان پرفروش تریــن فیلم تمام 
دوران ها را به خود اختصاص داد. از آنجایى که هیچ 
آمار رســمى و دقیقى از گیشه هند 
منتشر نمى شود، رسانه هاى داخل 
این کشــور با پیگیرى آمار فروش 
جهانى این فیلم بالیوودى، به رکورد 
131 میلیون دالر (بیش از 
هشت میلیارد روپیه) 
رسیده اند. پیش از 

این، کمدى هجوآمیز «پى کى» با بازى عامر خان 
با 123 میلیون دالر، رکورددار پرفروش ترین فیلم 

هندى گیشه دنیا بود.
این در حالى اســت کــه کمتــر از ده روز پیش، 
«باهوبالى2» با اکران در سینماهاى سراسر دنیا و 
کســب درآمد 13/1میلیون دالرى، رکورد فروش 
افتتاحیه فیلم هاى بالیوود را زد. پیش تر، این رکورد 
با 12/4 میلیــون دالر افتتاحیه جهانــى، در اختیار 
درام ورزشى «دانگال» (عنوان انگلیسى: «مسابقه 
کشــتى») بود.عالوه  بر این، فــروش بلیت هاى 
جدیدترین دنباله «باهوبالى» در ســینماهاى هند، 
به بیش از 106 میلیون دالر رســیده و با پشت سر 

گذاشــتن فروش داخلى «دانــگال» (83 میلیون 
دالر)، رکورد پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماهاى 
این کشــور را به نام خود ثبت کرده است. اس اس 

راجامولى یکى از سرشــناس ترین فیلمسازان 
جنوب هنــد کارگردانى هر دو بخش 

«باهوبالى» را به عهده داشــته 
است. این فیلم که از همان ابتدا 
در قالب پروژه اى دو قسمتى 
فیلمبردارى شــده بــود، با 
بودجه اى در حدود 40 میلیون 
دالرى تهیــه و تولید شــده

 است.

دن گوردون بازیگرى که در فیلم هاى «آسمانخراش جهنمى»، 
«بولیــت» و «پاپیــون» کنــار اســتیو مک کویین 

نقش آفرینى کرده بود، در 90 سالگى از دنیا رفت.
خبر درگذشــت این بازیگر را، که بیشتر براى 
بازى در نقش شــخصیت هاى سرســخت و 
مغرور شناخته مى شــد، همسرش به اطالع 
رسانه ها رساند. تنها پنج روز پیش از درگذشت 
گوردون مشخص شــده بود که او به سرطان 

مبتالست.
گــوردون ســال 1963 بــراى بــازى در ســریال 
«The Defenders» نامزد جایزه امى شد. او از سال 1959 
و در سریال وسترن «تحت تعقیب: زنده یا مرده» همکارى با استیو 
مک کویین را آغاز کرد و پس از آن سال 1968 در فیلم «بولیت» در 
نقش دستیار کارآگاه، سال 1973 در فیلم «پاپیون» در نقش زندانى 
و سال 1974 در فیلم «آسمانخراش جهنمى» در نقش آتش نشان به 

همکارى با مک کویین ادامه داد.
گوردون ســال 1926 در لس آنجلس به دنیا آمد. او نخستین بار در 
سال 1949 در «دوازده ســاعت پرواز» جلوى دوربین رفت. از دیگر 
آثار سینمایى او مى توان به «آخرین فیلم» و «ناگهان» به کارگردان 
دنیس هاپر اشاره کرد. او سال 1965 در فیلمنامه «پوسته آبنبات» را 

نوشت و در آن نقش مشت زنى بدبین را بازى کرد.   

کیانوش عیارى کارگردان فیلم هایى چون 
«شبه کژدم» و «شــاخ گاو» گرچه بخاطر 
اکران نشدن فیلم هاى آخرش گالیه دارد اما به 
تازگى حمایت خود از دولت یازدهم را صراحتًا 

اعالم کرده است.
عیارى با انتقــاد از اتفاقاتى کــه براى فیلم 
«خانه پدرى» افتاده است، درباره گالیه اش 
از دولت یازدهم گفت: «این دولت نتوانست 
فیلم "خانه پدرى" را از محاق توقیف خارج کند. 

متأسفم که به هر حال بسیار امیدوار شده بودم که در دولت تدبیر و امید فیلم 
«خانه پدرى» مکان اکران خواهد داشت و حاال که این اتفاق نیافتاده است و 
از این بابت رنجیده خاطر هستم.» از سوى دیگر هنوز سرنوشت فیلم آخر این 
کارگردان «کاناپه» نیز مشخص نشده  اســت.با وجود این کارگردان سریال 
«روزگار قریب» به صراحت انتخابش براى دوازدهمین دوره ریاست جمهورى 
را حسن روحانى دانست و ادامه داد: «علیرغم این گالیه ها در انتخابات شرکت 
مى کنم و به دکتر روحانى رأى مى دهم. برخى چیزها اجتناب ناپذیر است و با 
توجه به نقدى هم که به دکتر روحانى دارم اگر به او رأى ندهم پس چه کسى را 

براى ریاست جمهورى در دوره دوازدهم انتخاب کنم؟»

رؤیا میرعلمى بازیگر تلویزیون با انتشار 
متنى در اینستاگرام به انتقاد از محمدباقر 
قالیبــاف نامــزد دوازدهمیــن دوره 

انتخابات ریاست جمهورى پرداخت.
میرعلمى در این باره نوشــت: «آقاى 
قالیباف شهردار محترم. پرونده  پالسکو 
هنوز باز اســت، پرونده  امالك نجومى 
بسته نشــده، با یک بارش رحمت الهى 
تهران را آب فرا مى گیرد، خانه  سینما، 
خانه تئاتر و خانه موسیقى مى سازید خب 
اینهم که حداقل وظیفه یک شــهردار 
است منتى بر سر کسى نیست!  به جاى 
فرا فکنى و اتهام نمى گوییم برنامه ارائه 
دهید فقط صادق باشــید! نخواهید که 
باور کنیم شما هم جزو آن 96درصدى 
هستید که مدام بر زبانتان جارى است...

دانسته ها،مستندات،دیده ها و شنیده ها 
این را نمى گوید.»

مهناز افشــار تصویرى از خودش در 
سریال «عاشقانه» در توییتر منتشر 
کرد و درباره تأخیر در توزیع ســریال 

توضیح کوتاهى داد.
مهنــاز افشــار در توییتر نوشــت: 
«دوشــنبه 18 اردیبهشــت قسمت 
هفتم "عاشقانه" توزیع مى شه و خب 
دلیل تأخیر در توزیــع، "چیز" بوده! 

همون! تو عکس معلومه دیگه.»

فقط صادق باشید! 

دردسر عاشقانه

میترا حجار در صفحه اینستاگرامش 
درباره کمبود امکانات معدنچى هاى 
گلستان متنى منتشر کرد. این بازیگر 
نوشت: «زمانى معدنچى ها با خودشون 
قنارى به معدن مى بــردن تا اگر گاز 
خطرناکى منتشــر مى شه آگاه بشند، 
حاال همه جاى دنیــا، از جت فن ها و 
حسگرهاى پیشرفته استفاده مى کنند، 

اما گلستان ما قنارى هم نداشت.»

گلستان 
قنارى هم نداشت

فرهنگفرهنگ

برگزیدگان 
همین  د ر چها

جشــن بازیگــر با 
تجلیل از فردوسکاویانى

بازیگر باسابقه اى که این روزها
شرایط جسمى مساعدى ندارد، معرفى

شدند.
مراسم شب بازیگر در شرایطى در سالن اصلى تئاتر شهر 
برگزار شد که این مراسم با نظم چندان خوبى همراه نبود 
و از انجمن بازیگران خانه تئاتر انتظار تدارك جشنى بهتر 
مى رفت. بى نظمىاینمراسم تا آنجا بود که بهزاد فراهانى
به عذرخواهىاز حاضران و دبیرجشندر بخشــى مجبور

مهمانان ویژه  شد.
در ابتداى این مراسم که با اجراى جواد انصافى در نقش سیاه 
همراه بود، از سه مدیر شهرى و نمایشى استان کرمانشاه 
انجام داده اند با اهداى  براى فعالیت هایى که در حوزه  تئاتر

نشان ویژهخانه تئاتر تقدیر شد.

پیشکسوتان تئاتر تهران و شهرستان ها اختصاص داشت 
که در این بخش ازیحیى دیوانى گرگانى از گرگان و على 
باسره از ایالم تقدیر شد و گرگانى جایزه خود را به خانواده 

گجانباختگان معدن استان گلستان اهدا کرد.
سپس نصرت پرتوى و فهیمه رحیم نیا در تماسى تلفنى از

وآذر فخر در آمریکا تجلیل کردند و همچنین تقدیر از فردوس 
کاویانى که از بیمارى رنج  مى برد تشویق و تأثر حاضران  را 

درپى داشت.
در بخش برترین گروه بازیگران لوح هاى تقدیر توســط 
اکبر زنجانپــور به گروه نمایشــى خانه ابرى و شــلتر به
 کارگردانى سیامک احصایى و حمیدپورآذرى و امین میرى

در بخش 
یــن  بهتر
برگزیدگان بازیگر 
زن جوایز با حضور ثریا 
قاسمى اهدا شــد که مهشاد 
مخبرى براى نمایش بانوى گمشده، 
ریحانه سالمت براى نمایش سه خواهر و

4دیگران و پاریس اکتبر 1944 و پانته آ پناهى ها 
براى نمایش هاى نامه هاى عاشقانه معرفى شدند.

ثریا قاسمى در این بخش با اشاره به نمایش هایى از حمید 
سمندریان، رکن الدین  خسروى و اکبر رادى گفت: حاال دیگر 
جمیله شیخى، سعید پورصمیمى وآقاى کشاورز خوشحال 
هستند که صحنه اى که آنها براى ما ساختند االن به کمک 
پسرها و دخترهاى آگاه و باسواد و منضبط اداره مى شود و 

این صحنه تنها نمى ماند.
برگزیدگان برترین بازیگر مرد نیز در ادامه این مراســم با 

حضور محمود دولت آبادى معرفى شدند.
اینترتیب علیرضا کىمنشبراى نمایش رؤیاى شب به

دیگران 
کاظــم  و 

براى  ســیاحى 
هــاروى  نمایــش 

برگزیده شدند.
در این بخش دولت آبادى ضمن 

اشــاره به بهرام بیضایى و تقدیر از او که در 
هر جاى دنیا به فکر تئاتر است، گفت: اسفندماه 

در جایى گفته بودم که جوان هاى مملکت ما فقط 
کافى است که باشند، همین که باشند این پوسته کهنه  

را دور مى ریزند.
در ادامه این مراسم جایزه استعداد جوان هم به مرجان زارعى 

با حضور شمس لنگرودى اهدا شد.
اهداى جوایز و اسپانســرى جشن امســال همچون سال 
قبل برعهده محســن مرادى بود که گفت به برگزیدگان،

تقدیرشدگان و داورانامســالهم قطعه زمینى در دماوند 
خواهد داد.

پورحسینى،
رضــا کیانیان،
پیام فروتن، داریوش

متوســالنى،اسدزاده،  محمــد 
علیرضاآرا، آناهیتا همتى، مهدىبهاره رهنما، 

همت حضور داشتند.شــفیعى و اصغر
یکى از بخش هاى این مراسم همانند دوره قبل این جشن
اجراى حرکتآیینى وفرمبودکه شباهت هایى هم بهسال

جشن بازیگران با طعم شادى و غم

همچــون پرویز 
م ى و م ىو

گذشته داشت.

چرا «دیوید لینچ» از سینما خداحافظى کرد؟
«دیوید لینچ» کارگردان مؤلف و نامدار آمریکایــى در مصاحبه اى درباره دالیل خود براى 

کناره گیرى از ساخت فیلم هاى بلند سینمایى را اعالم کرد.
«دیوید لینچ» که ماه آینده فصل سوم شاهکار تلویزیونى خود یعنى سریال «توئین پیکس» را 
پس از یک وقفه 27 ساله رونمایى مى کند، در مصاحبه با روزنامه «سیدنى مورنینگ» تصریح 

کرد که دیگر به دنیاى سینما و فیلم بلند باز نخواهد گشت.
«لینچ» که پس از فیلم «امپراتور درون» در سال 2006، هیچ فیلم بلند دیگرى نساخته، معتقد 
است که«این فیلم پایان حرفه فیلمسازى او در سینما بوده است» و توضیح مى دهد:«به هر 
حال این صنعت در حال تغییر است و در این صنعت فیلم هاى چندقسمتى و بالك باسترها 

(فیلم هاى پرهزینه و پرفروش) دیگر جایى براى افراد خالقى چون من وجود ندارد.»
این هنرمند 71 ساله ادامه داد: «خیلى چیزها فرق کرده و بسیارى از فیلم هایى که ممکن 
است آثار فوق العاده اى هم باشند دیگر در گیشه فروش خوبى ندارند و شرایط فروش براى 

فیلم هایى فراهم است که من عالقه اى به ساخت آنها ندارم.»
«لینچ» در حالى از کناره گیرى از ساخت فیلم هاى سینمایى خبر مى دهد که امسال چهلمین 

سالگرد ساخت اولین فیلم موفقش «کله پاك کن» (1977) است.
دیوید لینچ اوایل دهه 1970 وارد وادى فیلمسازى شد.«مرد فیل نما» اولین موفقیت سینمایى 
او بود که نامزد هشت جایزه اسکار شد. این فیلم جایزه بهترین فیلم خارجى سزار فرانسه را 

نیز دریافت کرد.
وى در اواخر دهه 80 با «مارك فارست» تهیه کننده معروف براى ساختن سریال تلویزیونى 
«توئین پیکس» قرارداد بســت. این مجموعه تلویزیونى در دهه 90 در شبکه ABC به 

نمایش درآمد و به موفق ترین سریال تلویزیونى دهه 90 تبدیل شد.
یکى از موفق ترین آثار کارنامه ســینمایى لینچ «در قلب وحشى» است که در سال 1990 
موفق به دریافت جایزه نخل طالى کن شد. در سال 1997 لینچ فیلم «بزرگراه گمشده»
 را ساخت. این فیلم در گیشه موفقیتى به دست نیاورد و نقدهاى متنوع مثبت و منفى دریافت 

کرد.
در سال 2001 بود که فیلم «جاده مالهلند» به عنوان یکى از آثار ماندگار لینچ به دنیاى سینما 
آمد. این فیلم با نقش آفرینى «نائومى واتس» جایزه بهترین کارگردانى جشنواره کن و نامزدى 

اسکار بهترین کارگردانى را براى لینچ به همراه آورد و در جوایز سزار فرانسه بهترین فیلم 
خارجى انتخاب شد.

انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس فیلم «جاده مالهلند» را به عنوان بهترین فیلم دهه  گذشته 
سینماى جهان انتخاب کرد.

در سال 2005 «لینچ» در جشــنواره کن اعالم کرد در حال ساخت اولین پروژه دیجیتالى 
خود با نام «امپراتورى درون» است. این فیلم در سال 2006 اکران شد و منتقدان استقبال 
چشمگیرى از آن داشتند، فیلمى که بنابر گفته خود «لینچ» آخرین ساخته سینمایى او بوده 

است.
وى در همان سال 2006 جایزه شیر طالى افتخارى جشنواره ونیز را نیز دریافت کرد. قرار 

است فصل سوم سریال «توئین پیکس» پس از 27 سال که از انتشار فصل دوم 
آن در سال 1990 مى گذرد از تاریخ 21 مى 2017 با عنوان «بازگشت» 

عرضه شود. فصل سوم این ســریال محبوب، 18 اپیزودى 
خواهد بود.

تصویربردارى «پایتخت 5» 
آغاز شد

«باهوبالى 2» پرفروش ترین فیلم بالیوودى تمام دوران ها 
همبازى استیو مک کویین
 در «پاپیون» درگذشت

نقد دارم، ولى به روحانى رأى مى دهم

یتخخت» به تازگى 
لللللللیالیال  پنجم این سر
ههگاگاههه  شــهر شیر
ش از این غفورىىى

نضانامامســال رم
درفت اما حاال 

منوط به  ال
بود اواخر 
صل پنجم 
ود تا در ماه 

نتن برود.
ـاه، از

م
ى
» از

مد مهرانفر، 
ین نصرتى، 
سارا و نیکا  ى،

خت.

به خود اختصاص داد. از آنجایى وروروردورادورانننن هان ها را
گ آآآمآماآمار رســمى و دقیقى از
مممنتشر نمى شود، رسانه ه
ایاین کشــور با پیگیرى آم
ججهجهجهانانىااینفیلم بالیوودى
131 میلیون دالر
هشت میلی
رسیده اند

کی
«شب
اکرانن
تازگى
اعالم

عیارى
«خان
از دول
"فیلم"خ
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          منبع : میزان
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هرساله در نیمه اول اردیبهشت ماه دامداران روستاى اسبند آمل دام هاى خود را به سمت مناطق جنگلى و ییالقى گزناسرا در حوالى نور کوچ مى دهند تا گله ها در مناطق خنک، سرسبز و 
خوش آب و هوا چرا کنند.

دریچـه


