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وزنه بردار اصفهانى پناهنده شده است؟

نزد به سیم آخر!چهارباغ تا پایان سال پیاده راه  مى شودشهریه مدارس غیردولتى از 6 میلیون تا 9 میلیونمخاطب روحانى در مورد دیوارکشى در خیابان چه کسى بود؟ موضوع استقالل وکال باید ریشه اى حل شود ورزشاستاناجتماع استان
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این عالیم یعنى 
شما سادیسم دارید

پایین کشیده شدن روزانه 
کرکره طالفروشى ها

تبلیغات انتخاباتى
 در مدارس
 ممنوع است

برادر کشى 
در مقابل چشمان مادر 

15

 اعتراض ثریا قاسمى؛ 
نقش مکمل نداریم...

تاج گل هاى میلیونى
 از طرف ظریف و رامبـد!

کش آمدن فست فود ها در اصفهانکش آمدن فست فود ها در اصفهان
 رقابت در یک انتخاب سالم با روغن سوخته  رقابت در یک انتخاب سالم با روغن سوخته 
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جهان نما

122

روحانى 
یک شنبه به 
نصف جهان 
سفر مى کند

4

حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانى در ادامه 

سفرهاى انتخاباتى خود، 
براى دیدار با مردم به 
استان اصفهان سفر 
مى کند.على نکویى 

رئیس ستاد 
انتخاباتى 

حسن روحانى 
در استان ...

مشاور مقام معظم رهبرى اظهار داشت: 
موضع ایران در برابر آنچه در منطقه
 مى گذرد واضح است و با شفافیت 

کامل اعالم شده است اما امنیت 
و ثبات منطقه فقط با همکارى 

کشورهاى منطقه و عدم 
دخالت هرگونه عامل 

یا طرف خارجى 
امکانپذیر است. 
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تمام مشکالت 
منطقه، ناشى از 
طرح هاى 
دشمنان آن است

دوباره 
امیرخان، 

دوباره جام!

واقعیت هاى عدم بازگشت قهرمان وزنه بردارى کشور از مسابقات المپیک پیشکسوتان

آگهى مناقصه عمومى آگهى مناقصه عمومى 

محمد شرفا- شهردار مبارکه  

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه  

شرایط متقاضیان: 
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تائید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى (مجاز) ارجاع کار 

ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه هاى مذکور 
ج) توانائى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 5٪ مبلغ کل برآورد اعتبار ؛ بصورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در وجه شهردارى مبارکه 
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال بابت هر پروژه 
تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى تا روز شنبه مورخ 1396/02/30

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى: تا روز دوشنبه مورخ 1396/03/01 تا پایان وقت ادارى 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 13 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 1396/03/02

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است. 
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 

مدت انجام کار برآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژه ردیف 

خرید، نصب و راه اندازى تجهیزات سامانه ثبت تخلف 1
3 ماه 4/000/000/000سرعت شهر مبارکه

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره نسبت به فروش دو دستگاه ساختمان واقع در شهر چادگان 
هر یک به صورت یک جا و از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى 
مورخ 96/3/1 به دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى امیر کبیر مراجعه نمایند. بازگشــایى پاکات پیشنهادات 
مورخ 96/3/2 در محل سازمان خواهد بود. متقاضى باید حداقل پنج درصد قیمت پیشنهادى را به عنوان تضمین شرکت در مزایده 
به حساب 0202738365008 بانک ملى کد 3059 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکى در وجه این سازمان صادر گردد.کلیه 
هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى، نقل و انتقاالت دفاتر اسناد رسمى به عهده برنده مزایده خواهد بود. سازمان در 

رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایدهآگهى مزایده

  روابط عمومى سازمان عمران زاینده رود

نوبت دوم

حدود اعیانحدود عرصهمبلغ پایه یکجاپروانه ساختسندتعداد واحدموضوع
668 متر332 متر6/180/000/000 ریالدارددارد-  بصورت کلىششساختمان چهار طبقه
337 متر330 متر4/100/000/000 ریالدارددارد-هر واحد مجزاسهساختمان سه طبقه

32673080 
  32673010

   www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :تلفن تماس:ایمیل سازمان  

اَپـــل در گرداب 
غول هاى چینى
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غول هاى چینى
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شاید پس از دیدار فینال 
جام حذفى، قلعه نویى

 به اصفهان بیایدو هدایت 
ذوب آهن را بر عهده گیرد...
پنج فصل از آخرین قهرمانى 

امیر قلعه نویى در فوتبال ایران 
مى گذرد. 
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عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات خانه ملت با بیان 
اینکه سند آموزشى یونسکو اواخر سال 94 توسط معاون 
رئیس جمهور به امضا رســیده اســت، گفت: متأسفانه 
مجلس پس از مصوبــه هیئت وزیران و ابــالغ آن به 

دستگاه هاى ذیربط در جریان قرار گرفت.
فرهاد فالحتى در خصوص اینکه مشخصًا چه ایراداتى 
شامل حال سند آموزشى یونسکو مى شود، عنوان داشت: 
اسنادى از این دست معموًال با هدف هضم فرهنگ بومى 
محلى در یک فرهنگ جهانى کــه در اختیار نظام هاى 
استکبارى قرار دارد به امضا مى رسد. این در حالى است 
که ما اسناد باالدستى بسیار قوى همچون طرح تحول 

بنیادین آمــوزش و پرورش داریم که اجــراى آن هنوز 
توسط شورایعالى انقالب فرهنگى و دستگاه هاى ذیربط 

روى زمین باقى مانده است.
فالحتى با اشاره به اینکه اجراى ســند 2030 یونسکو 
تمام شــئونات آموزشى کشــور اعم از نرخ تعداد دانش 
آموزان، بى سوادان و مســائل علمى، پژوهشى کشور را 
تحت الشعاع قرار مى دهد، اظهار داشت: آمار و اطالعات 
مذکور معموالً جزو مسائ ل محرمانه و گاه امنیتى کشور 
بوده و باید با توجه بــه فضاى جارى کشــور تنظیم و 
برنامه ریزى شــود نه اینکه از الگوهــاى غربى پیروى 

کند.

مشاور مقام معظم رهبرى اظهار داشت: موضع ایران در 
برابر آنچه در منطقه مى گذرد واضح است و با شفافیت 
کامل اعالم شده اســت اما امنیت و ثبات منطقه فقط 
با همکارى کشــورهاى منطقه و عدم دخالت هرگونه 
عامل یا طرف خارجى امکانپذیر است. توجیه اینکه یک

 کشــور از چنــد هــزار کیلومتــر آن طرف تــر بیاید 
تا سرنوشــت یــک منطقــه دیگــر را تعییــن کند 
چیســت؟ این نتیجه خاصــى در پى نخواهد داشــت 
و بر امنیــت ملى ایــران و منافــع آن نیــز تأثیرگذار 
نخواهــد بــود امــا بــر امنیــت کل منطقــه تأثیر 

مى گذارد. 

على اکبر والیتى با اشــاره به تحوالت سوریه و توافق 
ایران و روســیه و ترکیه گفت: آنچه باید در حال حاضر 
روى آن تمرکــز کرد این اســت که تمام مشــکالت
 منطقه ناشى از طرح هاى دشــمنان آن است. ما تأکید 
مــى کنیم کــه گزینــه هــاى نظامــى بــى فایده 
انــد و همــه باید به ضــرورت نشســتن بر ســر میز 
مذاکــره اى که پایــان دهنــده تنش هــا همزمان 
با ریشــه کن شدن تروریســم باشد برســند. ایران به 
این مســئله توجه دارد اما مایل اســت بــا همکارى با 
طرف هاى مؤ ثر در پرونده ســوریه نقــش مثبتى ایفا 

نماید. 

ورود مجلس به موضوع 
سند آموزشى یونسکو 

تمام مشکالت منطقه، ناشى از 
طرح هاى دشمنان آن است 

«مرگ بر اسرائیل»
روى فشنگ

  عصر ایران| سردارغالمحســین غیب پرور 
رئیس سازمان بســیج مســتضعفین با بیان اینکه 
نابودى رژیم صهیونیســتى از اهداف اصلى نظام
 است، گفت: چگونه اســت که برخى بعد از دیدن 
دشمنى رژیم اشغالگر مى گویند روى موشک «مرگ 
بر اسرائیل» نوشتند، ما روى فشنگ ها نیز این شعار 
را مى نویسیم چرا که اسرائیل دشمن اصلى اسالم 

است.

واردات 
با کارت تاریخ گذشته

  فارس| حســینعلى حاجى دلیگانى نماینده 
مردم شاهین شــهر در مجلس شــوراى اسالمى 
با اشــاره به موضــوع واردات پوشــاك توســط 
دختــر وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت:  
کارت بازرگانــى اى کــه دختــر وزیــر آموزش 
و پرورش با آن اقــدام به واردات پوشــاك کرده، 
کارت بازرگانى تاریخ گذشته یک شرکت مهندسى 

است.

طرح ساخت دیوار 
در مرز

  عصر ایران| «عبدالقدیر سلوى» سرمقاله 
نویــس «حریت» در ســرمقاله روز دوشــنبه این 
روزنامه تأکید کرده که در گفتگو با یک مقام ارشد 
دولتى از برنامه تأســیس دیــوار 70 کیلومترى در 
مرز ترکیه با ایران به منظور مقابله با نســل جدید 
تهدیدهاى تروریستى علیه ترکیه مطلع شده است. 
به نوشته سلوى ایجاد دیوار در مرز با ایران به منظور 
جلوگیرى از تحرکات عناصر «پ.ك.ك» به داخل 

ترکیه گرفته شده است.

اعالم اسامى نهایى، امروز
  میزان | فرهــاد تجرى ســخنگوى هیئت 
مرکزى نظارت بر انتخابات شــورا ها گفت: در روز 
چهارشــنبه (امروز) لیســت نهایى تأیید صالحیت 
شــدگان و نیز افــراد معترضــى که دربــاره رأى 
صادر شــده هیئت نظارت استانشــان شــکایت 
داشتند به وزارت کشــور و فرماندارى ها براى نشر 
آگهى انتخاباتــى و هم براى شــروع فعالیت هاى 
مجــوز دار تبلیغات علنى کاندیداهــا، تحویل داده 

مى شود.

نگیر و نبند!
  مهر | وزیر اطالعات دربــاره نحوه برخورد 
وزارت اطالعات با مسائل امنیتى و اجتماعى گفت: 
با مذاکــره و برخورد عاقالنه مســئله فرقه الحق و 
اهل طریقــت و صوفیان را کــه در جلوى مجلس 
تجمعاتى داشتند و با آنها برخورد پلیسى مى شد حل 
کردیم. ســید محمــود علوى گفت: تشــکیالت 
اطالعاتــى را بــراى بگیــر و ببند درســت نمى 
کنند اتفاقــًا براى نگیــر و نبند درســت مى کنند 
مگر آنجــا کــه هدایت و ارشــاد و تذکــر جواب 

ندهد. 

نباید زیر بار 
مى رفتند

على مطهرى دیروز در نطق    خبر آنالین |
خود در مجلــس  تأکید کرد: یارانــه نقدي خالف 
اقتصاد مقاومتی است و از همان ابتدا مجلس هشتم 
نباید زیر بار آن می رفت، متأســفانه پس از تثبیت  
قیمت هــا در مجلس هفتــم،  چند ســال قیمت 
حامــل هاي انــرژي افزایــش نیافــت و این امر 
مستمسکی در دســت دولت نهم شــد که عالقه 
شدیدي به توزیع پول در میان مردم داشت؛ تا الیحه 

هدفمندي یارانه ها را به مجلس آورد.

توئیتر

مدیرعامل صندوق بازنشستگى کشور گفت: با رسیدگى 
به ده پرونده مربوط به سوء استفاده هاى مالى از صندوق 
بازنشســتگى کشــور در محاکم قضائى 1200 میلیارد 
تومان از اموال این صندوق بازگردانده شــده اســت اما 
استدعا داریم بازپرســى ویژه براى دو پرونده باقیمانده 

تشکیل شود.
به گزارش فارس، محمود اســالمیان در رابطه با پرونده 
مالى صندوق بازنشســتگى و اموالى که به این مجموعه 
برگردانده نشــده گفــت: در دولت گذشــته از یکى از 
پتروشیمى هاى ما فردى به نام «م.ن» که اکنون ساکن 
آمریکاســت رقمى بدون ضمانت الزم مى گیرد که این 
اولین تخلف بوده چرا کــه زمانى فردى صد میلیون دالر 
به کسى مى دهد قاعده تجارت این است که 150میلیون 
دالر به عنوان ضمانت از وى بگیرد اما این اتفاق نیافتاده 

است و این اولین خطاى مدیران وقت بوده است.
اســالمیان افزود: بنابر این 120 میلیون دالر از اعتبارات 
صندوق رفته و ما با سختى و مکافات 20 میلیون دالر را 
بازپس گرفتیم اما همچنان صد میلیون دالر آن باقى مانده 
و اکنون پرونده در محکومه قضائى اســت. وى گفت: دو 
سال اســت که این پرونده در محاکم قضائى مطرح شده 
و متهمان آن مشخص است و امیدواریم هر چه زودتر به 
آن رسیدگى شود. اسالمیان گفت: یک پرونده دیگر نیز 
مربوط به شرکت نفتکش است که به دلیل شرایط تحریم، 
250 میلیون یورو به فردى داده مى شود که متأسفانه از 
این میزان فقط پنج کشــتى برایمان باقى مانده است که 
ارزش 70 تا 80 میلیون یورو بیشــتر نــدارد. مدیرعامل 
صندوق بازنشستگى کشــور گفت: بهتر است به صورت 

ویژه به این دو پرونده رسیدگى شود.

وزارت دفاع تکذیب کرد
وزارت دفاع ادعاى میرسلیم کاندیداى    ایسنا|
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى مبنى بر 
اینکه «آقایان در مذاکرات کــم آورده بودند به همین 
دلیل خواستند که آزمایش موشــکى انجام شود. اگر 
باور ندارید از وزیر دفاع بپرســید» را تکذیب کرد. در 
اطالعیه این وزارتخانه آمده است: آزمایشات موشکى 
جمهورى اسالمى ایران طبق برنامه هاى مشخص و از 
پیش تعیین شده انجام مى شود و ارتباطى به اینگونه 

امور ندارد.

قانون از این بهتر؟!
سید مصطفى    باشگاه خبرنگاران جوان |
میرسلیم با بیان اینکه قانون امر به معروف و نهى از منکر 
را نمى خواهند اجرا کنند و زیر بارش روند و این زاویه پیدا 
کردن با اسالم است، تصریح کرد: در شورایعالى انقالب 
فرهنگى طرح عفاف و حجاب تصویب شده ولى سئوال 
اینکه چرا اجرا نمى شود؟ نمى خواهند اجرا کنند وگرنه از 

این قانون بهتر چه مى خواهند.

روحانى جنجالى هم آمد 
  خبر آنالین | ایران نوشــت: در یک انتصاب 
جنجالى جدید عباس امیرى فر به سمت مسئول حوزه 
روحانیون و وعاظ ســتاد مردمى استان تهران ابراهیم 
رئیسى منصوب شد. امیرى فر از نزدیکان احمدى نژاد 
و مشایى بوده که اتفاقاً جزو طیف به قول اصولگرایان 
انحرافى محســوب مى شــده اســت. طرح پاره اى 
دیدگاه هاى تند در باره روحانیت و مسائل دینى از سوى 
او و همکارش بهمن شریف زاده به احضار و بازجویى در 

ایام ریاست جمهورى احمدى نژاد منجر شد.

از اعتدال به چپ روى
   الف | محســن رضایی درباره ارزیابی اش از 
دومین مناظره نامزدهاي  ریاست جمهوري گفت : نقطه 
جدید این مناظره، این بود که آقاى روحانى از اعتدال 
به سوى اصالح طلبى چپ که همیشه با آن مخالفت 
مى کرد، متمایل شد و آقاى میرسلیم هم  از کنار دروازه 
اصولگرایان باشوت بلند خود،  گلى به دروازه بان اصالح 

طلبان زد.

حضوررئیسى در 
مراسم حدادیان 

حجت االســالم ابراهیم رئیسى در   انتخاب|
مراسم مداحى ســعید حدادیان در مهدیه امام حسن 
مجتبى (ع) به مناسبت شب میالد حضرت على اکبر (ع) 
به صورت غیرمنتظره حضور پیدا کرد. حدادیان از جمله 
حامیان رئیسى به شمار مى آید که پیش تر از او خواسته 
بود انقالبى تر عمل کند. به دنبال حضور رئیسى در این 
مراســم، منصور ارضى و مجید بنى فاطمه از مداحان 
مشهور که از حامیان محمدباقر قالیباف به شمار مى آیند، 
با وجود برنامه ریزى قبلى در مراسم حضور پیدا نکردند.

آخرین امید هم بر باد رفت 
 انتخاب| شــوراى مرکزى جامعــه روحانیت 
مبارز از ســید ابراهیم رئیســى حمایت کرد. پیش از 
این، جامعه مدرســین نیز از ابراهیم رئیسى به عنوان 
کاندیــداى اصلح حمایت کــرده بود. ایــن درحالى 
اســت که برخى از اعضاى ارشــد جامعه مدرســین 
از جملــه آیــت ا... امینى بــا این تصمیــم مخالف 
بوده اند.با حمایت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت، 
قالیباف بیش از پیش تنها شد و انتظار مى رود فشارها 

به او براى کناره گیرى به نفع رئیسى افزایش پیدا کند. 

انتخابات در صدا و سیما

مشاور مرحوم آیت ا... هاشمى و فعال سیاســى اصالح طلب گفت: رقیب حسن 
روحانى در دوازدهمیــن دوره انتخابات رئیس جمهورى قالیباف و ســیدابراهیم 

رئیسى نیستند.
غالمعلى رجایى با بیان اینکه رقیب این دوره روحانى در انتخابات، آراء خاموش و 
خاکسترى است، گفت: قالیباف در دو دوره گذشته، برنامه هاى خود را در معرض 
انتخاب مردم گذاشت و هر دو بار با رأى منفى مردم روبه رو شد و در این دوره نیز 

با توجه به سفرهاى استانى که داشته است، نشان مى دهد که اقبال خوبى ندارد.
رجایى افزود: حجت االسالم والمسلمین رئیســى نیز برنامه خاصى براى رئیس 
جمهورى نداشته است و برنامه او به تازگى تهیه و تدوین شده است و این برنامه 
خلق الساعه است و با این برنامه نمى توان کشور را اداره کرد. به گفته وى، از این رو 
قالیباف و رئیسى نمى توانند رقیب روحانى در انتخابات باشند، بلکه محقق نشدن 
حضور حداکثرى در انتخابات باعث پیروزى رقیب مى شود.  این اتفاق یکبار در سال 
84 افتاد و رئیس جمهورى وقت با 17میلیون رأى به پیروزى رســید، درحالى که 
آراء کسانى که پاى صندوق هاى رأى نیامدند 18 میلیون نفر بود. رجایى با اشاره به 
دستاوردهاى دولت یازدهم گفت: استمرار دولت روحانى باعث مى شود دیپلماسى 

ایران دوباره در جهان مطرح شود و تعامل با جهان به نفع ایران است و باید از این 
فرصت استفاده کرد.رجایى تصریح کرد: در آن دوره، نخبگان خانه نشین شدند و 
حتى کسانى مثل آیت ا... هاشمى و ظریف اجازه نشر کتاب هاى خود را نداشتند و 
حتى اجازه ندادند کتاب محمدجواد ظریف در دانشگاه ها تدریس شود.رجایى اظهار 
داشت: جریان سیاسى رقیب هشت سال در این کشور قطعنامه هاى صادر شده 
علیه ایران را کاغذ پاره عنوان کردند ولى نفت ایران به واسطه کسانى مثل بابک 

زنجانى فروخته مى شد.

حســن روحانى روز دوشــنبه در جمع هواداران خود در 
همدان نســبت به روى کار آمدن افرادى که «به دنبال 
دیوار کشــیدن در خیابان ها هستند» هشــدار داد و از 
مردم خواســت که هریک با 11 نفر پــاى صندوق هاى 
رأى بیایند تا از حضور چنین افرادى در پاستور چلوگیرى 
شود. اما منظور روحانى از افرادى که در خیابان ها دیوار 

مــى کشــند و در محل 
کارشان بخشنامه تفکیک 
جنسیتى صادر کرده اند، 

چه کسى بود؟
به گــزارش انتخاب، به 
نظر مى رسد مخاطب این 
ســخنان روحانى، کسى 
نیســت جــز محمدباقر 
قالیباف که در ســال 92 
اقدام به صدور بخشنامه 
تفکیــک جنســیتى در 
شــهردارى تهران کرد. 
متن بخشــنامه قالیباف 

درآن زمان در زیر آمده است:
«پیرو تأکیدات قبلى، مقرر گردید که کلیه مدیران ارشد 
و میانى در واحد هاى شهردارى تهران، صرفًا از نیروهاى 
کارمند "آقا" جهت سمت هایى مانند مسئول دفتر، منشى، 
اپراتور تلفن، تایپیست، مسئول پیگیرى و... که در محدوده 

دفتر کار مدیران اشتغال دارند، استفاده شود... ضمنًا تأکید 
گردید که به منظور آرامش و آســایش بیشتر کارکنان، 
با تغییرات مناســب، حتى المقدور محل استقرار کارکنان 
خانم و آقا مورد بازنگرى و به صــورت جداگانه طراحى 

و اجرا شود.»
قالیباف همچنین در 27 تیرماه سال 1393 در نطق پیش 
از خطبه هاى نمازجمعه 
تهران اعالم کــرد: «ما 
غیرت دینى داریم، حرف 
ما این است که نباید اجازه 
دهیم یک خانم در طول 
زمان، معاشرت بیشترى 
با نامحرمان داشته باشد تا 
با محرمان خود و شوهر و 
فرزندش، زیرا این موضوع 
کانون خانــواده را تحت 
تأثیر منفى قرار مى دهد. 
حرفى که در شــهردارى 
تهران زده ایــم این بوده 
اســت که اگر در یک اتاق، یک مجموعه کارى که با هم 
همکارى مى کنند و سه یا چهار نفر آنها آقا و سه چهار نفر 
دیگر خانم هســتند و همه در یک رابطه مثًال در رابطه با 
بودجه فعالیت مى کنند، مى توان کارى کرد که آن چهار 

خانم در یک اتاق و چهار آقا در اتاق دیگرى کار کنند.»

 رقیب واقعى روحانى را بشناسید

مخاطب روحانى 
در مورد دیوارکشى در خیابان چه کسى بود؟

ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد

 2/20هاشمى طبا
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پاسخ به 
سئواالت 
جوانان

19 : 10

رادیو 
19:00مصاحبهجوان

رادیو 2/20رئیسى
11:00مصاحبهمعارف

رادیو 2/20قالیباف
9:00مصاحبهورزش

2/20میرسلیم

22:00مستند1
30 : 1تکرار مستندجام جم
رادیو 
18:00مصاحبهمعارف

جام جم2/20روحانى
پاسخ به 
ایرانیان 
خارج از 
کشور

00 : 30

نصف جهان حسین ا...کرم از اعضاى مؤثر انصارحزب ا... ونامزد 
شوراى شــهر تهران در گفتگوى مفصلى با پایگاه اطالع رسانى 
عصر ایران شــرکت کرد و طى این گفتگو از بیوگرافى خودش تا 
تحلیل انتخابات پیش رو را مطرح کرد. عصر ایران در پایان گفتگو با 
ا...کرم نوشته است: «براى اینکه مصاحبه ابتر نماند از او مى خواهیم 
قبل از رفتن نظرش را در مورد چند اسم بگوید.» ما هم بد ندیدیم 
این بخش از گفتگوى بلند حســین ا...کرم را براى شما بازخوانى 

کنیم؛ به هر حال جالب است: 
آیت ا... هاشــمى: انقالبِى تغییر ماهیت داده. محمد جواد 
ظریف: فردى کــه در تمــام ناکامى هاى ایران شــریک بوده 
اســت. ســید محمدخاتمى: رأس فتنه. قالیباف: مدرنیزم 
اســالمى. اصغر فرهادى: پــر کننده پازل غــرب. مهدى 
کروبى: انقالبِى پشیمان. فائزه هاشمى: آقازاده. میرحسین 
موسوى: انقالبِى دیروز، فتنه گر امروز. بابک زنجانى: غارتگر 
بیت المــال. حسن روحانى: محافظه کار. ابراهیم رئیسى: 

همیشه انقالبى. بهزاد نبوى: نفوذى.

12 نفر از نگاه حسین ا...کرم

  عصر ایران| استقالل زلزله همینه همینه. پرسپولیس زلزله همینه 
همینه؛  این شــعارى اســت که هواداران بعد از دیــدن نمایش هجومى 
این دو تیم در ورزشگاه ها سر مى دهند. همین تماشــاگران اما وقتى تیم 
محبوبشــان بازى معمولى را از خود به نمایش مى گذارد و یا بازى هیجان 
خاصى ندارد و موقعیت گلى ایجاد نمى شود، ساکت مى نشینند و تنها بازى 

را نگاه مى کنند.
رفتار هواداران فوتبال رابطه مســتقیمى با بازى تیم هــا دارد. تیم ها اگر 
بازى دلچســب و جذاب انجام دهند قطعًا تماشاگران با شور و هیجان آنها 
را تشــویق خواهند کرد در غیر این صورت، هم بازى سرد خواهد بود هم 

سکوها.
بر همین اساس مى توان گفت سخنان پرشور حسن روحانى طى روزهاى 
اخیر در ارومیه، همدان و کرمانشاه براى به شــور آوردن هواداران دولت 
یازدهم اســت. این روزها وقتى بین هواداران رئیس جمهور روحانى قرار 
مى گیرى آنها با شور و شــعف مى گویند روحانى واقعى که ما مى خواستیم 

همین است. 
هواداران «شیخ دیپلمات» از روحانى انتظار داشتند در برابر رفتار تهاجمى 
رقبا سکوت نکند. ســردى هواداران روحانى در ایام انتخابات بخاطر رفتار 
روحانى بود. آنها فقط درحال تماشاى استراتژى روحانى در انتخابات بودند. 
در دو مناظره صداوسیما، حســن روحانى تالش کرد به ارائه دستاوردهاى 

دولت بپردازد.
روحانى در این مناظره ها نمى خواست وارد جدل لفظى با نامزدهاى دیگر 
شود. رئیس جمهور روحانى بیشتر حالت تدافعى داشت. همین حالت تدافعى 
باعث شده بود تا هواداران او هم حالت تدافعى داشته باشند و بیشتر نظاره 

گر فعالیت هاى رقبا باشند.
داستان اما بعد از ســفر روحانى به استان گلســتان تغییر کرد. گویى نیمه 
مربیان براى تیم روحانى از سفر به گلستان آغاز شد. سیستم دفاعى روحانى 
به سیستم هجومى تغییر پیدا کرد. حرف هاى او خطاب به رقبا نشان داد که 
روحانى هم دیگر دفاع نخواهد کرد و حمله را در دستور کار قرار داده است.

در هفته اخیر متفاوت ترین روحانى چهار ســال اخیر را مشاهده کردیم. او 
بى پروا در مورد عملکرد رقبا سخن مى گوید و از آنها پاسخ مى خواهد. کارى 

که تا امروز انجام نمى داد.
این رفتار روحانى باعث شده است تا هواداران او هم پرشور شوند. شور به 
هواداران روحانى تزریق شده است. آنها به صورت جدى وارد صحنه رقابت 

شده اند تا از روحانى حمایت کنند.
مى شود انتظار داشت تا پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى به ویژه 
بعد از مناظره سوم شاهد حضور پررنگ طرفداران روحانى در صحنه تبلیغات 
باشیم. باید دید رقباى حســن روحانى در برابر استراتژى تازه رئیس دولت 
یازدهم چه تصمیم خواهند گرفت و آنها هم مى توانند هواداران خود را وارد 

عرصه رقابت کنند یا خیر.
آنچه مشــخص اســت حامیان روحانى از فعالیت هــاى انتخاباتى رئیس 
جمهور راضى و بر این باور هستند که روحانى جذاب و دوست داشتنى یعنى 

همین.

تغییر لحن رئیس جمهور 
بعد از سفر به گلستان

متفاوت ترین 
روحانى 
دوران

درخواست براى به سرانجام رسیدن 2 پرونده 

ماجراى پرونده فساد 
120 میلیون دالرى «م.ن» 
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اطالعیــه اى  در  زیــارت  و  حــج  ســازمان 
درباره زمان اعالم و ثبت نــام در کاروان هاى حج تمتع 
ســال 1396 اعالم کرد: مطابق برنامــه ریزى هاى به 
عمل آمده، لیست اســامى مدیران محترم کاروان ها با 
قید گروه قیمتى طى اطالعیه اى روز پنج شــنبه مورخ 
21 اردیبهشت ماه 1396 توســط مدیریت حج و زیارت 
هریک از استان ها برابر سنوات گذشته در روزنامه هاى 
محلى درج مى شــود و به اطالع عموم مردم شــریف 

خواهد رسید.
این اطالعیه افزود: شروع ثبت نام در کاروان هاى حج 
تمتع امســال به صورت همزمان در کلیه اســتان ها از 

ساعت 9 صبح روزیک شــنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 
1396 به مدت پنج روز خواهد بود و کلیه کســانى که از 
تاریخ 23 فروردین تا 21 اردیبهشت ماه نسبت به ثبت نام 
اولیه در شعب بانک ملى با واریز مبلغ ده میلیون تومان 
اقدام کرده اند، مى توانند براى ثبت نام در کاروان هاى 

حج اقدام نمایند.
بر اساس این اطالعیه شعب بانک ملى ایران حداکثر تا 
پایان وقت ادارى 21 اردیبهشــت ماه نسبت به دریافت 
هزینه سفر (تا سقف ده میلیون تومان) مجاز خواهند بود 
و بعد از تاریخ مذکور، شعب بانک نسبت به دریافت وجه 

هزینه سفر  اقدام خواهند کرد.

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور گفت: همزمان با 
برگزارى انتخابات مراکز ثبت احوال کشور آماده خدمات 

رسانى به شهروندان هستند.
سیف ا... ابوترابى اظهار داشت: در راستاى فرآیند ادارى 
مرسوم، صدور شناســنامه با مراجعه بار اول به سازمان 
ثبت احوال در مدت یک ماه، بار دوم در مدت سه ماه و بار 
سوم درمدت شش ماه به طور عادى انجام مى شود و سیر 
طبیعى خود را طى مى کند. مراجعه کنندگان مى توانند بعد 
از مدت زمان هاى طى شــده شناسنامه هاى جدید خود 
را دریافت کنند.وى افزود: با توجه به فرارســیدن زمان 
انتخابات ریاست جمهورى و شوراى اسالمى شهر و الزام 

به وجود شناسنامه براى شرکت در انتخابات، مراکز ثبت 
احوال کشور همزمان با آغاز رأى گیرى در 29 اردیبهشت 

ماه آماده خدمات رسانى به شهروندان است.
سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: 
شهروندان مى توانند در روز انتخابات به همراه شناسنامه 
خود به مراکز ثبت احوال مراجعــه کرده و درکوتاه ترین 
زمان ممکن شناســنامه جدید خود را براى شرکت در 
انتخابات دریافت کنند. وى عنوان کرد: 48 ساعت قبل 
از روز رأى گیرى و همچنین در روز رأى گیرى نیز براى 
افرادى که شناسنامه آنها براى رأى دادن دچار مشکل 

است، شناسنامه جدید صادر مى شود.

صدور یک روزه شناسنامه در 
روزهاى منتهى به انتخابات

آغاز ثبت نام کاروان هاى حج 
از یک شنبه آینده 

اقدام جالب پلیس فارس
پلیس شهرستان ممسنى اســتان فارس در اقدامى 

جالب سربازان را به اردو برد.
مسئوالن پلیس شهر ممســنى در استان فارس به 
مناسبت روز جوان و به منظور تقدیر از فعالیت سربازان 
وظیفه تصمیم گرفتنــد تا یک روز را به ســربازان 
اختصاص داده و آنها را بــه اردو ببرند.  به این ترتیب 
سربازان یک روز شاد را در سطح شهرستان گذراندند.  
در این اردو سربازان عالوه بر دیدن نقاط دیدنى شهر 
و مناطق سیاحتى اطراف شــهر به زیارت امامزاده 
شهر برده شدند. در این روز اختیار اردو در اختیار خود 

سربازان بود.

تنها چاى ارگانیک دنیا
محمدولى روزبهــــان رئیس سازمان چاى ایران، 
یکى از دالیل ارجحیت چــاى ایرانى بر محصوالت 
خارجى را اینطور بیان مى کند: چاى ایرانى تنها چاى 
ارگانیک دنیاســت؛ یعنى بخاطر خاك و آب و هواى 
مناطق شمالى کشورمان، در مراحل کاشت و برداشت 
این گیاه به هیچ وجه از سموم استفاده نمى شود و به 
همین خاطر خواصى دارد که بــه تأیید متخصصان 

طب سنتى، براى سالمتى مفید است.

زکات 7 میلیاردى تهرانى ها
مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران گفت: تهرانى 
ها سال گذشــته بیش از هفت میلیارد تومان زکات 

پرداخت کردند.
محسن ولیئى افزود: حدود پنج میلیارد و900میلیون 
تومان از این مبلغ زکات واجب و مســتحب بوده و 
حدود800 میلیون تومان نیز در قالب کفاره ها پرداخت 
شده است. وى پیش بینى کرد امسال 9 میلیارد تومان 
زکات جمع آورى شود. دبیر شــوراى زکات استان 
تهران همچنین به هدفگذارى براى تأمین بن نان از 
محل جمع آورى کفارات اشاره کرد و گفت: پیش بینى 
براى جمع آورى بیش از یک میلیارد تومان انجام شده 
است که در سال گذشته در قالب بسته هاى ماکارونى 

بین مددجویان تحت حمایت توزیع شد.

خوردن150 قطعه فلز!
در پى یک اتفاق عجیــب، 150 قطعه فلزى از معده 
یک بیمار که به دلیل درد در ناحیه شکم به اورژانس 
بیمارستان امام رضا (ع) در مشهد مراجعه کرده بود، 
خارج شد. این بیمار 40 ساله که به مواد مخدر اعتیاد 
دارد، در توهمات پس از استعمال مواد مخدر اقدام به 
بلعیدن اشیاى مختلف از قبیل پیچ، میخ، سوزن و سکه 
مى کرد. به گفته بیمار حدود دو سال است که وى پس 
از مصرف مواد، دور از دید خانواده اقدام به این عمل 
مى کرده اســت. وى همچنین عنوان کرده است که 
بعد از اینکه براى تــرك اعتیاد به کمپ رفتم متوجه 
دردهاى شکم شــدم و به درمانگاه مراجعه کردم که 
بعد از رادیوگرافى، پزشــکان متوجه وجود فلزات در 

شکمم شدند.

آزادى زندانیان ایرانى
با دســتور «گئورگى مارگوالشویلى» رئیس جمهور 
گرجستان ســه زندانى ایرانى که در زندان هاى این 
کشور به سر مى بردند، آزاد شدند. محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران در ســفر خــود به تفلیس که 
اواخر فروردین ماه انجام شــد در دیــدار و مذاکره با 
رئیس جمهورى گرجستان، خواستار آزادى زندانیان 

ایرانى شده بود.

 مخالفت با تعطیالت زمستانى 
نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین تعطیالت زمستانى 
مخالفت کردند. نمایندگان مجلس دیروز در جلسه علنى 
با ماده الحاقى الیحه هواى پاك مبنى بر تنظیم تقویم 
آموزشى مدارس براى تعیین تعطیالت زمستانى جهت 
کاهش آلودگى هوا علیرغم موافقت دولت و تأکید رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست مبنى بر تحقق تعطیالت 
زمســتانى مدارس براى کاهش آلودگى هوا، تقویت 

گردشگرى و کاهش تراکم جاده اى، مخالفت کردند.

چرك نویس

مدیرکل مــدارس و مراکز غیــر دولتى وزارت 
آموزش و پرورش، شــهریه مدارس غیر دولتى 

براى سال تحصیلى 97-96 را اعالم کرد.
حسن مسعودى گفت: شهریه اعالم شده به شهر 
تهران و استان ها شامل شــهریه مصوب و فوق 
برنامه اســت و دریافت هرگونه وجه بیش از این 
مبالغ تحت هر عنوانى تخلف محسوب مى شود. 
وى با اشاره به اینکه مالك تعیین شهریه مدارس 
غیر دولتى براســاس هفت آیتم الگوى شهریه 
مى باشــد، تأکید کرد: نرخ شهریه این مدارس بر 
اساس هفت عامل از جمله دوره تحصیلى، سطح 
آموزش و پرورش، فعالیت هاى فوق برنامه، فضا و 
تجهیزات مدرسه و تخصص و تجربیات معلمان 

و شرایط منطقه تعیین شده است.
مدیرکل مــدارس و مراکز غیــر دولتى وزارت 
آموزش و پرورش تأکیدکرد: مدارسى که امسال 
شــهریه اضافى از دانش آموزان گرفتند، جریمه 
شدند وحق افزایش شهریه براى سال تحصیلى 

آینده را ندارند.
مسعودى گفت: شهریه مصوب مدارس غیردولتى 
در پایــگاه اینترنتى آموزش و پــرورش درج مى 
شــود و مدیران مدارس نیز موظف به نصب نرخ 
شهریه مصوب در مدرسه هستند و خانواده ها در 
صورت مشــاهده تخلف دریافت شهریه اضافى 
مى توانند به ادارات آمــوزش و پرورش منطقه و 
استان مراجعه و تخلف را گزارش کنند. وى افزود: 
میــزان فعالیت هاى فوق برنامه بــراى مدارس 
غیر دولتى ابتدایى حداکثر شــش ساعت، براى 
دبیرســتان هاى دوره اول حداکثر هشت ساعت، 
بــراى دبیرســتان هاى دوره دوم حداکثر هفت 
ساعت و براى دوره پیش دانشگاهى حداکثر 16 

ساعت در نظر گرفته شده است.
گفتنى است؛ نرخ شهریه مدارس غیردولتى براى 
سال تحصیلى آینده براى مدارس ابتدایى حداکثر 
شش میلیون و 200 هزار تومان، دبیرستان هاى 
دوره اول هفت  میلیون و 700 هزار تومان و براى 
دبیرســتان هاى دوره دوم حداکثــر 9 میلیون و

 600 هزار تومان است.

ماجــرا از البى یک برج مســکونى در شــمال تهران 
شروع شــد؛ بیش از 10 تاج گل چندین میلیون تومانى 
براى تشکر از خانمى که ادعاى دستیابى به افتخارات 
بین المللى در ســینما دارد اما نامش حتى براى گوگل 
هم آشنا به نظر نمى رســید هدیه آورده شده بود. روى 
هر کدام از ایــن تاج گل ها برگه اى نصب شــده بود تا 
از زحمات و تالش هاى این خانم که به نظر مى رســید 
براى نام ایران و ایرانى تالش زیادى کرده و توانســته 
قله  رفیعى را فتح کند و پرچم ایران را باال ببرد، تشــکر 
کند؛ قله اى که نه کســى مى داند چیست و نه مى داند 

کجاست!
روى این کارت هــاى تبریک ، نام هــاى مهمى دیده 

مى شد؛ از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و اسحاق 
جهانگیرى معاون اول رئیس جمهورى تا رامبد جوان، 
فاطمه معتمدآریا و عادل فردوسى پور! همگى یکصدا 
از فعالیت هاى این خانم که به نظر مى رسد در سکوت 
کامالً  خبرى هم بوده، تشــکر کرده بودند تا جایى که 
ظریــف او را «دختــر هنرمندم» خطاب کــرده بود و 
معتمدآریا لقب «همکار مهربان و دوست داشتنى ام» را 
به ایشان داده بود. حتى رامبد جوان عبارت «سفیر توانا 
و زبان گویاى فرهنگ و تمــدن ایرانى» را براى کارت 
تبریکش انتخاب کرده و فردوسى پور هم با عبارت «چه 

خوبه هموطن شما بودن» از او تعریف کرده بود.
این در حالى اســت که هنرمندان نامبــرده هیچکدام 

خانمى بــا این نام را نمى شناســند که 
بخواهند برایش گل بفرســتند! 

به عنوان مثال، رامبد جوان 
تأکید کرد که نه تنها این 
فرد را نمى شناسد و بلکه 
ارسال گل براى فردى 
که نام او را هم نشنیده، 
منطقى نیست! مجرى 
«خندوانه» همچنین 
مى گوید که در این باره 
با فاطمــه معتمدآریا، 

عادل فردوســى پور و برزو ارجمند هم 

صحبت کرده و همگى از ارسال تاج گل براى فردى با 
این نام اظهار بى اطالعى کرده اند.

پس از این اتفاق، خبرنگار مهر با حضور در این مجتمع 
مســکونى در ابتدا با نگهبان صحبت کــرد. نگهبان 
مجتمع اطالعات دقیقى از اینکــه این خانم رؤیاپرداز 
کیست و یا کارش چیســت نداشت و مى گفت که گویا 
جایزه اى را در فرانســه به نام ایران دریافت کرده است 
و به قدرى ارزش معنــوى آن باال بوده که حتى از دفتر 
ریاســت جمهورى و وزیر خارجه براى تشــکر از او و 

فعالیت هایش گل فرستاده اند!
خبرنگار از نگهبان درخواست مى کند با خانم رؤیاپرداز 
که در آن ســاختمان زندگى مى کنــد، تماس بگیرد و 
بگوید نام جایزه اى که گرفته و توانسته این همه براى 
ایران افتخار آفرین باشــد را بگوید یا حتى مصاحبه اى 
کند که دیگران هم از کارهاى او باخبر شــوند اما این 
خانم با بیان اینکه اجازه نــدارد مصاحبه کند، حتى نام 
جایزه و فعالیتش را هم نگفت؛ البته به اینکه کدام بخش 
و کجا و چطور به او اجازه نمى دهند را نیز اشاره اى نکرد!

اصرار مکرر خبرنگار براى گفتگو با این خانم نتیجه اى 
در بر نداشت و جواب همان یک جمله «اجازه مصاحبه 
ندارم» بود؛ حال آنکه پیگیرى  ها نشان مى دهد حداقل 
چهار تاج گل مربوط به اهدا کنندگان شــان نیســت و 
مى توان نتیجه گرفت که احتماًال وزیــر امور خارجه و 
معاون رئیس جمهور هم از این ماجرا بى اطالع هستند. 
با جســتجوهاى مرتبط در سایت خانه سینما، 
گوگل و اطالعات شخصى 
خبرنگاران حوزه فرهنگ و 
هنر، فعًال نه خبرى از نام و 
نشان این فرد وجود دارد و 
نه از جایزه. گویا کاسه اى زیر 
نیم کاسه است؛ مگر آنکه در 
مقابل تکذیبیه هــاى رامبد 
جوان، فاطمه معتمدآریا، عادل 
فردوسى پور و برزو ارجمند، یکى 
از افراد سیاســى نامبــرده ماجراى 

اهداى تاج گل را تأیید کند.

در سال 1939 دولت فرانسه به مناسبت ازدواج محمد 
رضا پهلوى ولیعهد ایران با فوزیه خواهر شــاه مصر، 
یک خودروى خاص به داماد هدیه داد. این خودرو یک 
بوگاتى تایپ 57 بود که توســط ون وورن خودروساز 
فرانسوى طراحى و فقط یک دستگاه از آن ساخته شد. 
بسیارى از کار شناســان همچنان این خودرو را یکى از 

زیبا ترین و جذاب ترین خودروهاى تاریخ مى دانند.
بدنه این کــروك دو نفره زیبا با ظاهــرى اغراق آمیز، 
چراغ هایى عجیب و گلگیرهــاى حجیم با حالتى نیمه 
آیرودینامیک و چــرخ هایى مخفــى در زیر گلگیر ها 
طراحى شده بود. شیشه بسیار کوتاه در جلو که با کمک 
یک اهرم در داشبورد روى کاپوت مى خوابید، اجازه ورود 
بیشــتر هوا به داخل کابین را مى داد. سقف پارچه اى 
این خودرو نیز در حالت خوابیــده زیر صفحه اى فلزى 
پنهان مى شد که در زمان خود ابتکارى بسیار پیشرفته 

محسوب مى شد.
استفاده از قطعات کروم و براق در نقاط مختلف خودرو 
و همچنین اســتفاده از چرم در داخل خودرو ظاهرى 
اشرافى به آن بخشیده بود، طورى که باعث درخشش 
فراوان خودرو در میان تمــام هدایاى اهدایى به محمد 
رضا پهلوى از جمله مرسدس بنز کروك اهدایى دولت 

آلمان شده بود. 

به دلیل کیفیت پایین جاده هاى ایران در آن زمان، شاه 
ایران زیاد از این خودرو استفاده نمى کرد تا آنکه در سال 
1959 شخصى به نام هوشنگ جلیلى با پرداخت دوهزار 
ریال (معادل 275 دالر) مالک این بوگاتى «دست دوم و 
متروکه» مى شود. البته در آن زمان به دالیل نا معلومى 
تغییراتى در خودرو داده شده بود. از جمله این تغییرات 
حذف پوشش هاى مخفى کننده چرخ هاى جلو و عقب، 
حذف فلپ ها و رکاب هاى زیــر در ها و تعویض موتور 

اصلى خودرو با یک موتور هشت سیلندر پکارد بود.
سال ها این خودرو از دید عموم پنهان ماند و بین عالقه 
مندان بوگاتى دست به دســت چرخید تا اینکه در سال 
1984 پس از بازسازى کامل در نمایشگاه هاى مختلف 
خودروهاى کالســیک درآمریکا بــه نمایش عمومى 
در آمد و همواره مورد توجه کار شناســان خودروهاى 

کالسیک قرار گرفت و جوایز بسیارى دریافت کرد.
از نکات جالب در خصوص این خودرو حفظ پالك ایرانى 
آن اســت که البته با پالك اولى که در زمان مالکیت 
پهلوى روى آن نصب شده بود متفاوت است اما به هر 

حال نماد تاریخ حضور آن در ایران است.
این خودرو بعد ها به قیمت یک میلیون و 760 هزار دالر 
در یک حراجى به فروش رفت و در حال حاضر در موزه 

پترسون کالیفرنیا در شرایطى عالى نگهدارى مى شود.

بدل «لیونل مسى» در ایران به دلیل ایجاد شلوغى در 
خیابان و برهم خوردن نظــم عمومى و ایجاد ترافیک، 

پایش به کالنترى باز شد.
روزنامه «ایندیپندنت» چاپ انگلســتان نوشــت: چند 
روزى است که شباهت ظاهرى فردى در ایران به لیونل 
مسى بازتاب گسترده اى در رسانه هاى جهان داشته و 

اخبار این فرد بازتاب زیادى در رسانه ها دارد.
 اما بعد از ایجاد هیجان زیــاد از بابت دیدن بدل لیونل 
مســى در خیابان هاى تهران و شلوغى و برهم خوردن 
نظم عمومى خیابان ، این فرد به کالنترى برده شد تا جو 

ایجاد شده تا حد زیادى آرام شود. 
خیلــى از افــراد در ایــران با دیــدن او درخواســت 
عکــس و امضــا دارنــد و همیــن باعث مى شــود 
مکان هایى که بدل مســى به آن مى رود بــه یکباره 

شلوغ شود.

سوءاستفاده عجیب از نام افراد سرشناس؛

تاج گل هاى میلیونى از طرف ظریف و رامبد!

 فعًال 
نه خبرى از نام و 

نشان این فرد وجود 
دارد و نه از جایزه. گویا 
کاسه اى زیر نیم کاسه 

است

شهریه مدارس 
غیردولتى از

 6 میلیون تا 9 میلیون

درباره اتومبیلى که در زمان خودش شاهکار بود

سرنوشت بوگاتى شاه رئیس  پلیس راهور ناجا به تشریح آخرین وضعیت پیگیرى 
قانون صدور گواهینامه براى افرادى که سربازى نرفته اند، 

پرداخت.
ســردار تقى مهرى در نشســت خبرى خود با اصحاب 
رسانه در خصوص آخرین وضعیت صدور گواهینامه براى 
افرادى که ســربازى نرفته اند و تصویب قانون مربوط به 
آنها در مجلس اظهار داشت: پلیس این موضوع را پیگیرى 

مى کند تا مشکالت مربوط به آن مرتفع شود اما در این باره 
دو ماده قانونى با یکدیگر مغایرت دارند.

وى با بیان اینکه در ماده 54 بیمه شخص ثالث آمده است، 
کسانى که خواهان دریافت گواهینامه هستند نیاز به کارت 
پایان خدمت ندارند، افزود: اما مغایر همین قانون ماده 58 
مکرر نظام وظیفه عمومى اعالم مى کند که وظیفه ناجا 

دستگیرى و شناسایى مشموالن غایب است.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه پلیس تالش مى کند 
تا با همــکارى مجلس پیگیرى هــاى الزم درخصوص 
تناقض این دو قانــون با یکدیگر انجام شــود، تصریح 
کرد: البته در قانون مجلس شــوراى اسالمى آمده است 
مشموالنى که بیش از هشت سال غیبت دارند، مى توانند 
براى خرید غیبت ســربازى خود اقدام کرده و پس از آن 

نسبت به دریافت گواهینامه اقدام کنند.

کدام قانون مانع  گرفتن گواهینامه بدون رفتن به سربازى است؟

 بعد از ماجراى نیلوفر اردالن عضو تیم ملى فوتبال زنان 
ایران که از سوى همسرش ممنوع الخروج شد و نتوانست 
تیمش را در بازى هاى خارج از کشور همراهى کند، حاال 
خبر از ممنوع الخروجى یک زن ورزشکار دیگر کشورمان 
به گوش مى رسد. اینطور که ایســنا گزارش داده، زهرا 
نعمتى پرچمدار بازى هاى المپیک 2016 ریو و قهرمان 
پارالمپیک 2016 ریو در رشــته تیر و کمان از ســوى 
همسرش ممنوع الخروج شد. این در حالى است که زهرا 

نعمتى ترجیح داد درباره این مسئله سکوت کند.
داشتن حق خروج از کشور، مسئله اى است که زنان ایرانى 
سال هاست با آن مواجهند و اگر هنگام ازدواج، حق خروج 
از کشــور را به عنوان یک حق طبیعى در دفترخانه ها از 
همسرشان نگرفته باشند، براى هر بار مسافرت خارجى 
مجبورند رضایت همسرشان را کسب کرده و هر لحظه 
نگران این باشند که مبادا همسرشان به هر دلیلى، آنها را 

ممنوع الخروج کند.
هدى عمید وکیل دادگســترى دربــاره این موضوع به 
خبرآنالین گفــت: اگرچه رضایت شــوهر براى خروج 
از کشور در قانون تصریح شــده  اما این موضوع با روح 
جامعه اى که زنانش در حال پیشــرفت هاى تحصیلى و 

شغلى هستند، در تعارض است.
این وکیل دادگسترى درباره حل این مشکل که به ترس 
زنان جوان از ازدواج نیز منجر مى شود، گفت: حل مشکل 
را در دو سطح مى توان بررسى کرد. راه حل اصلى تغییر 

قانون گذرنامه در تطبیق با تعهدات حقوق بشرى دولت 
است. قانون باید به شکلى تغییر کند که نیازى به کسب 
مجوز شوهر براى خروج از کشور به هیچ عنوان نباشد. 
این خواسته قطعاً اساسى ترین راه حل مشکل است. اما از 
سوى دیگر در حال حاضر تنها فرصت قانونى براى حل 
مشکل به طور موقت، بحث شروط ضمن عقد است به 
این صورت که شوهر به زن هم وکالت در امضاى اسناد 
الزم براى صدور و تمدید گذرنامه را مى دهد و هم اجازه 
خروج مکرر از کشــور را. براى این کار مطمئن ترین راه 
مراجعه به دفتر اســناد رســمى و تنظیم سند وکالت در 

آنجاست.
او در عین حال درباره تأثیر چنین قوانینى بر فعالیت هاى 
زنان توانمند کشورمان گفت: بعضى قوانین حاکم همان 
قوانینى است که 50 یا 60 ســال پیش یا حتى قبل تر از 
آن نوشته شــده و کامًال با نیازهاى زن امروزى جامعه 
ایرانى در تعارض اســت. چطور یک زن ایرانى که استاد 
دانشگاه است نباید نگران باشد که اگر ازدواج کند، بعد از 
آن براى حضور در یک کنفرانس علمى باید از همسرش 
اجازه بگیرد؟ یا زنى که مدیر یک شــرکت بزرگ است 
مى داند با ازدواج کردن ممکن است نتواند به راحتى براى 
انجام کارهایش سفر کند. در چنین فضایى طبیعى است 
که تمایل زنان به ازدواج کاهش مــى یابد، آنها ترجیح 
مى دهند اســتقالل خود را از دســت ندهنــد و ازدواج 

نکنند

پاى بدل «مسى» به 
کالنترى باز شد!

در حاشیه ممنوع الخروج شدن یک زن به خواست همسرش

تعارض قوانین با نیازهاى امروز زنان
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تالش براى ثبت جهانى 
منطقه جنگلى ناژوان

مدیر بخش شهرسـازى شـرکت شـهر و خانه گفت: 
منطقه جنگلى ناژوان به دلیل محیطى بکر و منحصر 

به فرد، زمینه به ثبت رسیدن در سطح جهانى را دارد.
قهرمـان صمیمى اظهـار داشـت: کلمه نـاژوان از دو 
کلمه ناژ به معناى درخت صنوبر و وان به معناى محل 
رویش درختان اسـت که در مجموع به ناژوان اطالق 
مى شود و این منطقه با وسـعت هزار و 160 هکتار  و 
7 کیلومتر طول در غرب کالنشهر اصفهان واقع شده 
است. وى تأکید کرد: در تالش بوده و هستیم تا منطقه 
ناژوان همچون میدان امام(ره) به ثبت جهانى برسـد 
چراکه زمینـه هاى طبیعـى و محیطى، کشـاورزى و 

عملکردهاى کاربردى بکر و منحصر به فردى دارد.

فردا؛ ساالر عقیلى مهمان 
نصف جهانى ها مى شود

کنسـرت سـاالر عقیلى 21 اردیبهشـت مـاه در تاالر 
رودکى برگزار مى شود.

سـاالر عقیلـى خواننـده موسـیقى سـنتى ایرانـى،  
دانش آموخته هنرستان موسیقى سوره و داراى مدرك 

کارشناسى در رشته بازیگرى تئاتر است.
 وى خواننـده ثابـت ارکسـتر موسـیقى ملـى ایـران 
اسـت و سـابقه کار با ارکسـتر سـمفونیک اصفهان، 
گروه دستان و گروه راز و نیاز را در کارنامه پربار هنرى 

خود دارد.
عالقه مندان براى شرکت در کنسـرت این خواننده، 
مى تواننـد با تهیه بلیت از سـایت پارسـى کنسـرت،
 21 اردیبهشت ماه (فردا) ساعت 20و 30 دقیقه به تاالر 

رودکى مراجعه کنند. 

چهارباغ تا پایان سال
 پیاده راه  مى شود

مدیرعامل سـازمان نوسـازى و بهسـازى شهردارى 
اصفهان از اتمام عملیات اجرایى پروژه پیاده راه سازى 

چهارباغ عباسى تا پایان سال جارى خبر داد.
حسـین جعفرى در گفتگـو با ایمنـا تصریح کـرد: در 
راستاى پیاده راه سازى چهارباغ عباسى، گروه باستان 

شناسى در این خیابان مستقر شده اند.
وى از اتمـام عملیات اجرایى پـروژه پیاده راه سـازى 
چهارباغ عباسى تا پایان سال جارى خبر داد و ادامه داد: 
وسط چهارباغ عباسـى حوض ها و آبنماهاى قدیمى 
احداث و محور گردشگرى چهارباغ عباسى در چند فاز 

اجرایى به شکل قدیمى خود احیا مى شود.
جعفرى اضافـه کرد: بـراى اجراى این طـرح بیش از 
10 هزار مترمربع آسـفالت جمع آورى و به سنگفرش 

تبدیل مى شود.
 وى اظهارکرد: حدود 33 پـروژه در محدوده چهارباغ 
عباسى باید اجرایى شود که بخش زیادى از آن مربوط 
به سـرمایه گـذارى بخـش خصوصى اسـت و بدون 
شـک با تحقق این پروژه ها، چهارباغ شرایط گذشته 
خود را از نظـر رونق اقتصـادى و آرامش شـهروندان 

باز مى یابد.

سینماى بادرود به زودى 
راه اندازى مى شود

نماینده مردم نطنز و بادرود و قمصر در مجلس شوراى 
اسـالمى گفـت: وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى در 
خصوص حمایت از هنرمندان، کانون هاى آموزشـى 
و تسـریع در راه اندازى سـینماى بادرود قول مساعد

 داد.
مرتضى صفـارى در دیـدار با وزیـر فرهنگ و ارشـاد 
اسالمى گفت: لزوم تخصیص اعتبار پیش بینى شده 
جهت احداث مجتمع فرهنگى- هنرى شهر نطنز مورد 

ضرورى است.
وى اظهـار داشـت: حمایـت از کانون هاى آموزشـى 
قرآن، حمایـت از نویسـندگان و فرهیختگان منطقه، 
حمایت از هنرمندان و فیلمسازان نطنز و قمصر ساخت 
کتابخانه عمومى جوشقان قالى و طرقرود، اختصاص 
کتب به مسـاجد و بقاع متبرکه و حمایت مالى از بقاع 
متبرکه، از دیگر مسـائل مطرح شـده در این نشست 
بود که وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى قول پیگیرى 

آن را داد.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان 
اصفهان گفت: 17 هزار و 282 مددجوى زیرپوشش این 
نهاد سال گذشته از خدمات بیمه هاى اجتماعى بهره مند 
شــدند.جالل یزدانى اظهار داشــت: طرح پرداخت حق  
بیمه تأمین اجتماعى زنان سرپرســت خانوار و مجریان 
طرح هاى اشتغال با هدف توانمندســازى مددجویان و 
به منظور برخوردارى ازمزایاى بازنشستگى و خروج آنان 
از چتر حمایتى اجرا شده است.وى با اشاره به اینکه یکى 
از شرایط بیمه شدن متقاضیان، مستمرى بگیر بودن آنان 
است و مجریان طرح هاى اشتغال موفق و زنان سرپرست 
خانوار از جمله این متقاضیان هســتند،  افزود: پرداخت 

حق بیمه مددجویان تحت حمایــت با هدف برخوردارى 
از مزایاى بیمه از جمله مســتمرى، بازنشستگى و از کار 
افتادگى انجام مى شود.یزدانى در مورد آمار بیمه شدگان 
در سال 95 خاطر نشان کرد: تعداد زنان سرپرست خانوار 
بهره مند از بیمه تأمین اجتماعى 14 هزار و 61 نفر و آقایان 
سه هزار و 221 نفر بوده است.وى گفت: با تعامل موجود 
میان بیمه تأمین اجتماعــى و کمیته امداد حق بیمه زنان 
سرپرست خانوار و مجریان طرح هاى خودکفایى توسط 
کمیته امداد به این بیمه پرداخت مى شود تا این مددجویان 
بعد از سن بازنشستگى به عنوان مستمرى بگیران تأمین 

اجتماعى لحاظ شوند.

معاون فرهنگى و امــور اجتماعى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان از برگزارى مراسم نیمه شعبان 

در گلستان شهداى اصفهان خبر داد.
على قریشــى با بیان اینکه نیمه این ماه، والدت منجى 
عالم بشریت (عج) اســت، افزود: این روز یک فرصت 
معنوى، ملکوتى و موقعیتى ارزشمند براى عبادت و تقرب 
هرچه بیشتر به خالق هستى است که از رهاورد آن کسب 

برکات الهى محسوب مى شود.
وى گفــت: از برکات نیمه شــعبان این اســت که خدا 
آن را همرده شب هایى چون شــب قدر قرار داده است 
چراکه مى توان مثل شب هاى مبارك قدر در ماه مبارك 

رمضان، براى کسب برکات و خیرات بهره بردارى خوبى
 کرد.

معاون فرهنگى و امــور اجتماعى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان در پایان عنوان کرد: با توجه 
به تقارن نیمه شــعبان 96 در پنج شنبه و جمعه، مراسم 
پرفیض قرائت دعاى روح بخــش و پرفیض کمیل، در 
نیمه شب احیاى این شــب و قرائت دعاى ندبه در صبح 
جمعه با حضور آیت ا...مهدوى نماینده مجلس خبرگان 
رهبرى، حجت االسالم و المسلمین نیلى پور و ذاکرین 
اهل بیت (ع) در جوار قبور مطهر شهدا در خیمه حسینى 

گلستان شهداى اصفهان برگزار مى شود.

بهره مندى 17 هزار مددجوى 
اصفهانى از بیمه تأمین اجتماعى 

برگزارى مراسم نیمه شعبان 
در گلستان شهدا

معاون میراث فرهنگى اصفهان از پاك سازى دیوارنوشته هاى پل هاى تاریخى اصفهان 
در پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

ناصر طاهرى درباره دیوارنوشته هاى سى وسه پل و ابنیه هاى تاریخى اصفهان اظهار 
داشت: ما در سال دو بار این دیوارنوشــته ها و شعارهاى اسپرى شده روى دیوار ه هاى 

پل هاى تاریخى و بناها را پاك سازى مى کنیم.
وى افزود: یکسرى آلودگى ها بر اثر روشــن  کردن آتش در جوار پل هاى تاریخى نیز 

وجود دارد که پایان اردیبهشت ماه میراث فرهنگى اقدام به پاك سازى پل مى کند.
معاون میــراث فرهنگى اصفهــان پیرامون فرهنگســازى براى پیشــگیرى از این 
دیوارنوشــته ها در پل هاى تاریخى تصریح کرد: میراث فرهنگى در حال برنامه ریزى 
براى نصب تابلوهاى هشدار و اطالع رسانى براى پیشگیرى از این رویداد غیرفرهنگى 
است. وى ادامه داد: جلوگیرى از کنده کارى و دیوار نوشته روى ابنیه تاریخى نیازمند 
فرهنگسازى است که باید این فرهنگ در بطن جامعه ایجاد شود وگرنه ممکن است 

حتى با نصب تابلو هشدار باز هم شاهد این رویداد باشیم.

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى در ادامه ســفرهاى انتخاباتى خود، براى 
دیدار با مردم به اســتان اصفهان ســفر مى کند.على نکویى رئیس ســتاد انتخاباتى 
حســن روحانى در اســتان اصفهان ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: روحانى روز

یک شنبه  24 اردیبهشت ماه براى دیدار با مردم به اصفهان سفر خواهد کرد.
وى در خصــوص برنامه هاى این ســفر گفت: برنامه ریزى این ســفر در شــوراى 

سیاستگذارى ستاد در حال انجام است و جزئیات مربوطه متعاقبًا اعالم خواهد شد.

مســئول کمیته فلــزات گرانبها و ســنگ هاي قیمتی 
اتاق بازرگانی اصفهــان گفت: نحوه اجــراي مالیات بر 
ارزش افزوده، نبود کارخانه تصفیه طال، وارد نشدن شمش 
طالي اســتاندارد و عوارض گمرکی براي طال، از جمله 
مســائل مهم پیش روي صنعت طال و جواهرات استان 

اصفهان است.
ابراهیم حبیب اللهی تصریح کرد: اصفهان با داشتن پنج هزار 
واحد صنفی و تولیدي طال، نقش مهمی در تأمین نیازهاي 
داخلی و صادرات این محصول به بازارهاي بین المللی دارد.

وي به نقش مالیات بر ارزش افزوده در تعطیلی واحدهاي 
تولیدي طال و فلزات گرانبها اشاره کرد و گفت: هر روز شاهد 
تعطیلی واحدهاي تولیدي و صنفی در بخش طال هستیم 
زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صحیح  در این 

بخش  اجرا نمی شود.
این عضــو هیئت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان فلزات گرانبهاي استان اصفهان تصریح کرد: 
تولیدکنندگان طال خواستار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
بر اجرت ساخت  هستند، ولی نحوه محاسبه، کل قیمت طال 

را مشمول این مالیات می سازد.

 فشارهاي مالیاتی عامل تعطیلی واحدهاي 
تولیدي طال

رئیس انجمــن تولیدکنندگان و صادرکننــدگان فلزات 
گرانبهاي اســتان اصفهان نیز تأکید کرد: فشار مالیاتی 
بر صنف طال در اســتان اصفهان بســیار فراتر از سایر 
استان هاست و باید مســئوالن استان نسبت به این مهم 

توجه ویژه اي داشته باشند.
محسن طالیی مینایی از تعطیلی روزانه واحدهاي صنفی 
و تولید طال در اصفهان خبر داد و گفت: فشارهاي مالیاتی  
مهمترین عامل تعطیلی این واحدهاي صنفی و تولیدي 
شده است و به دنبال آن ســهم صادراتی طالي استان 

به شدت کاهش یافته است.

وي خواستار صدور مجوز از سوي بانک مرکزي به اتحادیه 
و انجمن هاي تخصصی طال براي واردات شــمش شد و 
گفت: واردات شمش خالص طال می تواند تولیدات طال و 

جواهرات را باکیفیت سازد.

 اصفهان به کارخانه تصفیه طال نیاز دارد
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فلزات 
گرانبها و سنگ هاي قیمتی استان اصفهان هم با اشاره به 
اینکه طالي آب شده موجود در بازار، استاندارد الزم را ندارد، 

افزود: به دلیل نبود کارخانه تصفیه طال هر واحد تولیدي 
اقدام به ذوب طــال و نقره می کند و همــراه با ناخالصی 

محصوالت تولید می شود.
مرتضی پورهنگ ایجاد کارخانه تصفیه طال و ارائه شمش 
خالص به واحدهاي تولیدي را در اســتان اصفهان الزم 
و ضروري دانســت و گفت: تولیدکننــدگان طال اجازه 

شمش طال را ندارند و به همین واردکــردن 
دلیل بــراي تأمین طال به 
سمت طالهاي مستعمل 

موجود در بازار روي می آورند.
وي اضافه کرد: کیفیت تولیدات طال و جواهرات به دلیل 
پایین بودن عیار و وجود ناخالصــی در طال کاهش یافته 
و برخی از تولیدکننــدگان مجبورند تصفیه مجدد طال را 

انجام دهند.
وي گفت: ســاالنه در اســتان اصفهان 100 
تن تولیــدات طال و جواهرات داشــتیم که در

 اثر مالیات بر ارزش افــزوده این عدد به 30 تن 
رسیده است.

حریق گسترده در کارگاه تولید کفش در خیابان شیخ 
طوســى اصفهان، مهار و بدون هیچ خسارت جانى 

خاموش شد.
مدیر روابط عمومى و سخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان اظهارداشت: 
ساعت 12و 54 دقیقه ظهر دوشنبه وقوع حریق در یک 

کارگاه تولیدى کفش به مساحت 150 مترمربع واقع 
در خیابان شیخ طوسى به سامانه 125 اطالع داده شد 
و تیم هاى اعزامى در کمتر از سه دقیقه در محل حادثه 

حضور یافتند. 
محمد شریعتى افزود: حریق در کارگاه هاى کوچک و 
بزرگ تولید کفش به دلیل وجود مواد سریع االشتعال 
مانند چســب، تینر، چرم و فوم به صورت تصاعدى 
گسترش یافته بود و شــعله هاى آتش از سقف این 

کارگاه زبانه مى کشید. 
وى تصریح کرد: آتش نشــانان در عملیاتى دشــوار 
توانستند حریق را مهار و اطفا و از سرایت آن به سایر 

نقاط همجوار کارگاه جلوگیرى کنند.
شریعتى گفت: این حادثه با وجود وسعت زیاد، خسارت 

جانى نداشت و تنها داراى خسارت مالى بود.

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان، نحوه 
محاسبه گاز بهاى مشترکین خانگى در سال 96 را 
اعالم کرد و گفت: قیمت متوسط هر متر مکعب 
گاز مصرفى در ســال جارى هزار و 81 ریال در 

فصل گرم است.
مصطفى علوى با اشــاره به اینکه مبلغ گازبها در 
فصل ســرد به صورت پلکانى و با در نظر گرفتن 
ســطوح اقلیم بندى مربوطه از نظــر آب و هوا 
محاسبه مى شود، اظهار داشــت: از آنجایى که 
در فصل سرد مصرف گاز بیشــتر مى شود براى 
رفاه حال مشــترکین نرخ پایــه گازحداقل 414 
ریال به ازاى هر متر مکعب مصرف گازمحاسبه

 مى شود که متناسب با نوع اقلیم و میزان مصرف 
آن افزایش مى یابد.

وى بیان داشت: هر اندازه مشترك کمتر و بهینه تر 
مصرف کند مشمول پرداخت قیمت گاز کمتر و در 
صورت مصرف بیشتر و با قرار گرفتن در پله هاى 
باالتر، مشمول پرداخت گازبهاى بیشتر به صورت 

پلکانى در فصل سرد مى شود.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان با 
اشاره به دســته بندى پنج گانه اقلیم در کشور،
 افــزود: اســتان اصفهــان بــه لحــاظ اقلیم 
بندى به چهار اقلیم تقســیم مى شــود که این 
اقلیم بندى توســط پژوهشــکده هواشناســى 
کشــور تنظیــم شــده اســت و در اختیــار 

شرکت هاى گاز استانى نیست.

کاهش دوسوم تولیدات طال و جواهر در استان 

پایین کشیده شدن روزانه کرکره طالفروشی ها

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، 
روند انتخاب معلم نمونه، دستاوردهاى آموزش 
و پرورش استان در دولت تدبیر و امید، هدایت 
تحصیلى و... را در نشستى با خبرنگاران تشریح 

کرد.
محمد حسن قائدیها گفت: خوشبختانه امسال 
مراســم تجلیل از معلمان نمونــه آموزش و 
پرورش استان اصفهان با حضور وزیر آموزش 
و پرورش برگزار شد که افتخارى براى ما بود. 
همچنین پروژه هایى نیز با حضور وزیر آموزش 
و پرورش افتتاح شد و مورد بهره بردارى قرار 
گرفت. وى در خصوص انتخاب معلمان نمونه، 
اذعان داشت: تا سال گذشــته، انتخاب معلم 
نمونه بر اساس دستور العمل ابالغى صورت 
مى گرفت که معلمان از این شــیوه احساس 
رضایت نداشتند، از سال گذشته وزارت آموزش 
و پرورش به اســتان ها تکلیف کرد تا طرحى 
براى انتخاب معلم نمونه ارائه دهند که بر این 
اساس شــیوه نامه آموزش و پرورش استان 
اصفهان سال گذشته تهیه شد و خود معلمان، 
شــاخص هایى را به رأى گذاشتند و بر اساس 

آن، معلم نمونه انتخاب مى شد و امسال نیز این 
شیوه به صورت کامل تر انجام و با حضور وزیر 
آموزش و پرورش از معلمان نمونه تجلیل شد. 
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
با بیان اینکه امسال در مجموع از هزار و261 
معلم نمونه اســتانى و شهرستانى تجلیل شد، 
افزود: انتخاب معلم نمونه توسط خود معلمان، 
رضایتمندى معلمان را به ارمغان داشــت و در 
واقع حق به حقدار رســید. قائدیها در ادامه به 
دستاوردهاى آموزش و پرورش استان اصفهان 
در دولــت تدبیر و امید اشــاره کــرد و گفت: 
همزمان بــا حضور وزیر آمــوزش و پرورش،
 بزرگ ترین کلینیک دندانپزشکى فرهنگیان 
کشــور و مجموعه ســالن هاى همایش در 
مجموعه خانه معلم شــماره 3 افتتاح شد که 
متأسفانه از سوى صدا و سیما، پوشش خبرى 

مناسبى نداشت که ما گله مند هستیم.
وى از یکى از خبرگزارى ها که صحبت هاى 
سهوى وزیر آموزش و پرورش را بزرگ کرده 
بود نیز گله مند بود و افزود: موضع علیه آموزش 
و پرورش، موضع در مقابل فرزندان ماســت 
و کار درســتى نیســت و این خبرگزارى بى 

اخالقى از خود نشــان داد. مدیر کل آموزش 
و پــرورش اســتان اصفهان اظهار داشــت:

 على رغم مشکالت در سه سال اخیر، اقدامات 
بسیار خوبى در حوزه هاى رفاهى و فرهنگى، 
متوســطه و... در آموزش و پرورش اســتان 

اصفهان صورت گرفت.
قائدیها در ادامه افزود: براى اولین بار در اســتان 
اصفهان، رتبه دوم آزمون سراسرى دانشگاه هاى 

دولتى به آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
تعلق گرفت ضمن اینکه زیرســاخت هاى ما 
در حوزه رفاهى و فرهنگى دو برابر شده است 
و آموزش و پرورش اســتان اصفهان در سال 
گذشته در بین هشت دستگاه بیرونى، به عنوان 
برتر شناخته شده است و استاندار اصفهان نیز 
اعالم کرده در تمامى جلســاتى که مسئولیت 
آنها را داشــته، جلســات آموزش و پرورش 

بهترین جلسه در سطح استان است. 
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
با بیان نکاتــى در خصوص هدایت تحصیلى، 
عنوان  داشت: سال گذشــته آسیب هایى در 
بخش هــاى مختلف هدایــت تحصیلى بود 
کــه امســال، کمیته اى تشــکیل شــد تا 
آسیب ها بررسى و رفع شود و از اولیا انتظار است 
با مدارس هماهنگ شــوند.  وى خاطرنشان 
کرد: ما راهکارهاى ســند تحول بنیادین را در 
استان عملیاتى کرده ایم که بیش از 60 راهکار 

عملیاتى شده است.
قائدیها با بیان اینکه بــه هیچ وجه در مدارس 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان، تبلیغات 
انتخاباتى نداریم و این کار ممنوع است، افزود: 
ما امیدواریــم 29 اردیبهشــت، مردم حضور 
گســترده و حداکثرى پاى صندوق هاى رأى 
داشته باشند و بیشــتر ترغیب کننده این امر 
هســتیم.مدیر کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهان در اســکان، رزرو اینترنتــى و تعداد 
پذیرش مســافران و میهمانان نوروزى، رتبه 

اول را در کشور به خود اختصاص داده است. 

***
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان هم در این نشست 
گفت: رویکرد وزارت آموزش و پرورش امسال 
آگاهى والدین، تجهیز و توانمند سازى مشاوران 
و دبیران دوره اول متوسطه براى تعیین مسیر 
صحیــح انتخاب دانش آموزان اســت. رحیم 
محمدى اظهار داشــت: در هدایت تحصیلى 
به رغبت دانش آموزان باید توجه شــود. این 
در حالى است که 58 درصد هدایت تحصیلى 
دانش آموزان با تشخیص والدین بوده است و 
بیش از چهار هزار دانش آموز نیز از رشته علوم 

تجربى به رشته دیگرى تمایل داشتند.
***

معاون پشتیبانى و توســعه اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان نیز گفت: امروز 62 
درصد مدارس، از نظر سرمایشى و گرمایشى 
ایمن شــده و 38 درصد نیازمند ایمن سازى 
است. سید محمد میرپور تصریح کرد: 14 هزار 
و 468 کالس در آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نیازمند مقاوم سازى و... است تا بتوان 

از همه ظرفیت ها استفاده کرد. 

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست خبرى اعالم کرد

تبلیغات انتخاباتى در مدارس ممنوع است
ساسان اکبرزاده

پاکسازى دیوار نوشته هاى روى پل ها
روحانى 
یک شنبه به 
نصف جهان 
سفر مى کند

تعرفه گازبها
 در اصفهان چقدر است؟

حریق در یک کارگاه تولید کفش خاموش شد
معاون
در پایا
ناصر
داشت

پل هاى
اف وى

پا
روحانى
یک شنبه به 
نصف جهان 

خالص به واحدهاي تولیدي را در اســتان اصفهان الزم 
و ضروري دانســت و گفت: تولیدکننــدگان طال اجازه 

شمش طال را ندارند و به همین واردکــردن 
دلیل بــرايتأمین طال به

سمت طالهاي مستعمل 

انجام دهند.
وي گفت: ســاالنه در اسـ
تنتن تولیــدات طال و جواهر
ارزش افــزود  اثر مالیاتبر

رسیده است.

سفر مى کند
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آسمان اصفهان بار دیگر 
بارانى مى شود

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: استان اصفهان از چهارشنبه(امروز) تحت تأثیر 
موج ناپایدارى قـرار مى گیرد که پیامـد آن افزایش 
تدریجى ابر، وزش باد شـدید و بارش باران اسـت و 

این بارش ها تا روز جمعه ادامه دارد.
فاطمه زهرا سـیدان با بیان اینکه از امـروز بارش از 
مناطق غرب و جنوب غربى اسـتان شروع مى شود، 
گفت: روزهاى پنج شـنبه(فردا) و جمعه در سراسـر 
اسـتان به تناوب با ناپایدارى هایى به شکل افزایش 
ابر، وزش باد به نسـبت شدید و شـدید و بارش هاى 

باران مواجه خواهیم بود.
وى افزود: روند افزایش دماى هواى اصفهان تا روز 

پنج شنبه ادامه دارد.
 

صدور نشاءهاى تولید شده 
گلخانه هاى دهاقان به عراق 
مدیر جهاد کشـاورزى شهرسـتان دهاقان گفت: به 
همت تولیدکنندگان عمده نشاء در سطح شهرستان 
دهاقان، صادرات نشاء گوجه فرنگى به کشور عراق 

صورت گرفت.
صفرپور با اشـاره به اهمیت کشت گلخانه اى افزود: 
گلخانه داران دهاقانى با سـطح زیر کشـت 10 هزار 
مترمربع گلخانه در طول یک دوره 20 روزه در حدود 
شـش تا هفت میلیـون نشـاء تولید مى کننـد که در 
آخرین دوره 400 هزار نشـاء گوجه فرنگى خود را به 

کشور عراق صادر کردند.

تخصیص 15 میلیارد تومان 
به ترویج زایمان طبیعى

رئیس دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: در سه 
سال گذشته با اجراى طرح تحول نظام سالمت، بالغ 
بر 15 میلیـارد تومان بـه زایمان رایـگان تخصیص 

یافته است.
غالمرضـا اصغـرى اظهـار داشـت: رایگان شـدن 
هزینه هـاى زایمـان طبیعـى در بیمارسـتان هـاى 
دولتى، قدمى مهم براى افرادى است که توان مالى 
خوبى ندارنـد و این طرح در دولت تدبیـر و امید اجرا 

شده است.
وى افزود: بسیارى از مادران و پدران نگران زایمان 
فرزند خـود بودند کـه در سیسـتم دولتى بـا رایگان 
شـدن زایمـان طبیعى ایـن مشـکل برطرف شـده 
و در مـوارد متعـددى خانواده هایـى بـراى زایمـان

بـا تصـور کمتـر شـدن هزینه هـاى زایمـان بـه 
بیمارسـتان هـاى خیریـه مراجعـه کرده انـد و بـا 
هزینـه اى در حـدود 400 هـزار تومـان مواجـه 
شـده اند کـه تـوان پرداخـت آن را نداشـته اند و
 این نشـان دهنـده نبـود اطالع رسـانى درسـت به 

مردم است.

باران، عشایر فریدونشهر را 
زمینگیر کرد

بـارش بـاران شـدید در فریدونشـهر دردسـرها 
و مشـکالتى را بـراى عشـایر ایـن خطـه ایجـاد 

کرد.
بارش شـدید بـاران موجـب گرفتار شـدن عشـایر 
بختیـارى کوچنـده بـه نقـاط ییالقـى خـود در این 

شهرستان شد.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرسـتان فریدونشـهر 
در این بـاره گفت: گـروه هاى امدادى هـالل احمر 
براى امدادرسانى به این عشـایر اعزام شدند و اقالم 
ضرورى اولیه همچون پالستیک و پتو براى عشایر 

ارسال شده است.
حمید موسـوى با اشـاره بـه اینکـه تعداد زیـادى از 
عشـایر کوچنده در نقاط مختلف شهرستان به علت 
بارندگى هاى اخیـر در گل و الى زمینگیر شـدند از 

لزوم رسیدگى به آنها سخن گفت.
وى اظهـار داشـت: هرچنـد عشـایر در حـدود 
ایـن  وارد  مقـرر  موعـد  از  پیـش  هفتـه  دو 
شهرسـتان شـده انـد امـا بخاطـر انتخابـات 29 
اردیبهشت اسـتقرار پیش از موعد ایشـان ضرورى 

است.

خبر

شهردار مبارکه گفت: هزینه کلى اجراى پروژه خط متروى 
مبارکه-بهارستان شامل آزاد سازى، ریل گذارى، خرید 
واگن و احداث ایستگاه ها در مجموع پنج هزار میلیارد ریال 

اعتبار نیاز دارد.
محمد شــرفا با اشــاره به فعالیت ها و کارهاى صورت 
گرفته پیرامون متروى مبارکه - اصفهان اظهار داشــت: 
بحث حمل و نقل و مترو از مهمتریــن اقدامات ما در این 
شــهر بوده که در این زمینه معاونت عمرانى استاندارى و

 فــوالد مبارکه همــکارى خوبى با شــهردارى مبارکه 
داشته اند. وى افزود: متروى  مبارکه – اصفهان مساحتى 
51 کیلومترى را تشــکیل خواهد داد که از شــهر جدید 

مجلسى آغاز شــده و در نهایت به شهر بهارستان متصل 
خواهد شد.شهردار مبارکه افزود: در این راستا آزادسازى 
110 هکتار از اراضى شهر مبارکه و شهر مجلسى باید مورد 
توجه قرار گیرد.وى ادامه داد: 10 کیلومتر از مساحت این 
خط مترو در شهر مجلســى و 41 کیلومتر نیز در محدوده  
شهر مبارکه وجود دارد.شرفا با اشاره به اینکه شهردارى 
مبارکه آزاد سازى مسیر مترو را انجام مى دهد و مجتمع 
فوالد مبارکه ساخت ایستگاه، ریل گذارى و خرید واگن را بر 
عهده دارد، گفت: دو ایستگاه در دو نقطه شهر مبارکه و در 
مجتمع فوالد، زیباشهر، دهسرخ، منطقه صنعتى مبارکه و 
بهارستان هر کدام یک ایستگاه مترو پیش بینى شده است.

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى استان از کالهبردارى 800 میلیون ریالى یک 
صفحه فیشینگ از چهار هزار نفر در یکى از شبکه هاى 
اجتماعى پرده برداشت.ســرهنگ مصطفى مرتضوى 
اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا حین رصد فضاهاى 
مجازى بــا صفحه فیشــینگ در یکى از شــبکه هاى 
اجتماعى مواجه شــدند که با ترفند فــروش نرم افزار و 
نصب شبکه هاى ماهواره اى روى گوشى هاى موبایل، از 
کاربران کالهبردارى مى کردند.وى افزود: فرد کالهبردار 
در این صفحه اقدام به ساخت درگاه پرداخت الکترونیکى 
جعلى کــرده و از کاربران درخواســت پرداخت دو هزار 

تومان براى خریدن نرم افزار مذکــور مى کرد درحالى 
که از هر کاربــر بدون اینکه وى متوجه شــود 20 هزار 
تومان برداشت مى شد و نرم افزارى هم براى آنها ارسال 
نمى شد. این مقام مسئول با بیان اینکه مدیر این صفحه 
در خارج از کشور هدایت آن را به عهده داشت، تصریح 
کرد: کارشناسان پلیس فتا به سرعت نسبت به مسدود 
کردن آن و خارج کردن دسترســى کاربــران به درگاه 
پرداخت الکترونیکى مذکور اقدام کردند و مشخص شد 
مدیر این صفحه توانســته بود در مدت کوتاهى بیش از 
800 میلیون ریال از حساب چهار هزار نفر از شهروندان 

در نقاط مختلف کشور برداشت نماید.

کالهبردارى از
 4000 نفر

راه اندازى متروى مبارکه-
بهارستان با 500 میلیارد 

«انتخاب» فرآیندى اســت که به وسیله سنگ محک 
و معیار فــردى و بر اســاس دیگر فاکتورهــا صورت 
مى گیرد. گاه انتخاب ها سرنوشــت ســاز هســتند و 
مى تواند در حال و آینده افراد تأثیرگذار باشد. گاهى این
انتخاب ها از روى اجبار صورت مى گیرد و فرد هیچ گزینه 
دیگرى براى انتخاب کردن نــدارد. انتخاب مواد غذایی 
یکى از این انتخابات است که بر سالمت فرد تأثیر بسزایى 
دارد. انتخاب نادرســت مواد غذایى اگر متداوم و مستمر 

باشد منجر به عادت هاى غلط غذایى مى شود. 
امروزه بــا گــران بــودن مــواد غذایى دیگــر تهیه 
چهــار گــروه اصلــی غذایی ســخت شــده اســت 
وبــه ناچار مــردم بــه دنبــال جایگزین آن هســتند. 
انتخــاب هــا همیشــه از روى اختیــار صــورت

نمى گیرند و این اجبار است که انسان را وا مى دارد انتخابى 
غلط بکند؛ هر چند مى داند که این انتخاب ممکن است 
براى او در آینده ایجاد مشــکالت فراوان بکند. انتخاب 
نادرست مواد غذایى مى تواند در آینده باعث بیمارى هاى 

فراوان براى فرد شود. 
در سطح شهر اصفهان تا پیش ازاین شاهد ارائه پیتزاها و 
ساندویچ ها با قیمت هاى پایینى بودیم که شاید در نگاه 
اول منطقى به نظر مى آمد اما با زیاد شدن این گونه مراکز، 
قیمت هایى تبلیغ مى شــود که فرد در نگاه اول تعجب

مى کند: پیتزا مخصوص سه هزارتومان با نوشابه رایگان، 
فالفل سلف سرویس دوهزارو500 و نمونه هایى از این 

دست که فراوان هستند.
تا پیش از این، برخى از همین اقــالم خوراکى به عنوان 
مثال پیتزا با قیمت هاى پنج هزار تومانى ویا فالفل چهار 
هزارتومانى عرضه مى شد که آنهم در برخورد اول ایجاد 
شک مى کرد.حال دیگر با این رقم ها معلوم نیست داخل 

آن چه چیزى باشد.
جالب تر از آن، گسترده شدن و پراکندگى این گونه مراکز 
در سطح شهر اصفهان اســت و گاهى شاهد هستیم که 

یک خیابان پر شده از مغازه هاى فست فود و یا فالفل و
نمونه هایى از این دست، که در رقابت با یکدیگر قیمت را 
پایین تر از نرخ معمول آن اعالم مى کنند و مشترى نیز به 

دالیل گفته شده قیمت پایین را انتخاب مى کند.
مصطفى موسوى رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ اصفهان 
مشــکل بزرگ این صنف را فروش پیتزاهاى پنج هزار 
تومانى اعالم کرده و مى گوید: ما به شدت مخالف فروش 
پیتزاهاى پنج هزار تومانى هســتیم چرا کــه مواد مورد 

استفاده آنها بالطبع مناسب و با کیفیت نیست.
حال باید پرســید که آیــا ایــن اتحادیــه مخالفتى با 

قیمت هاى گران و گزاف در سطح شهر اصفهان ندارد؟ 
هستند مراکزى که بدون درج قیمت مشغول به فعالیت 
هســتند و قیمت محصوالت آنها گاهى تا جایى پیش

مى رود که فرد از خود سئوال مى کند مگر چه چیز داخل 
آن است به جز مقدارى ادویه یا گوشت و یا نان ومخلفات 
دیگر! از آنطرف هم که مــى گویند محصوالت با قیمت 
پایین بى کیفیت هســتند و مواد مورد استفاده با کیفیت 

نیست! 
شاید وقت آن رسیده باشــد که این اتحادیه با همکارى 
دیگر ســازمان هاى مربوط در نظارت کلى به مردم در 

انتخاب مواد غذایى کمک بکنند.
این ارتباط دوســویه مى تواند بســیارى از مشکالت را 

رفع کند. 
رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ اصفهان با اشاره به اینکه 
این اتحادیه در حدود 500  پروانه کسب دارد، اظهار داشت: 

درحدود 200 پروانه نیز در دست اقدام  است.  
آیا اصفهان به این تعداد مغازه غذاهاى آماده نیازمند است؟ 
آیا در صدور مجوزها براساس پراکندگى عمل شده است؟

هرچند که خود رئیس اتحادیه نیــز اذعان دارد در حدود 
700 واحدصنفى ساندویچ و پیتزا در اصفهان به صورت 

نزدیک به هم فعالیت مى کنند که همجوارى این واحدها 
به یکدیگر موجب شده که فروش هر کدام کاهش یابد.

انگار صرف صدور مجوز براى این  اتحادیه تنها دغدغه 
محسوب مى شــود آنطور که دیگر آمار و ارقام اینگونه 
مراکز نیز به طور دقیق از دســت این مدیران رفته است. 
در ابتدا گفته مى شود 500 واحد پروانه کسب دارند و200 
پروانه نیز در دست اقدام اســت. در آخر نیز که مى گویند 
700 واحد صنفى نزدیک هم فعالیت مى کنند. با این عدد و 
رقم ها باید حضور هزار و 400 مرکز ارائه غذاهاى آماده را 

در اصفهان تخمین زد.

جمعى از کارآموزان وکالت کانون وکالى دادگســتر ى 
استان اصفهان در آیینى با قرائت ســوگندنامه و اجراى 
تحلیف، پروانه وکالت خــود را دریافت کردند و به جرگه 

وکالت پیوستند. 
رئیس کانون وکالى دادگســترى اســتان اصفهان در 
سى و ششمین دوره تحلیف 73 کارآموز کانون وکالى 
دادگسترى اســتان که در تاالر مجلل آزادى و با حضور 
مسئوالن قضائى، اساتید، کارآموزان و خانواده هایشان 
برگزار شده بود، گفت: هدف نهایى دستگاه قضا، انشاى 
عدالت بوده و تمام اسناد، مدارك، مستندات، ضروریات روز 
و تجربیات نشان مى دهد دادرسى عادالنه بدون حضور 
وکیل مستقل، میسر نیست و بجاست جامعه حقوقى ایران 

به مسائل مهم مملکتى بیشتر توجه داشته باشند. 
اسد ا... اسالمى افزود: دغدغه وکیل همیشه آن است که 
مى تواند بر اساس قانون، از موکل خود دفاع کند و در این 
راستا اتفاقًا مسئوالن قضائى باید براى حفظ، استمرار و 
استقالل وکال دغدغه داشته باشند چون اگر وکیل بترسد 
به ضرر جامعه خواهد بود چرا که وکیل در چارچوب قانون 
مى خواهد به وظایف خود عمل کند بنابراین اســتقالل 

وکال باید ریشه اى حل شود. 
وى با بیان اینکه حق مردم هیچوقت نباید وجه المصالحه 
سیاسى قرار گیرد، گفت: در حرفه وکالت، مباحث سیاسى 
دخالت نداشــته و وکیل مى خواهــد در چارچوب قانون 
جمهورى اسالمى عمل کند و براى اینکه همیشه بیدار و 
مدافع حقوق مردم باشد و از تجربیات خود بهره گیرد باید 

استقالل داشته باشد و شأن او حفظ و رعایت شود. 
اسالمى خطاب به وکالى جوان که مراسم تحلیف به جا 
آوردند گفت: در ابتداى راه هستید و کار پرمسئولیتى دارید 
و با قرائت قسم نامه، شرافت خود را گرو گذاشتید و سعى 
کنید دانش خود را ارتقا داده و فراموش نکنید هدف نهایى، 
اجراى عدالت در کشور اســالمى باشد. بنابراین همیشه 
و همواره از به روز بودن کوتاهــى نکنید. وى از امضاى 
تفاهمنامه با بهزیســتى و کمیته امداد امام خمینى (ره) 
استان اصفهان خبر داد و افزود: خوشبختانه اعضاى هیئت 
مدیره کانون وکالى اســتان اصفهان در جهت وظیفه 
ذاتى به ویژه در کمیته معاضدت قضائى براى کمک به 

نیازمندان بهزیستى و کمیته و ارائه خدمات به آنان تالش 
مى کنند و در چارچوب تفاهمنامه، انجام وظیفه مى کند.

***
عضو کمیسیون حقوق و قوانین اتحادیه سراسرى کانون 
وکالى دادگسترى ایران و پیشکسوت وکالت هم گفت: 
کانون وکالى دادگسترى مســتقل بوده و در استان ها 
تشکیل شده اســت و کانون وکالى دادگسترى استان 
اصفهان بســیار نیرومند اســت و خدمات مطلوبى ارائه 

مى دهد. 
محمود کاشــانى از رد الیحه جامع وکالت که به گفته او 
سراپا ضد استقالل کانون وکال بود خبر داد و گفت: الیحه 
جامع ادارى و استخدامى نیز الیحه جدید دیگرى است که 
در قوه قضائیه طرح شده است و کانون وکال را موظف کرده 
براى کارمندان بازنشسته قوه قضائیه که لیسانس حقوق 
دارند بدون شــرکت در آزمون پروانه وکالت صادر کنند 
که این تبعیض روى تبعیض است. بنابراین انتظار است 
کانون هاى وکال منتظر تصویب این لوایح نباشند و تکلیف 
دارند به آن اعتراض کرده و استقالل کانون را حفظ کنند. 

***
نایب رئیس کانون وکالى دادگســترى استان اصفهان 
نیز در این مراســم گفت: وکیل با انجام مراسم تحلیف، 

حق پوشــیدن رداى وکالت را پیدا کرده و شرافت خود را 
به ودیعه مى گذارد و در این مراسم، مدیران کانون وکال 
آخرین نصیحت خود را بیان و براى وکالى جوان آرزوى 

وکالت در مسیر حق و عدالت مى کنند. 
حسن صرام افزود: امروز وکیل از جایگاه خاصى برخوردار 
است و حضور وکیل براى هر خانواده یک ضرورت است 
و همواره مراجعین به وکال، انتظار حمایت شایسته براى 

رفع مشکالت دارند. 
***

عضو هیئت مدیره کانون وکالى دادگســترى اســتان 
اصفهان و رئیس کمیســیون کارآموزى کانون وکالى 
دادگسترى نیز گزارشى از این کمیسیون ارائه داد و گفت: 
کمیسیون کارآموزى با شیوه اى جدید، سعى در آموزش 
کارآموزان داشــته تا در عرصه وکالت، توشه اى از علم و 

پرهیزکارى را مد نظر داشته باشند. 
محمد جعفرى فشــارکى خطاب به کارآموزان که لباس 
وکالت مى پوشــند گفت: کارآمــوزان در مقطع زمانى 
پرمخاطره، پا به عرصه وکالت گذاشــته و حرفه وکالت 
روزهاى پرنگرانى را پشت ســر مى گذارد و امید است با 
درایت و کوشــش، در انجام وظایف موفق باشید و سع ى 

کنید به اندوخته هاى خود بیافزایید. 

در مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکالى دادگسترى استان مطرح شد

موضوع استقالل وکال باید ریشه اى حل شود
ساسان اکبرزاده

این روزها قیمت ها در میوه فروشــى ها از مغازه اى 
به مغازه دیگر متفاوت اســت و این تفاوت حتى در 
ســاعت هاى مختلف روز نیز خود را به  خوبى نشان 

مى دهد.
میوه فروشى هاى سطح شهر اقدام به عرضه میوه و 
تره بار در قیمت هاى متفاوتى مى کنند و در دفاع از این 
اقدام به دالیلى نظیر کم دوام بودن این محصول، نبود 
بسته بندى مناسب براى عرضه محصوالت و متفاوت 

بودن نوع محصول و کیفیت آن اشاره کرد.
در همین راستا نوروزعلى اسماعیلى رئیس اتحادیه 
خرده فروشــان میوه و تره بار اصفهان اظهار داشت: 
مشکل عمده اى که میوه فروش هاى سطح شهر با 
آن دست  و پنجه نرم مى کنند، بسته بندى محصوالت 

است.
وى افزود: هزینه حمل میوه و تره بار نیز معضل دیگر 
خرده فروشــان میوه و تره بار اســت که فعالیت این 

بخش را تحت تأثیر قرار مى دهد.
رئیس اتحادیه خرده فروشان میوه و تره بار با اشاره به 
قدرت خرید پایین مردم خاطرنشان کرد: على رغم 
اینکه هزینه هاى جانبى پیرامون شغل میوه و تره بار 
فروشى زیاد است اما به دلیل قدرت خرید پایین مردم 
امکان افزایش قیمت بیشتر از مصوب اتحادیه براى 

خرده فروشان وجود ندارد.
اســماعیلى در رابطه با تفاوت قیمت میوه و تره بار 
در میوه فروشــى هاى سطح شــهر با میدان میوه و 
تره بار گفت: طبق مصوبه اتحادیه میــوه و تره بار، 
خرده فروشــان اجازه دارند به میــزان 15 درصد به 
قیمت هاى عمده میوه و تره بــار  اضافه کرده و در 

سطح خرده فروشى عرضه کنند.

قیمت انواع اقالم میوه
اسماعیلى در ادامه به قیمت برخى اقالم میوه و تره بار 
که در سطح خرده فروشان عرضه مى شود اشاره کرد 
و بیان داشت: هر کیلو سیب  درختى از سه هزار تومان 
تا پنج هزار و 500 تومان، پرتقال تامسون شمال از 
ســه هزار تومان تا چهار هزار و 500 تومان، پرتقال 

والنسیا از ســه هزار تومان تا هفت هزار تومان، موز 
از ســه هزار و 500 تا پنج هزار تومان و توت  فرنگى 
اصفهان 17 هزار تومان در میوه فروشى هاى سطح 

شهر عرضه مى شود.
وى قیمــت برخى اقــالم صیفى را که در ســطح 
خرده فروشان عرضه مى شود، بدین گونه اعالم کرد: 
هرکیلو گرمک از هزار و 500 تومان تا دو هزار و 200 
تومان، سیب زمینى از هزار و 200 تومان تا دو هزار 
و 500 تومان، پیاز از هــزار و 200 تومان تا دو هزار 
تومان، خیار اصالحى از هزار و 500 تا دو هزار تومان، 
کلم بروکلى از دو هزار تومان تا سه هزار تومان، بامیه 
ریز هشــت هزار تومان و هرکیلــو گوجه  درختى از 

دوهزار تومان تا چهار هزار تومان.

هر کیلو زردآلو 20 هزار تومان
اسماعیلى در ادامه قیمت خرده فروشى نوبرانه هاى 
بازار میوه و تره بار را اعالم کرد و افزود: هر کیلو گوجه  
ســبز از پنج هزار تومان تا 15 هــزار تومان، زردآلو 
ســرخس 20 هزار تومان و باقاال از هــزار تومان تا 

یکهزار و 500 تومان به فروش مى رسد.

 رقابت در یک انتخاب سالم با روغن سوخته 

کش آمدن فست فود ها در اصفهان
جمال نوروزباقرى

در سطح شهر اصفهان 
شاهد ارائه پیتزاها و 

ساندویچ ها  با 
قیمت هاى پایینى 

هستیم که شاید در نگاه 
اول منطقى به نظر 

مى آید اما با زیاد شدن 
این گونه مراکز، 
قیمت هایى تبلیغ

 مى شود که فرد در 
نگاه اول تعجب مى کند: 

پیتزا مخصوص سه 
هزارتومان با نوشابه 

رایگان، فالفل
 سلف سرویس 
دوهزارو500 

بى ثباتى قیمت ها 
در بازار میوه نصف جهان
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و نسل فردا آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در 

صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139560302015000740 مورخ 95/03/30  وحید قربانى چم کهریزى فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 226,25 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع 

در قریه چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى امیرآقا قربانى .
2 - راى شــماره 139560302015001468 مورخ 95/07/26  حلیمه محمدى آیدغمیشى فرزند 
باباخان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 311,79 مترمربع مفروزى از پالك 261 – اصلى 
واقع در قریه آیدغمیش بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى باباخان 

محمدى آیدغمیشى .
3 - راى شــماره 139560302015001536 مورخ 95/07/27  فاطمه توانگر ریزى فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 124,38 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع 
در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى نوروز على 

سلیمیان ریزى .
4 - راى شــماره 139560302015001544 مورخ 95/07/28  زهرا تک تک ریزى فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 99,13 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در 
کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله جعفرى ریزى .
5 - راى شماره 139560302015001931 مورخ 95/09/28  رحیم ســبکتکین ریزى فرزند على 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,38 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شــماره 139560302015001932 مورخ 95/09/28  ســروى ناز سبکتکین ریزى فرزند 
عبداله نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,38 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
7 - راى شماره 139560302015001933 مورخ 95/09/28  خانم عزت سلیمیان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,03 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
8 - راى شماره 139560302015002126 مورخ 95/10/28  سیما قربانى چم کهریزى فرزند نصراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 295,75 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در 

قریه چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک اسکندر قربانى .
9 - راى شماره 139560302015002319 مورخ 95/11/28  محسن سلیمیان ریزى فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 217,56 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
10 - راى شــماره 139560302015002338 مــورخ 95/11/28  ابوالفتــح عمــو رحیمى ریزى 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 244,92 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
11 - راى شماره 139560302015002339 مورخ 95/11/28  مسعود طوقانى ریزى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 205,49 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
12 - راى شــماره 139560302015002340 مورخ 95/11/28  محمد رضــا رحیمى ریزى فرزند 
رحیم نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مســاحت 326,67 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

13 - راى شــماره 139560302015002354 مورخ 95/11/30  روح الــه کرمى چمگردانى فرزند 
خدارحم نســبت به 5/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 97,16 مترمربع مفروزى 
از پالك 250 و 251 فرعــى از 103 - اصلى  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 
خریدارى شده از مالکین رسمى پالك 250 فرعى (رجبعلى کرمى و خاتون جان کرمى) و پالك 251 

فرعى (محمد على رجبى و رحیمه رجبى و سلطان رجبى ) .
14 - راى شــماره 139560302015002355 مورخ 95/11/30  رقیه براتى نوگورانى فرزند نبى اله 
نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97,16 مترمربع مفروزى از پالك 250 
و 251 فرعى از 103 - اصلى  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 
مالکین رســمى پالك 250 فرعى (رجبعلى کرمى و خاتون جان کرمى) و پالك 251 فرعى (محمد 

على رجبى و رحیمه رجبى و سلطان رجبى ) .
15 - راى شــماره 139560302015002356 مورخ 95/11/30  رضا مختاریان ریزى فرزند اسداله 
نسبت به 4,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 202,68 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
16 - راى شماره 139560302015002357 مورخ 95/11/30  محبوبه بنائى ریزى فرزند اسماعیل 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 202,68 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
17 - راى شــماره 139560302015002358 مورخ 95/11/30  على محمد سلیمیان ریزى فرزند 
حسین نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مرغدارى به مساحت 10000 مترمربع مفروزى از 
پالك 137 - اصلى واقع در محمود آباد الى بید بخش 9 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

قسمتى از ملک مزبور مى باشد .
18 - راى شماره 139560302015002359 مورخ 95/11/30  عباس موذنى فرزند حسین نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مرغدارى به مساحت 10000 مترمربع مفروزى از پالك 137 - اصلى 
واقع در محمود آباد الى بید بخش 9 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى قسمتى از ملک 

مزبور مى باشد .
19 - راى شــماره 139560302015002360 مورخ 95/11/30  ابوالفضل موذنى فرزند حســین 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مرغدارى به مساحت 10000 مترمربع مفروزى از پالك 
137 - اصلى واقع در محمود آباد الى بید بخش 9 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى قسمتى 

از ملک مزبور مى باشد .
20 - راى شــماره 139560302015002560 مورخ 95/12/26  صدیقه خدابخشــى ریزى فرزند 
حسین نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و انبار متصله به مساحت 76,84 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
21 - راى شماره 139560302015002561 مورخ 95/12/26  صادق کریمى چرمهینى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,82  مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 
نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على اکبر امینى .
22 - راى شماره 139560302015002562 مورخ 95/12/26  ابراهیم مرادیان ریزى فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت 832,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
23 - راى شــماره 139560302015002563 مورخ 95/12/26  على سلیمیان ریزى فرزند محمد 
حسین نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135,68 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
24 - راى شماره 139560302015002564 مورخ 95/12/26  ملیحه طغیانى ریزى فرزند شعبان 
نسبت به یک دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 135,68 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
25 - راى شــماره 139560302015002565 مورخ 95/12/26  عبدالرســول ازیدهاك نسبت به 
ششدانگ یک درب باغ به مســاحت 2009,95 مترمربع مفروزى از پالك 325 - اصلى واقع در چم 
آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرقلى دهقانى چم آسمانى.

26 - راى شماره 139560302015002566 مورخ 95/12/26  سعید طغیانى ریزى فرزند قربانعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 200,40 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
27 - راى شــماره 139560302015002568 مورخ 95/12/26  اعظم طغیانــى ریزى فرزند فتح 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 200,40 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
28 - راى شماره 139660302015000061 مورخ 96/01/23  عزیزاله سلیمیان ریزى فرزند حاجى 
آقا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 195,96 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
29 - راى شماره 139660302015000062 مورخ 96/01/23  نوروز شریفى فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143,64 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
30 - راى شماره 139660302015000071 مورخ 96/01/23  محمد رضا عابدینى چمگردانى فرزند 
غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119,10 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

31 - راى شماره 139660302015000074 مورخ 96/01/24  محمد ملکى ریزى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 323,55 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
32 - راى شماره 139660302015000075 مورخ 96/01/24  محمد ملکى ریزى فرزند على نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224,26 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

33 - راى شــماره 139660302015000076 مورخ 96/01/24  معصومه مرادى ریزى فرزند یداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 224,26 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
34 - راى شماره 139660302015000081 مورخ 96/01/27  محمد ملکى ریزى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 140,57 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
م الف: 58 تاریخ انتشــار نوبــت اول :  روز   دوشــنبه   مــورخ  1396/02/04تاریخ انتشــار نوبت 
دوم : روز  چهارشــنبه  مورخ 1396/02/20محمد رضا رئیســى زاده - رئیس ثبت اســناد و امالك 

لنجان/1/652
ابالغ اجراییه

شماره نامه: 9510113723201638 شماره پرونده: 9409983723200910 شماره بایگانی شعبه: 
940962 محکوم له: داریوش جبارى فرزند احمدرضا با وکالت سعید بهرامى نسب محکوم علیه: جمشید 
توکلى فرزند رضا مجهول المکان نظر به اینکه به موجب اجرائیه شماره 9510423723200377  این 
دادگاه آقاى جمشــید توکلى فرزند رضا محکوم به پرداخت مبلــغ 100/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 3/130/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (94/10/10) 
تا زمان اجراى حکم حسب نرخ شــاخص تورم بانک مرکزى و 3/600/000 ریال حق الوکاله وکیل 
در حق محکوم له و پرداخت 5/336/500 ریال هزینه اجراى در حق صندوق دولت گردیده اســت لذا 
مراتب جهت ابالغ اعالم مى گردد. م الف: 96/99  امیرى رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان مبارکه/2/593
مزایده

شــماره آگهى: 139603902004000006 شــماره پرونــده: 139404002004000693 آگهى 
مزایده پرونده به شماره بایگانى: 9401900 ششــدانگ یکدستگاه آپارتمان (طبقه سوم) پالك ثبتى 
14874/3432 به مساحت 138/90 مترمربع بانضمام ششدانگ انبارى شماره 3425 فرعى واقع در 
طبقه همکف بمساحت 28/9 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعى و سایر مشاعات که عبارتند از راه 
پله مشاعى 3424 فرعى و پارکینگ مشاعى 3428 فرعى واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهان- 
خیابان گلســتان، مجتمع مســکونى کوثر، بلوك B ۳ ، ورودى یاس طبقه سوم پالك 34 که سند 
مالکیت آن در صفحه 419 دفتر 35 محلى، امالك بنام آقاى محمد مرتضوى فرزند نقى و خانم هاله 
رئیس احمدى فرزند غالم رضا (بالسویه) ثبت و صادر شده است و طبق نامه 94/12/26- 94/762569  
اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماًال اول بطول 4/15 
متر پنجره و دیواریست به فضاى کوچه دوم در ســه قسمت که قسمت اول شرقى و سوم غربى است 
بدیوار اشتراکى درب اختصاصى است با راه پله مشاعى 3424 فرعى به طول هاى 4/20 متر و 3/10 
متر و 4/20 متر پنجره و دیواریست به فضاى کوچه بطول 4/25 متر شرقًا اول بطول 0/86 سانتیمتر 
دیواریست به فضاى کوچه دوم به طول 12/85 متر بدیوار اشتراکى 2882 فرعى جنوبًا در سه قسمت 
که قسمت دوم غربى است پنجره و دیوار کوتاه و دیواریست به فضاى حیاط مشاعى 3429 فرعى به 
طول هاى 7/49 و 1/48 و 3/94 متر غربًا بطول 12/37 متر بدیوار اشتراکى با پالك هاى 2880 فرعى 
حدود انبارى: شماًال به طول 4/15 متر پنجره و دیواریست به کوچه شرقًا اول به طول 4/40 متر بدیوار 
اشتراکى با راه پله مشاعى 3424 فرعى سوم به طول 2/37 متر درب اختصاصى و دیواریست اشتراکى 
با پارکینگ مشــاعى 3426 فرعى جنوبًا بطول 4/15 متر دیواریست اشتراکى با انبارى 3436 فرعى 
غرباً به طول 6/77 متر دیواریست اشتراکى با پالك 2880 فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم یک ساختمان سه واحدى به مساحت عرصه 230 مترمربع و 
زیربناى مفید 396 مترمربع به صورت شمالى جنوبى با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك، فاقد آسانسور 
داراى کاربرى مسکونى، داراى سیستم گرمایش بخارى گازى، آبگرمکن دیوارى و سیستم سرمایش 
کولر آبى، آیفون تصویرى، نماى بیرونى کل مجموعه آجر سه سانتى، نرده راه پله فلزى، پله ها سنگى، 
بدنه دستگاه آجر، ایستگاه پله کف و بدنه سرامیک بازسازى شده، داراى نورگیر از ضلع شمالى بوسیله 
پنجره شیشه خور فلزى، واحد مسکونى شامل سالن، آشپزخانه اوپن، دو اتاق خواب، سرویس بهداشتى 
حمام، درب ورودى واحد چوبى با حفاظ نرده فلزى، کف سالن سرامیک، بدنه و سقف گچ و گچبرى، 
قرنیزهاى دور سنگى، آشپزخانه داراى کف سرامیک، بدنه نیمه سرامیک،کابینت فلزى، اپن کابینت 
فلزى با سنگ رویه، پنجره ها همه آلومینیومى، اتاقها داراى کف سرامیک، بدنه گچ و کمد دیوارى، یکى 
داراى نور جنوب، دیگرى داراى نور شمال، سرویس بهداشتى کف و بدنه کامل سرامیک، سقف گچ، 
داراى فالش تانک و روشوئى، حمام کامل کف و بدنه سرامیک و سقف سیمان سفید، یک تراس با کف 
سرامیک و بدنه آجرى، پارکینگ بصورت تونلى (پارك اتومبیل پشت سر هم و درگیر) داراى دو درب 
فلزى یکى در شمال ماشین رو و دیگرى با عرض سه متر در جنوب به فضاى پیاده رو، کف موزائیک، 
بدنه آجر، انبارى با دسترســى از پارکینگ داراى درب چوبى و حفاظ نرده فلزى داراى انشعابات آب و 
گاز مشترك، برق مجزى، که طبق سند رهنى شماره 66717- 91/12/23 تنظیمى دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 129  اصفهان، در رهن بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آزادى اصفهان واقع مى باشد و 
طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه تا تاریخ 96/12/26 بیمه مى باشد، از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
96/3/8 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول سمت 
چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 1/450/000/000 ریال (یک میلیارد و چهارصد و 
پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 96/2/20 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه 
اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان، به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامیست. 
ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقــت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 4437   اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/2/725
مزایده 

مزایده اموال منقول و غیرمنقول در پرونده 950242 و 930440 و به موجب اجرائیه 930137 صادره 
از شعبه سوم دادگاه شاهین شهر محکوم علیهما 1- سکینه زمانى 2- مجتبى على پور3- مریم على پور 
4- محمدعلى على پور به پرداخت مبلغ 838/456/667 ریال بابت مهریه نسبت به سهم االرث خود از 
ماترك متوفى مرحوم عبدالرسول على پور در حق محکوم لها خانم ناهید غالم پور و مبلغ 3/108/050 
ریال هزینه اجرا محکوم گردیده اند ضمنًا در پرونده 930440 حکم به فروش و تقسیم ترکه متوفى بین 
وراث صادر گردیده و محکوم لها در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال متوفى که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: پالك ثبتى 301/37810 
مورد ثبت شماره 74466 دفتر 342 صفحه 527 بشــماره چاپى 457130 سرى سال بخش 16 ثبت 
اصفهان بنشانى: شاهین شهر- خیابان عطار- فرعى 7 غربى (نیم فرعى اول شمالى) مجتمع یاس با 
کدپستى 78988- 83187 واحد 4 طبقه اول: بدینوسیله باستحضار میرساند: طى بازدید بعمل آمده 
واحد آپارتمان مزبور با موقعیت شــمالى در طبقه اول یک مجتمع 10 واحدى میباشــد که براساس 
مشخصات قید شده در سند مالکیت با مســاحت تقریبى 81/05 مترمربع شامل دوباب اطاق خواب، 
پذیرایى، سرویس بهداشتى و آشپزخانه میباشــد که حدوداً 25 سال قبل با استفاده از مصالح معمولى 
از جمله کابینت فلزى، بدنه داخلى نقاشــى، دربهاى چوبى، کف و بدنه سرویس بهداشتى سرامیک 
و کاشى، کف پذیرایى سرامیک و پنجره فلزى احداث گردیده اســت. نتیجتًا: ارزش ششدانگ واحد 
آپارتمان با در نظر گرفتن موقعیت و مصالح استفاده شده، قدمت بنا، تأمین گرمایش بخارى و سرمایش 
کولر آبى، دارا بودن خدمات زیربنایى و جانمایى پارکینگ در طبقه همکف و نهایتًا جمیع جهات مؤثر 
در قضیه مبلغ 970/000/000 ریال معادل نود و هفت میلیون تومان برآورد و اعالم میگردد. سوارى 
پژو آردى به شماره انتظامى 222 د 18 ایران 43 سیستم پژو تیپ آردى 1600 رنگ یشمى روغنى مدل 
1384 و شماره بدنه 1178400497 و شماره شاســى 13403952 خودرو از قسمت عقب و بدنه آثار 
تصادف و رنگ شدگى دارد. روغن ریزى و بطور جزیى روغن سوزى دارد- گریبکس سالم- تودوزى 
در حد متوسط- الستیک با کاردهى 40 درصد- داراى تجهیزات فابریک میباشد تاریخ انقضاى بیمه 
96/1/22 میباشــد- مدل 1384 با توجه به مراتب مذکور ارزش آن معادل شصت و پنج ریال برآورد 
مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 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: 96/3/17 از 
ساعت 9 الى10 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 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 ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را 
به حساب ســپرده 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 شــرکت 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 درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 257  اجراي احکام مدنى شعبه سوم دادگاه عمومى 

حقوقی شاهین شهر/2/770
اجراییه

شماره: 539/95 ش 4 ح- 95/12/10 به موجب راي شــماره 1121 تاریخ 95/10/04 حوزه چهارم 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- میالد نورى 
2- عباس نورى هر دو به نشانی: مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک 
1395/02/15 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له: امید عرفانى به نشانى: شاهین شهر- میالد- خ 
میعاد 2 شرقى پالك 8 ، ضمنًا هزینه پرداخت نیم  عشر دولتى به عهده 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 میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. محکوم علیه ظرف 30 روز پس از ابالغ اجرائیه ضمن ارائه صــورت کلیه اموال خود مى تواند 
اقامه اعسار نماید تا بازداشت نشود. م الف: 255  شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/771
اجراییه

شــماره: 628/95 ش 9 ح- 96/2/9 به موجب راي غیابى شــماره 855 تاریخ 95/11/23 حوزه 9 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: سیدامیر موسوى به 
نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/025/000 ریال هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/4 لغایت اجراى حکم، 
پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم له: فریبا عیدى زاده فرزند 
بندر به نشانى: شاهین شهر- بلوار امام اداره آموزش و پرورش. 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 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم علیه تا 
30 روز پس از ابالغ اجرائیــه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوى اعســار را نیز اقامه 
نماید تا بازداشت نشود. م الف: 24 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/772
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509973759301720 شــماره پرونده: 9509983759300780 شماره بایگانى 
شــعبه: 950800 خواهان: خانم مدینه محمد زراعــت کار فرزند على به نشــانى اصفهان –برخوار 
و میمه-مرکزى-شــاهین شــهر خ طالقانى فرعى 6 غربى مجتمع مهتاب ط 3 واحــد 14 خوانده: 
آقاى خان محمد موسوى فرزند ســوخته رو به نشانى مجهول المکان خواســته: ثبت واقعه ازدواج 
(راى دادگاه): در خصوص دادخواســت خانم مدینه محمــد زراعتکار فرزند علــى به طرفیت خون 
محمد موســوى فرزند ســوخته رو به خواســته تقاضاى ثبت نکاح دائم در دفترخانه بدین شــرح 
که خواهان اظهار داشــته به موجب ســند عادى نکاحیه مورخ 1368/12/25 به عقــد دائم خوانده 
درآمده ام و حاصل این ازدواج ســه فرزند مى باشد و زوج را از ســال 1390 تا به حال ندیده ام و مرا 
رها کرده و رفته اســت و ســپس خانم ایران کورآوند را به عنوان مطلــع در دادگاه حاضر نموده که 
اظهارات نامبرده جهت تقویــت ادعاى خواهان اســتماع گردید و خوانده براى نشــر آگهى دعوت 
و حضور نیافته و ایرادى یا دفاعى به عمل نیاورده اســت علیهذا دادگاه مســتنداً بــه مواد 1259 و 
1275 و 1321 قانون مدنى و مســأله 19 کتاب نکاح تحریرالوســیله حضرت امام (ره) وجود رابطه 
زوجیت را محرز دانســته و به اســتناد مواد 20 قانون حمایت از خانواده مصــوب 1391 و 31 قانون 
ثبت احــوال و 220 قانون مدنــى خوانده را به ثبت رســمى واقعــه ازدواج مزبور ملــزم و محکوم 
مى نماید. دفاتر رســمى ثبت ازدواج مکلــف به ثبت این واقعــه با همان شــرایط و خصوصیات و 
مهریه مندرج در آن هســتند.راى صادره غیابى ظرف مدت بیســت روز قابــل واخواهى در همین 
شــعبه و ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر اســتان مى باشــد.م الف: 1984 

هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/773

حصر وراثت
محترم مولویان جزى به شناسنامه شماره 149 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت ورثه 
درخواستى به شماره  60/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان فاطمه 
مولویان جزى به شناســنامه شــماره 2470 در تاریخ 1392/8/9 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حین الفوت وى عبارتنداز: 1- محترم مولویان جزى فرزند رمضان به ش.ش 149 (دختر متوفى) 
2- حسین مولویان جزى فرزند رمضان به ش.ش 7315 (فرزند متوفى) 3- مصطفى مولویان جزى 
فرزند رمضان به ش.ش 17 (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:225 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/774
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت سمیه عرب دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده به مطالبه به طرفیت خواندگان 1- اعظم قائم المنتظر 2- مجید شفیعى به شوراى حل اختالف 
شعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 318/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/3/22 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خواندگان مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان 
اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4303 شعبه 11  حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/776
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/360909 چون آقاى غالمرضــا عابدینى نجف آبادى فرزنــد محمدرضا طبق 
درخواست وارده بشماره 95121864125086 مورخ 95/11/05 و باستناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
1176 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که در صفحــه 417 دفتر 28 ذیل ثبت 
2900 بنام غالمرضا عابدینى نجف آبادى فرزند حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى منزل مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد  یا درصورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م الف: 4308 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/777
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان باقر افشون دادخواستى به طرفیت اکبر فروزان به خواسته فک پالك 
تقدیم که  جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه49/96 ثبت گردیده است. نظربه اینکه خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حســب درخواست خواهان و موافقت شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
درج و از خوانده فوق دعوت میگردد که درجلسه رســیدگى روز شنبه مورخ 96/03/20 ساعت 5/15 
جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب 
و ازطرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 4310 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد-مستقر در یزدانشهر (مجتمع شماره یک)/2/778
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان حسنعلى حکیمى نجف آبادى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
به مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال به طرفیت خوانده علیرضا بختیان به شــوراى حل اختالف شعبه 
دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 119/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/04/14 ساعت 9/30 تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد 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 خواندگان 
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 جلســه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوب ت درج خواهد شد. م الف: 4313 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/779
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103730100407 شــماره پرونده: 9609983730100107 شماره بایگانى 
شــعبه: 960109 خواهان منصور محمودصالحى دادخواســتى بطرفیت خواندگان محمدرضابابایى 
و على محمودى به خواســته مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاههاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 1دادگاه 
عمومى حقوقى نجف آبــاد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960109 ثبــت گردیده که وقت 
رســیدگى آن 96/03/21 و ســاعت 9/30 تعیین شــده. بعلت مجهول المکان بــودن خواندگان و 
به درخواســت خواهان به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در 
امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یکبار در روزنامه کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خواندگان پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و  در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گــردد. م الف: 4312 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/780
ابالغ رأى 

شــماره دادنامه: 9609973730100067 شــماره پرونده: 9509983730100858 شماره بایگانى 
شــعبه: 950871 خواهان: جوادجعفرزاده قهدریجانى فرزند علیرضا به نشانى اصفهان-فالورجان-

شهرقهدریجان-معلم روبرو پاسگاه-ك سوم خوانده:بهروز اکبرى فرزند رحمت اله، خواسته: اعسار از 
پرداخت محکوم به. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه خواسته 
آقاى جواد جعفرزاده بطرفیت بهروز اکبرى جوچى اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 
0066-95 است از توجه به اظهارات خواهان و شهود تعرفه شده ایشان و نظربه اینکه خوانده اعسار 
علیرغم نشرآگهى در دادگاه حاضرنشــده و دلیلى در رد دالیل ابرازى ارائه نکرده است دادگاه با احراز 
اعسار نسبى خواهان مســتندا به ماده 11 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى حکم به تقسیط 
محکوم به بصورت پرداخــت مبلغ چهل میلیون ریال نقدى و در قســط اول (حداکثر تازمان قطعیت 
دادنامه) و سپس پرداخت اقساط ماهیانه شش میلیون ریال تا استهالك کامل دین صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف 
مدت مشــابه قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 4309 

میرفتاح دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/ 2/781 
ابالغ رأى 

دادنامه به تاریخ 96/01/19 در وقت فوق العاده جلســه شــوراى حل اختالف گلدشــت به تصدى 
امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 869/95 و شماره دادنامه: 61- 96/1/28 تحت نظر است. 
شورا با بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست خانم لیال شیروانى با وکالت خانم 
سمیه عرب به طرفیت خانم طوبى حسینى فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال، به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل، باتوجه به محتویات پرونده 
رونوشــت گواهى بانک صادرات مورخه 95/11/21 و نظر به اینکه خوانــده علیرغم ابالغ از طریق 
نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشــده اند و دفاع و انکارى ننموده اســت. لذا شورا دعوى 
خواهان را وارد دانســته و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به 
پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواســت 95/12/07 لغایت اجراى کامل دادنامه درحق خواهان محکــوم مى نماید.راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و سپس ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل  تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشد. م الف: 4306 

جعفرى قاضى شوراى حل اختالف گلدشت (مجتمع شماره یک) /2/782
ابالغ رأى 

حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته- تاریخ 96/01/19 شــماره پرونده: 870/95 . خواهان: 
آقاى محسن شیروانى (با وکالت خانم سمیه عرب) فرزند تیمور به نشانى: ویالشهر-منتظرى غربى-
شــبنم4پ560، خوانده: طوبى حسینى فرزند محمد به نشــانى: مجهول المکان، جلسه حوزه هفتم 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شــورا با بررسى محتویات پرونده به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى محسن شیروانى به طرفیت خانم طوبى 
حسینى به خواسته مطالبه مبلغ یکصدوبیست میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته بشماره 043257 
مورخ 94/04/20 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده رونوشت چک و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهى 
درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و به اصالت سند ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده بنابراین اشتغال ذمه 
آن محرز است. لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارى خوانده را به پرداخت مبلغ یکصدو بیست 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و هشتصدوپنجاه هزارریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ سفته یا تقدیم دادخواست 95/12/07 
لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمتها درحق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 
م الف: 4305 جعفرى قاضى شــعبه هفتم حقوقى شــوراى حل  اختالف گلدشــت (مجتمع شماره 

یک)/2/783
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1059/95 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى 
حل اختالف نجف آباد.خواهان: حامدکافى موسوى نشانى: نجف آباد-خ دانش-کوى پاك نهاد-فرعى 
2پ3، وکیل خواهان: اسداله طالبى به نشــانى: نجف آباد-خ15خردادمرکزى-ابتداى خیابان طبقه 
زیرین عســل صحرا خوانده: 1.على تقوایى 2.سیدمحسن صادق تام نشــانى: هردومجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک بشــماره 3985202 -93/09/28 جمعا به مبلغ یکصدوبیست و 
پنج میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى حامدکافى موسوى با وکالت آقاى 
طالبى به طرفیت 1.على تقوایى 2.سیدمحسن صادق تام 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 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/935/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه 
از تاریخ سررسید 93/09/28 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 دادگســترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4249 شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/784 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113723800274 شماره پرونده:9509983724600527 
شماره بایگانی شعبه:951400 بدینوسیله به آقاى على ناصرى مجهول المکان 
که در پرونده متهم اســت به تغییر کاربرى غیر مجاز ابالغ مى شــود در تاریخ 
1396/3/24  ساعت 9/30 جهت رسیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود در دادگاه 
حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  الیحه دادگاه بصورت غیابى به 
موضوع رسیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف:96/106 راستى رئیس 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/2/594

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9610113723800236 شماره پرونده: 9309983723800034 
شماره بایگانی شعبه: 931268 بدینوسیله به آقاى سعید رضا گلستانه و امیر رضا 
گلستانه و خانم طاهره گلســتانه و شهین گلســتانه و علیرضا گلستانه همگى 
فرزندان مهدى مجهول المــکان که در پرونده 931268 محمد تقى و قاســم 
دانشمند دادخواســت مطالبه خســارت بطرفیت آنان تقدیم داشــته اند ابالغ 
مى شود در تاریخ 1396/3/23 ســاعت 12/30جهت رسیدگى اتهام انتسابى و 
دفاع از خود در دادگاه حاضر شــوند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  الیحه 
دادگاه بصورت غیابى به موضوع رســیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمود. 
م الف:96/107 راستى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 

جزایى سابق)/2/595

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9610113723800261 شماره پرونده: 9509983725200418 
شماره بایگانی شعبه: 951253 بدینوسیله به آقاى محمد شجاع مجهول المکان 
که در پرونده 951253 متهم است به سرقت ابالغ مى شود در تاریخ 1396/3/31 
ساعت 11/30جهت رسیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود 
در صورت عدم حضور یا عدم ارســال  الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع 
رسیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف: 96/108 راستى رئیس شعبه 

102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/2/596

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113723800277 شماره پرونده:9409983724801224 
شــماره بایگانی شــعبه:951759 بدینوســیله به خانم مریم رئیســى طلب 
مجهول المکان که در پرونده متهم اســت به ســرقت ابالغ مى شود در تاریخ 
96/4/10 ساعت 9/30 جهت رسیدگى اتهام انتســابى و دفاع از خود در دادگاه 
حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  الیحه دادگاه بصورت غیابى به 
موضوع رسیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف:96/110 راستى رئیس 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/2/598

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9309973723801061 شماره پرونده: 9209983724700479 
شماره بایگانى شعبه: 921609 شاکى: آقاى غالمرضا خاکسار مبارکه به نشانى 
مبارکه خیابان شهدا-جنب مسجد صاحب الزمان(عج) فرعى هفتم متهم: خانم 
فاطمه پیکهرامى به نشانى مسجد سلیمان – حصیرآباد- 1 اصلى-پالك 514 
اتهام:مزاحمت تلفنى گردشــکار: شاکى شــکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده 
که دادگاه با عنایت به بررســى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم 
ختم رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى دادگاه): 
در خصوص اتهام خانم فاطمــه پیکهرامى فاقد قرار تامیــن کیفرى به جهت 
متوارى بودن دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنى با اســتفاده از خط تلفن همراه شماره 
09386880260 موضوع کیفرخواســت صادره از ســوى دادسراى عمومى و 
انقالب مبارکه با توجه به شــکایت شــاکى خصوصى آقاى غالمرضا خاکسار 
مبارکه فرزند عبداله. نتیجه اســتعالم به عمل آمده از شرکت خدمات ارتباطى 
ایرانســل در خصوص آخرین وضعیت مالکیت خط مزاحم، پرینت تماس هاى 
خروجى خط موصوف و عدم حضــور متهم در مراحل دادرســى جهت دفاع از 
خود بزه کارى مشارالیها به شــرح فوق الذکر محرز و مسلم تشخیص داده شده 
بنابراین به اســتناد ماده 641 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و با رعایت 
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین 
حکم به محکومیت متهم بــه پرداخت پنج میلیون ریال جــزاى نقدى در حق 
صندوق دولت صادر و اعالم مى گردد راى صادره حضورى و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر اســتان اصفهان است.

م الف: 96/111 راستى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان مبارکه 
(102 جزایى سابق)/2/599

ابالغ راي
شماره دادنامه: 96099737238003 شماره پرونده: 9309983725100251 
شماره بایگانى شعبه: 951325 شــاکى: آقاى ایمان فتحى وینچه فرزند محمد 
على به نشــانى مبارکه وینچه خ معلم کوچه گلشن بن بست یاس پ 13 متهم: 
آقاى محمود کبیرى به نشانى شاهین شهر میدان فاطمیه روبروى آتش نشانى 
جنب تاکسى پویا اتهام ها: 1- تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و 
تقلب از امتیازات 2- کالهبردارى گردشکار: شاکى شکایتى تحت عنوان فوق 
ارائه داده که دادگاه با عنایت به بررسى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن 
اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى دادگاه): 
در خصوص اتهام آقاى محمود کبیرى فاقد قرار تامین کیفرى به جهت متوارى 
بودن دایر بر کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال موضوع کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
مبارکه با توجه به شکایت شاکى خصوصى آقاى ایمان فتحى فرزند محمد على، 
گواهى گواهان، نتیجه استعالم به عمل آمده از شرکت فوالد مبارکه مضبوط در 
صفحه بیست و یک پرونده، صورتجلسه خارج نویسى پیامک هاى رد و بدل شده 
بین طرفین مضبوط در صفحه هاى پانزده و شانزده پرونده و عدم حضور متهم در 
مراحل مختلف دادرسى جهت دفاع از خود بزه کارى مشارالیه به شرح موصوف 
محرز و مسلم تشــخیص داده شده بنابراین به اســتناد ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى حکم به محکومیت متهم به 
تحمل دو سال حبس تعزیرى، پرداخت پنجاه میلیون ریال جزاى نقدى در حق 
صندوق درآمد دولت ورد مال در حق شــاکى خصوصى به جهت کالهبردارى 
صادر و اعالم مى گردد لکن در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع با 
توجه به اینکه فعل ارتکابى از سوى متهم منطبق با عنوان اتهامى کالهبردارى 
بوده که در آن باره نیز اتخاذ تصمیم گردیده است بنابراین به جهت عدم تحقق 
بزه معنونه به اســتناد مواد 4 و 374 و 376 قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب 
1392 ناظر بر اصل 37 قانون اساسى حکم بر برائت متهم صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
است.م الف: 96/112 راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان مبارکه 

(102 جزایى سابق)/2/600



آگهىآگهى 07072934 سال چهاردهمچهارشنبه  20 اردیبهشت  ماه   1396

ابالغ راي
شماره پرونده: 953/95 شــماره دادنامه: 79- 96/1/31 مرجع رسیدگى: شــعبه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف نجف آباد، خواهان: حامد کافى موسوى به نشانی: نجف آباد- خ دانش- کوى پاك نهاد- فرعى 2 پ 
3، 44741- 85137 با وکالت آقاى اسداله طالبى به نشــانى: نجف آباد- خ 15 خرداد مرکزى- جنب پست 
بانک- دفتر وکالت، خواندگان: 1- غالمرضا مقرب 2- مختار عمار هر دو به نشانی: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. رأى 
قاضى شورا: رأى تصحیحى: در خصوص الیحه وکیل خواهان آقاى اسداله طالبى مبنى بر اینکه در تحریر 
قلم هزینه دادرسى و اصل خواسته در دادنامه شماره 1145- 95/10/22 مربوط به کالسه 953/95 سهو قلم 
رخ داده و هزینه دادرسى و خواسته اشتباهى قید شده و نظر به اینکه هزینه دادرسى 690/000 ریال و خواسته 
به میزان پنجاه میلیون ریال مى باشد، لذا مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى به لحاظ سهو قلم، 
حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامى به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و هزینه دادرسى به میزان 
690/000 ریال صادر و اعالم مى گردد، تسلیم رونوشت رأى اصلى بدون رأى تصحیحى ممنوع است. م الف: 
4248 شعبه دوم حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/785 

حصر وراثت
جمیله کریمى داراى شناسنامه شماره 298 به شــرح دادخواست به کالسه 146/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان عبدالعلى کریمى بشناســنامه 10 در تاریخ 
61/10/03 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-علیرضا 
کریمى ش ش 372، 2-معصومه کریمى ش ش 1402، 3-فاطمــه کریمى ش ش 201، 4-لیلى کریمى 
ش ش 1434، 5-زهراکریمــى ش ش 146، 6-جمیله کریمى ش ش 298، 7-آســیه کریمى ش ش 2، 
8-محمدرضاکریمى ش ش 259 (فرزندان متوفى) 9-صفیه کریمى ش ش 8 (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: 4300 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/786
حصر وراثت

همدم شــکرالهى داراى شناسنامه شــماره 10 به شــرح دادخواســت به کالســه 133/96  از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان موســى پیرعلى بشناسنامه 14 
در تاریخ 95/07/25  اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
بــه: 1-خســروپیرعلى ش ش 17، 2-مهنازپیرعلــى ش ش 4621201794، 3-امیدپیرعلــى ش ش 
4610465434، 4-فاطمــه پیرعلى ش ش 4610464391، 5-عاطفــه پیرعلى ش ش 4610232219، 
6-لیالپیرعلــى ش ش 4610531925، 7-آرزوپیرعلــى ش ش 1150105488، 8-امیرپیرعلــى ش 
ش 815 (فرزندان متوفــى) 9-همدم شــکرالهى ش ش 10 (همســر متوفى) 10-گل انــدام بهارلوئى 
یاســه چاهى ش ش 167 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شــد. م الف: 4307 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/787
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان سیدمصطفى آیتى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه 
از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
خانم عادله نکویى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1766/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/23 ساعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى 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 جلســه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4321 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/792
حصر وراثت

آقاي عبدالحسین عباسى داراي شناســنامه شماره 32 به شرح دادخواست به کالســه 92/96 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بهرام آقا عباسى بشناسنامه 1374 
در تاریخ 95/12/26 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- عبدالحسین عباسى به ش.ش 32 ، 2- عبدالرضا عباسى به ش.ش 1، 3- بهمن عباسى به ش.ش 42، 
4- محمد حسن عباسى به ش.ش 13 (پسران متوفى) 5- معصومه عباسى به ش.ش 2750، 6- مریم عباسى 
به ش.ش 64 (دختران متوفى) 7- بى بى عباسى فرزند مصطفى قلى به ش.ش 1856 (همسر دائمى متوفى)

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 13ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف چادگان /2/809
ابالغ وقت رسیدگى

دادرســى خواهان آقاى مهرى ابوترابى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده به پرداخت نفقه به طرفیت 
خوانده حسین میرى به شوراى حل اختالف شعبه اول شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 217/96ش ح1 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/04/10 ساعت 8/30 تعیین گردیده. 
لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد 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 خواندگان اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4311 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/2/810
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى خواهان آقاى مهدى رحیمى دادخواســتى به خواســته الزام خوانــده به فک پالك 
دوو ســى یلو بشــماره 841م47 ایران 43 به طرفیت خوانده امیرمحمدى به شــوراى حل اختالف شعبه 
6 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 92/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى 
به تاریخ 96/03/29 ســاعت 4عصر تعیین گردیده. لــذا چون خواندگان مجهول المــکان داراى آدرس و 
نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و بــه خواندگان اخطار 
مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلســه تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 4315 شــعبه 6 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/2/811
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى خواهان آقاى ســعید ملک محمدى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به 
طرفیت خوانده مهدى شــاه نظرى زازرانى به شــوراى حل اختالف شعبه 6 شهرســتان نجف آباد تسلیم 
نموده که پــس از ارجاع به شــماره 192/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/03/29 ســاعت 
3عصر تعیین گردیده. لذا چــون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه 
هاى رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4301 شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/2/812
مزایده

در پرونده کالســه 950483-930258  اجرایى و به موجب دادنامه 898/2 صادره از شعبه چهارم حقوقى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى شرکت نســاجى آزادگان محکوم اســت به پرداخت 194/485/993 ریال 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره درحق محکوم له و مبلغ1/000/000ریال نیم عشردولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط 
کارشناس منتخب آقاى اســداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: دو دســتگاه زاور چهارصد بهمراه 
نورد چله مستعمل و مورد استفاده درصنعت نســاجى جمعا بارزش 90/000/000 ریال تعیین گرید. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/03/07 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرســد. 
برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حســاب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجــدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظــرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدیــد به عمل آورد. 

م الف: 4327  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/813
مزایده

در پرونده کالســه 950255 اجرایى و به موجب دادنامه 415-95 صادره از شــعبه اول حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى شــرکت بهنام صنعت سپاهان محکوم اســت به پرداخت 33060834 ریال محکوم 
به و هزینه هاى دادرســى و غیره درحق محکوم له و مبلغ500/000 ریال نیم عشــردولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان نجــف آباد اموال ذیل توقیف و توســط 
کارشــناس منتخب آقاى اســداله غیور به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دســتگاه کانکس 2*7 
مستعمل و قسمتى از کف آن شکســته درب و 2 پنجره آبى به مبلغ 35/000/000 ریال تعیین گرید. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/03/07 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرســد. 
برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حســاب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجــدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظــرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدیــد به عمل آورد. 

م الف: 4316  اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/814
اجرائیه

شــماره اجرائیه: 9610423730400039 شــماره پرونده: 9509983730400567 شماره بایگانى شعبه: 
950573 بسمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9509973730401024 
محکوم علیه: محمدجهاندیده فرزند سلیمان نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 283000000 
ریال بعنوان اصل خواسته و 9608200 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
از سررسید لغایت زمان پرداخت درحق محکوم له: مجتبى ســفرى فرزند: نعمت اله نشانى: اصفهان-نجف 
آباد-صالح آباد-بلوارمنتظرى جنوبى ك شهیدسلیمان عباسى پ2 با وکالت مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى به نشانى نجف آباد-خ امام -کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد ابتداى کوچه شهید احمد موحدى 
مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد6  اجرایى و 14150000 ریال هزینه اجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مــال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 

یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف : 4325 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/815

ابالغ راي
کالسه پرونده: 904/95 شماره دادنامه: 1253 تاریخ رســیدگى: 1395/11/12 مرجع رسیدگى: شعبه سوم 
شوراى حل اختالف خمینى شهر خواهان: محمد یزدانى به نشــانی: اصفهان- نجف آباد- پلیس راه- خ 34 
زاگرس سنگبرى شمال 2 با وکالت جعفر چرغان به نشانى: اصفهان- نجف آباد- خ امام- مجتمع نخل- ط 
2 واحد 2، خوانده: رحمان رضایى اســفریزى به نشانی: اصفهان- خمینى شــهر- خ 17 شهریور- اسفریز 
(مجهول المکان) خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دادخواســت تقدیمى آقاى محمد یزدانى به 
طرفیت آقاى رحمان رضایى اسفریزى به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 وجه دو فقره چک به شماره هاى 
869255- 94/12/20 و 869256- 95/2/30 جمعًا به مبلغ /35/000/000 سه میلیون و پانصد هزار تومان 
عهده بانک ملى به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 95/11/11 
خوانده در جلسه رسیدگى شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شــورا به شرح صورتجلسه مورخه و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب بقاى دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مواد 310، 311، 313  از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 35/000/000 بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان اجراى حکم که توســط دایره محترم اجراى احکام حقوقى براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک 
مرکزى محاسبه مى گردد و پرداخت ریال /65/7500 هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى خمینى شهر مى باشد. م 
الف: 4304 شعبه سوم حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان خمینى شهر (مجتمع شماره یک)/2/816

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالســه پرونده:159/95ش ح12 مرجع رسیدگى: شعبه دوازدهم 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مریم شــریفیانا شغل: وکیل به نشــانى:نجف آباد-خ شیخ بهایى 
مرکزى کوى نیک مهــرپ2 خوانده: محرمعلــى خداوردى به نشــانى: مجهول المکان موضوع: شــورا 
بابررســى محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شــورا حل اختالف درخصوص دعوى مریم شــریفیانا بطرفیت خوانده محرمعلى خداوردى به خواســته 
مطالبه مبلــغ دومیلیــون و پانصدهزارتومان بابــت دوفقره فیش بشــماره هــاى 626729- 2/ 88/9 و 
385217-88/10/23 به انضمام خســارات دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه. شــورا نظربه بقاء اصول و 
مستندات در ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده و داللت بر استوار دین به میزان خواسته برعهده 
وى داشــته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم نشــر آگهى و نیز عدم ارائه الیحه دفاعیه  یا مدرکى دال 
بر برى ذمه بودن ایشان لذا شــورا دعوى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 198و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دومیلیون و پانصدهزارتومان بابت اصل خواســته و پرداخت طبق تعرفه بابت هزینه 
دادرســى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه لغایت اجراى دادنامه که توســط اجراى احکام محاسبه 
مى گردد ازتاریخ 95/01/30 درحق خواهان صــادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا مى باشــد و پــس از انقضاء مهلت مذکــور ظرف همین 
مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد مى باشــد. م الف: 4290 

حسین گرامى قاضى شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/817
حصر وراثت

حسین عادل نیا نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 22929 به شرح دادخواســت به کالسه 151/96 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خورشید فنائى نجف 
آبادى بشناســنامه 843 در تاریخ 95/11/19 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســین عادل نیا نجف آبــادى ش ش 22929، 2-محمدرضا عادل نیا 
نجف آبــادى ش ش 487، 3-فاطمه عــادل نیا نجف آبــادى ش ش 817، (فرزندان متوفــى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. الف: 4322  شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف  

نجف آباد(مجتمع شماره یک)/2/818
حصر وراثت

مجتبى فقهى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 4383 به شرح دادخواست به کالسه 150/96ش ح10 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى فقهى نجف آبادى 
بشناسنامه 408 در تاریخ 95/07/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-مجتبى فقهى نجف آبادى ش ش 4383، 2-امیر فقهى نجف آبادى ش ش 18، (پسران 
متوفى) 3-فاطمه فقهى نجف آبادى ش ش 1080149945، 4-مریــم فقهى ش ش 86، 5-زهرا فقهى 
نجف آبادى ش ش 1080005587، 6-رضوان فقهى نجف آبادى ش ش 1080304258، (دختران متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4318 رئیس شعبه 14 شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/819
حصر وراثت

مصطفى قندهارى داراى شناسنامه شــماره 1080352171 به شرح دادخواســت به کالسه 148/96ش 
ح10 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبرى قندهارى 
علویجه بشناســنامه 128 در تاریخ 96/01/04 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-مهدى قندهارى ش ش 107، 2-مجیدقندهــارى ش ش 1080149376، 
3-مســعود قندهــارى ش ش 1080258116، 4-مصطفى قندهارى ش ش 1080352171، (پســران 
متوفى) 5-اعظم قندهــارى ش ش 198، (دخترمتوفى) 6-محمد قندهارى ش ش 41، (همســر متوفى) 
7-شــهربانوقندهارى علویجــه ش ش 3826، (مادر متوفى) متوفــى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال

گواهــى صادرخواهد شــد. م الــف: 4317 رئیس شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان 
نجف آباد/2/820

فقدان سند مالکیت
شماره: 1395/12/321089چون ورثه شــهربانو آقاکبیرى نجف آبادى باســتناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شــده مدعى شــدند که ســند مالکیت یازده و یک سیزدهم حبه 
مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه پالك شــماره 958/9 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحــه 347 دفتر 99 ذیل ثبت 14290/314 ســند مالکیت شــماره 947432 بنام 
محمدعلى صداقت نجف آبادى فرزند رجبعلى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و طى ســند انتقال شــماره 
105405 مورخ 1370/06/11 دفترخانه 23 نجف آباد به شــهربانو آقاکبیرى نجف آبادى فرزند کبیر انتقال 
گردیده اســت و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) 
روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4326 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/821
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى خواهان آقاى عبداله صالحى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت 
خوانده على موسوى به شــوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 732/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/04/04 ساعت 4/45 تعیین گردیده. لذا چون 
خواندگان 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 خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4320 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/823
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731500672 شــماره پرونده: 9609983731500105 شماره بایگانى شعبه: 
960106 خواهان: مجتبى ســفرى دادخواســتى به طرفیت خوانــده محمدرضا یزدانى فرزند حســین به 
خواســته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و چهل و هشــت میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومى 
شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 
واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 950845 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 96/03/28 و ســاعت 
8/30 صبح تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانــون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى حاضر گــردد. م الــف: 4323 شــعبه پنجــم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

نجف آباد/2/824
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731500703 شــماره پرونده: 9609983731500089 شماره بایگانى شعبه: 
960090 خواهان: مجتبى ســفرى دادخواســتى به طرفیت خوانده حســین آذرفر به خواسته مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960090 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 
96/03/27 و ساعت 9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4324 شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/825
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى خواهان سیاوش سازنده دادخواستى به خواسته اعتراض ثالث و خسارت تاخیر در تادیه 
از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشــى از دادرسى و حق الوکاله وکیل و غیره به 
طرفیت مجید شیاسى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 2076/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/30 ساعت 8/15 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4302 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/2/826
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه:9610103730400862 شــماره پرونده: 9609983730400079 شماره بایگانى شعبه: 
960079 خواهان ها: 1.فریده2.پوران3.توران4.نســرین همگى بامدادیان فرزندان نصراله دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى امیر بامدادیان فرزند نصراله به خواسته موضوع تقسیم ترکه-فروش ترکه تقدیم دادگاه 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 

واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960079ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/04/24 و ساعت 9 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى امیر بامدادیان فرزند نصراله و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4328 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/827

ابالغ وقت رسیدگی
ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به مصطفى علیزاده – نصرت اله رشیدى دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 1173/95 ثبت و براى مورخ 96/03/31 
ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 260 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/2/829
ابالغ راي

شماره پرونده: 592/95 شــماره دادنامه:96/1/28-17 مرجع رسیدگى:شــعبه ششم شوراى حل اختالف 
شاهین شــهر خواهان: ســهراب قند على فرزند اســماعیل به نشــانى شاهین شهر- مســکن مهر-خ 
خرداد-فرعى 2 غربى پ 25 ط 4 خوانده: علیرضا قربانى جزى فرزند اســداله به نشــانى مجهول المکان 
خواســته: الزام به فک پالك از خودروى ســوارى پژو جى ال ایکس به شــماره انتظامى 24-459ص 17 
و هزینه دادرسى گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء 
کنندگان زیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان خانم سهراب 
قند على فرزند اســماعیل به طرفیت خوانده آقاى علیرضا قربانى جزى فرزند اســداله به خواســته الزام به 
فک پالك از خودروى ســوارى پژو جى ال ایکس به شــماره انتظامى 24-459ص17 و هزینه دادرسى. 
شورا با بررســى مســتندات خواهان و قرارداد فى ما بین مورخه 88/5/3 و اظهارات خواهان در شورا مبنى 
بر اینکه خودرو مورد دعوى را در ســال 1388 فروخته ام و خوانده تا کنــون از فک پالك خوددارى نموده 
است و با توجه به پاسخ اســتعالم واصله از اداره راهور مورخ 95/10/16 که خواهان را مالک خودرو اعالم 
نموده، خوانده طبق قرارداد مورخ 88/5/3 ملزم به فک پالك بوده لذا شــورا خواســته خواهان را محرز و 
ثابت دانســته مســتندا به ماده 219 قانون مدنى حکم به فک پالك از خودروى سوارى پژو جى ال ایکس 
به شــماره انتظامى 24-459ص 17 و پرداخت هزینه دادرســى به مبلغ هشــتصد و بیست و هشت هزار 
ریال در حق خواهان را صــادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و ســپس در فرجه 20 روزه قابل تجدید نظر در محاکم محترم قضایى و حقوقى 
شــاهین شــهر مى باشــد. م الف 262 شــکوهى  قاضى شــعبه ششــم حقوقی شــوراي حل اختالف 

شاهین شهر/2/830
اجراییه

شــماره: 577/95-96/2/12 به موجب راي شماره 744 تاریخ 95/9/20 شــوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه بیژن بابادى به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/650/000 ریال هزینه دادرســى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تا تاریخ گواهى عدم پرداخــت 1395/7/4 لغایت اجراى حکم 
که محاســبه آن با واحد اجراى 1 دادگسترى است و پرداخت نیم عشــر دولتى هزینه اجراست.مشخصات 
محکوم له: زهره ناصرى اورك فرزند غالمشــاه به نشانى شاهین شــهر- چهارراه عطا مجتمع راد . ماده 
34 قانون اجــراي احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که 
اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجــراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگــر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 265 فتحى فر قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر/2/831
ابالغ اجراییه 

شماره: 334/95  ش 1 ح- 1396/2/11 نظر به اینکه در پرونده کالســه 334/95 شوراهاى حل اختالف 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 472- 95/6/31 صادره از شعبه یک حقوقى محکوم علیه ایرج 
شریفى فرزند احمد محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره 
563088 و 563099 و 563098 به عهده بانک سپه و پرداخت دو میلیون و شصت و دو هزار و پانصد ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
91/12/15 و 91/4/30 و 91/2/20 تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له بهنام ادیبى مدیر شرکت ساحل 
دشت سپاهان گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا 
مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم 
اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 147 شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/2/832
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/18/363042 نظر به اینکه آقاى خدارحم کریم زاده ریزى فرزند حسن به استناد 2 
برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شــده، مدعى است سند مالکیت ششدانگ 
یک باب مغازه پــالك2268  فرعى از 107-اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان به شــماره 
ســریال 632674 ســرى الف/80 که در صفحه 29 دفتر 40 امالك این اداره ذیل ثبــت 6057 به نام وى 
و ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشــده ، اما ســند مالکیت به علت 
جابجایى مفقود شده اســت . لذا چون نامبرده درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 
120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی مى شــود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد 
و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثناى ســند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 146 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان/2/833

ابالغ  وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى پیام شــکرگذار اصلح درخواستى به مبلغ 
54/750/000 ریال به طرفیت خانم پروین محمدى –رحمان خواجه محمدى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 45/96 در شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در روز دوشنبه مورخ 96/5/2 ساعت 4 بعداظهر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف:141 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/2/834
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به على سلیمان زاده دادخواستى به خواسته فک پالك به طرفیت 
شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 67/96 ش 8ح ثبت و براى مورخ 96/4/18 
ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است که با توجه  به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید 
واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:259 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/2/835
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم به خوانده: آقاى حجت اله رضایى رحیم آبادى خواهان: 1- روح 
اله یخچالى 2- اسماعیل معصومى حسن آبادى دادخواستى به خواســته انتقال سند به طرفیت شما تقدیم 
که به کالســه 88/96 ش 4ح ثبت و براى مورخ 96/3/29  ســاعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده است 
که با توجه  به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ 
می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف:263 شــعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/2/836
اجراییه

شــماره: 651/95ش3ح – 96/2/6 به موجب راي شــماره 906 تاریخ 95/9/25 حوزه لنجان شوراي حل 
اختالف شهرستان زرین شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مجید ایزدى فرزند مهدى به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان اصل خواسته وجه چک به شماره 
615332 - 95/4/20 و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى و مبلغ 
1/355/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر ضمایم در حق خواهان صادق امینى نوگورانى فرزند رمضان 
به نشانى باغشاد- نوگوران-خ ابن سینا منزل شخصى و نیز پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. 
رأى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 145 شعبه سوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /2/837
ابالغ راي

شماره دادنامه:95/12/8-846 خواهان: آقاى روشن صفرى به نشانى شــاهین شهر- بلوار مسرور پالك 
18 خوانده:آقاى اکبــر ذوالفقارى (مجهول المکان) موضوع: الزام به فک پالك خودروى ســمند ســورن 
به شــماره ایران 322/43د19 به انضمام هزینه دادرســى گردشکار: خواهان دادخواســتى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشــریفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاکنندگان زیر تشــکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس 
از شور و تبادل نظر ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى: در 
خصوص دادخواست آقاى روشــن صفرى به طرفیت اکبر ذوالفقارى به خواسته الزام خوانده به فک پالك 
خودروى سمند ســورن به شــماره شــهربانى ایران322/43د19 به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که 
خواهان خودرو مذکور را به خوانده فروخته اســت و با عنایت به خوانده نسبت به فک پالك امتناع نموده و 
با پالك خودرو متعلق به خواهان در تردد اســت. نظر به اینکه خوانده على رغــم ابالغ قانونى و ضمائم آن 
در شورا حاضر نگردیده و مســتندات ارائه شده و اســتعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخه 95/9/1 بر 
اشــتغال خوانده بر عدم انجام تعهد بر فک پالك ایران 322/43 د 19 متعلق به خواهان داللت دارد. شورا 
با عنایت به اظهارات خواهان و بررســى پرونده خواســته خواهان را ثابت تشــخیص داده و به استناد ماده 
198 آیین دادرســى مدنى و ماده 219 و 220 و 221 قانون مدنى راى بــر محکومیت خوانده به فک پالك 
به شــماره انتظامى ایران 322/43 د 19 صادر مى نماید. و به اســتناد مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان 
صادر مى نماید. حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه 
و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى دادگســترى شــاهین شــهر مى باشد.م الف:261 

اسالمیان قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک)/2/838
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابــالغ دادخواســت و ضمائم آقاى امین اســکندرى دادخواســتى به مبلغ 
45/800/000 ریال بطرفیت آقاى علیرضا طالکوب- محسن صفائیان که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 67/96 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 
یکشنبه مورخ 96/4/25 ساعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 144 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/2/839

اجراییه
شماره: 296/93-96/2/6 به موجب راي شــماره 133 تاریخ 95/9/24 حوزه 3 حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان باغبادران که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- على خداوردى 2-امید رسولى فرزند یارعلى به 
نشانی مجهول المکان محکوم اند به: حضور در دفتر خانه اسناد رسمى و انتقال سند یک دستگاه سوارى پراید به 
شماره انتظامى 155 ص 33 ایران 24 به نام خواهان حسن نوروزى فرزند على به نشانى روستاى چم یوسفعلى 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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: 143 

شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان باغبهادران (مجتمع شماره دو) /2/840
ابالغ  وقت رسیدگى 

شــماره نامه: 9610113640800104 شــماره پرونده: 9509983640800669 شــماره بایگانى شعبه: 
950681 خواهان: بانک مهــر اقتصاد با وکالــت خانم صدیقه بصیرى دادخواســتى بــه طرفیت خوانده 
رســول فتحى به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم شــعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 حقوقى دادگسترى شهرســتان لنجان واقع در زرین شهر ارجاع و به 
کالســه 950969 5 ح ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/03/24 ســاعت9:00 تعیین شده است 
و به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرســى 
دادگاه هاى عمومــى انقالب در امور مدنى مراتب یــک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى 
مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 140 

شعبه 5 دادگاه هاى عمومى حقوقی دادگسترى شهرستان لنجان (زرین شهر)/2/841
مزایده

در پرونده کالســه 950548ح/4  اجرایى و به موجب دادنامه 802-95 صادره از شعبه چهارم عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى غالمحسین مرادحسینى محکوم است به پرداخت 2/470/463/000 ریال محکوم 
به و هزینه هاى دادرسى و غیره درحق محکوم له و مبلغ106/500/000 ریال نیم عشردولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
منتخب آقاى مهندس جمشیدیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب باغ در اراضى جوزدان و قسمتى 
از ششدانگ پالك ثبتى 395/590 مجزى شــده از 83 فرعى بخش 9 ثبت اصفهان واقع در اراضى جوزدان 
مقابل سردخانه امیرآباد داراى عرصه 5225 مترمربع که حدود 2650 مترمربع آن مورد ارزیابى مى باشد و سه 
دانگ مشاع باغ طبق سندرسمى یک برگى درحال حاضر بنام آقاى نیســانیان مى باشد که دو دیوار شمالى 
و جنوبى بلوکى و دیوارهاى غربى و شرقى گلى مى باشد و یکباب اســتخر بتونى با ظرفیت 100متر مکعب 
و یک واحد انبار 2*2 یکباب آالچیق و سرویس بهداشــتى موجود است و داراى حقابه 5/30 ساعت در دوره 
هفتگى از چاه صالحى و داراى انشــعاب برق مشترك و سیســتم آبیارى تحت فشار که باعنایت به وضعیت 
نامناسب آب چاه اشجار اکثر خشــک گردیده و ارزش 2650 مترمربع بارزش 1/590/000/000 ریال تعیین 
گرید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقــى نجف آباد درتاریخ 96/03/08 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجــراى 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 شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4332  

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/854
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103749100305 شــماره پرونده: 9509983749100794 شماره بایگانی شعبه: 
951409 خواهان آقاى عبدا... اختر فرزند محمدحســین با وکالت آقاى على نعیم دادخواســتی به طرفیت 
خوانده خانم مهوش السادات ایزدى فرزند سید عبدالحسین به خواسته مطالبه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان دهاقان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان واقع در دهاقان 
ارجاع و به کالسه 951409 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/03/21 و ساعت 9/30 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواســت خواهان و 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 فوق الذکر 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: 96/52 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان/2/873
حصر وراثت

محمدعلى على مرادى چمگردانى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 54 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 
67/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا على مرادى 
چمگردانى بشناســنامه 383 در تاریخ 96/02/05 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه على مرادى چمگردانى فرزند یداله ش.ش 92 ت.ت 1313 صادره 
از لنجان (همســر متوفى) 2- محمود علیمرادى چمگردانى فرزند علیرضا ش.ش 46 ت.ت 1330 صادره از 
لنجان (پســر متوفى) 3- محمدعلى على مرادى چمگردانى فرزند علیرضا ش.ش 54 ت.ت 1336 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 4- محترم على مرادى چمگردانى فرزند علیرضا ش.ش 18 ت.ت 1332 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 5- احترام علیمرادى چمگردانى فرزند علیرضا ش.ش 96 ت.ت 1344 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 6- زهرا علیمرادى چمگردانى فرزند علیرضا ش.ش 20 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 148 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/874

ابالغ راي
شماره پرونده: 83/95 شماره دادنامه: 298-95/12/22 خواهان: محمد کرمى به نشانى زرین شهر-خ شیخ 
بهایى-ك یاس-پ 36 خواندگان: 1- اکبر زمانى به نشــانى ورنامخواســت-خ شریعتى-ك ارشاد-منزل 
زمانى 2- فتحعلى فرخى برجویى به نشانى مجهول المکان 3- اسکندر شیرى به نشانى ورنامخواست-بلوار 
جانبازان-نمایشگاه متین خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه 
به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى محمد کرمى دعوى به طرفیت آقاى 1- اکبر زمانى 2- فتحعلى فرخى برجویى 
3- اسکندر شیرى مبنى بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمى و حضور در دفترخانه و انجام مقدمات انتقال یک 
دستگاه خودرو به شماره 81-851س36 به استناد سند عادى مورخ 93/9/13 تقدیم نموده، نظر به دادخواست 
تقدیمى خواهان، تصویر مصدق سند عادى و پاسخ اســتعالم واصله از دایره راهنمائى و رانندگى که مالکیت 
خودرو به نام فتحعلى فرخى برجوئى مى باشد وقوع معامله و انتقال مورد معامله به خواهان را محرز تشخیص 
و مستنداً به ماده 220 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند رسمى خودرو و حضور در دفترخانه 
و امضاء دفاتر نقل و انتقال صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى لنجان 
مى باشد و نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم به استناد بند 4 ماده 84 رد دعوى صادر مى گردد.  م الف :149 

امیریان قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/2/875
ابالغ نظریه کارشناسى 

شــماره ابالغنامه: 9610103640701248 شــماره پرونــده: 9009983640701437 شــماره بایگانى 
شــعبه: 901468 ابالغ آگهى نظریه کارشناســى  به: خانم قمر نکویى فرزند رضا نظر به این که در پرونده 
901468 ح 4 قرار کارشناســى صــادر گردیده و نظریه کارشناســى بــه پرونده واصل گردیده اســت لذا 
ظرف مدت 7 روز از تاریخ نشــر جهت وصول نظریه کارشناســى و اعالم اظهارات خود نفیًا یا اثباتًا در این 
دادگاه حاضر شــوید در صورت عدم حضور وفق نظریه کارشناســى اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 153 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/2/876
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره نامــه: 9610113641000318 شــماره پرونــده: 9509983641800503 شــماره بایگانــی 
شــعبه: 951323 آگهى ابالغ وقت رســیدگى به: ســید فرشــید رمضانى پیانى حســب محتویات پرونده 
کالســه 951323 ك 102 آقاى ســید فرشــید رمضانى فرزند مجید متهم به بزه ترك انفــاق، با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده و با اســتناد ماده 115 قانون آیین دادرســى دادگاههــاى عمومى و انقالب 
در امور کیفــرى مراتب یک نوبــت آگهى و از نامبرده دعوت مى شــود در جلســه مــورخ 1396/04/27 
ســاعت 12:30 صبح در شــعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شــهر جهــت دفاع از خود و رســیدگى حاضر 
شــوند در صورت عدم حضــور دادگاه غیابًا رســیدگى و مبادرت به صــدور رأى مى نمایــد. م الف: 150 

عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/2/877
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113640800156 شماره پرونده: 9609983640800060 شماره بایگانی شعبه: 960062 
خواهان کمال جابرى دادخواســتی به طرفیت خوانده هانى داوودى به خواسته ابطال معامله فضولى تقدیم 
شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 حقوقی دادگسترى 
شهرستان لنجان واقع در زرین شهر ارجاع و به کالســه 960062  5 ح ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و 
1396/03/31 ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندهگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی حقوقى مدنی در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جرایید کثیراالنتشار آگهی می شــود 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: 151 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/2/878
ابالغ اجراییه

شــماره ابالغنامه: 9610103640701247 شــماره پرونــده: 9509983640700448 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950459 ابالغ اجرائیه بــه آقاى عبداله رضــازاده بموجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به 
شــماره و شــماره دادنامه مربوطــه 9509973640701378 محکوم علیهم متضامنًا محکوم هســتند به 
پرداخت مبلــغ 500000000 ریال در حــق خواهان و نیز پرداخــت مبلغ 16325000 ریــال بابت هزینه 
دادرســى در حق خواهان و اجراى احکام مکلف اســت به محاســبه حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 95/8/15 لغایت زمان اجراى حکم وفق شــاخص اعالمى از ســوى بانک مرکزى و وصول 
از خواندگان و ایصال در حق خواهان و نیز محاســبه نیم عشــردولتى و اخذ از خواندگان و واریز به حســاب 
صندوق دولت جمهورى اســالمى ایران. م الف: 152شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/2/879
مزایده

شماره مزایده: 139604302129000005- 1396/02/10 آگهى مزایده غیرمنقول پرونده هاى 9400109 و 
9400110 و 9400111 به موجب پرونده هاى اجرائى کالسه 9400109 و 9400110 و 9400111  ششدانگ 
یک باب خانه پالك 1243 فرعى از 781 اصلى واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 345/62 
مترمربع محدود به حدود ذیل: شماًال بطول 15/29 متر خطوط مستقیم مفروض است به قسمتى که در طرح 
تعریض کوچه قرار دارد. شرقًا در سه قسمت بطولهاى 13/21 متر و 8/31 متر و 2/92 متر اول و دوم دیوار به 
دیوار پالك 781  اصلى باقیمانده سوم درب و دیواریست به کوچه بن بست. جنوبًا در 4 قسمت که قسمت دوم 
غربى است بطولهاى 6/52 متر و 6/26 متر و 10/02 متر و 0/61 متر اول دیواریست دوم و سوم و چهارم دیوار 
به دیوار پالك 781  اصلى باقیمانده غربًا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبى است به طولهاى 4/69 متر و 
0/42 متر و 12/87 متر دیوار به دیوار پالك 781  اصلى باقیمانده. و به نام آقاى عبدالرضا فهیم طالبى فرزند 
حسینقلى ثبت و صادر، طبق سند رهنى شماره 52106 و 52107 مورخ 1392/08/05 دفترخانه 115 زرین شهر 
اصل و مازاد اول آن هر کدام در قبال مبلغ 575/000/000 (پانصد و هفتاد و پنج میلیون) ریال به مدت ســه 
سال و مازاد دوم آن نیز طبق سند رهنى شــماره 52950 مورخ 1392/11/02 همان دفترخانه در قبال مبلغ 
500/000/000 (پانصد میلیون) ریال بمدت 4 سال در رهن بانک ملت شعبه زرین شهر قرار گر فته و طبق نظر 
کارشناس رسمى به مبلغ 1/800/000/000 (یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال ارزیابى شده و پالك فوق 
با سطح زیربناى 331/27 مترمربع در دو واحد با کاربرى مسکونى با قدمت حدوداً 17 سال مى باشد. فاقد بیمه 
نامه و داراى انشعابات آب، برق، گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک مى باشد، پالك فوق از ساعت 
9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1396/03/10 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شهر 
خیابان کارگراز طریق مزایده به فروش مى رســد. مزایده از مبلغ 1/800/000/000 (یک میلیارد و هشتصد 
میلیون) ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل منازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا  چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م 

الف: 160 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/2/883
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آگاه باشید! همانا این قرآن پند دهنده اى است که نمى فریبد و 
هدایت کننده اى است که گمراه نمى سازد و سخنگویى است که 
هرگز دروغ نمى گوید. کسى با قرآن همنشین نشد مگر آنکه 
بر او افزود یا از او کاست، در هدایت او افزود و از کوردلى و 

گمراهى اش کاست.
موال على (ع)

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 95/985/ش مورخ 1395/12/14 
نسبت به واگذارى فضاى مورد نیاز جهت نصب کیوسک اغذیه فروشى در پارك صبا 
بصورت اجاره بهاء با توجه به مصوبه شوراى شهر به مبلغ پایه 1/200/000 ریال ماهانه 
واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان 

وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/3/6 به شهردارى درچه مراجعه نمایند. 
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراســت، پایان ساعت ادارى روز دوشنبه مورخ 

96/3/8 مى باشد. 
زمان برگزارى کمیسیون ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96/3/10 مى باشد. 

آگهى مزایده آگهى مزایده 

على اکبر محمودى- شهردار درچه 

نوبت اول

آیا مى دانید فردا آیا مى دانید فردا 
آغــاز تبلیغـات انتـخابات آغــاز تبلیغـات انتـخابات 

شوراهاست ؟شوراهاست ؟

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

روزنامه نصف جهان آمادگى دارد تا در راستاى رسالت اطالع رسانى خود، از 
نخستین روز تبلیغات انتخاباتى در جهت معرفى برنامه نامزدهاى انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا در اقصى نقاط استان اصفهان اقدام نماید. تحقق این خواسته با 

همت شما از فردا آغاز خواهد شد.
بدون شک معرفى نامزدهاى انتخابات و برنامه هاى آنها در روزنامه هاى محلى
 هر استان، به شناخت بهتر مردم آن استان از نمایندگان آینده شان در شوراها 

مى انجامد. پس اگر شما هم مى خواهید با اعالم برنامه هایتان براى شهر و روستایى 
که از آنجا کاندیدا  شده اید، احتمال حضورتان روى یکى از کرسى هاى شورا را 
باالتر ببرید، ما به شما پیشنهاد مى کنیم به این منظور «روزنامه نصف جهان» را به 

عنوان یکى از پیشروترین نشریات استان انتخاب کنید.
فردا آغاز یک تعهد مهم است؛ تعهدى میان روزنامه نصف جهان با شما براى آنکه 
با شناساندن نامزدها به جامعه، محور بودن مردم در یک انتخابات پر شور آشکار 

خواهد شد.   



www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان
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 در دوران باردارى
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اَپل در گرداب غول هاى چینى
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آزادى 
قاتل پیرزن

 با پرداخت اقساطى دیه  

نزد به سیـــــــــم آخر!
بررسى علت حذف ذوب آهن و ناکامى آسیایى در تحریریه نصف جهانبررسى علت حذف ذوب آهن و ناکامى آسیایى در تحریریه نصف جهان

جام دوباره ره  امیرخان
دوبارهدوبا

اصفهانبـــه سوى
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 قطع برق در کنسرت ناظرى قطع برق در کنسرت ناظرى
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ایسوس کارت گرافیک 
GTX 1080TI را در ایران 

رونمایى کرد
 ROG STRIX ایســوس با معرفى کارت گرافیک
GTX 1080 TI عنوان اولین شــرکت معرفى کننده 
کارت هاى گرافیک مبتنى بر GTX 1080TI در ایران 

را به خود اختصاص داد. 
به گفته مدیران ایســوس، خنک کننده این سرى از 
 MaxContact کارت گرافیک هاى ایسوس با فناورى
به تراشه گرافیکى متصل شده است و رادیاتور فلزى 
آن نیز نســبت به مدل هاى قبلى 40 درصد بزرگ تر 
شــده که همین افزایش حجم و طراحى ســه برابر 
نسبت به طرح قبل (Core Contact و رادیاتورهاى 
کوچک تر) باعث بهتر عمــل کردن کارت گرافیک 
مى شــود. به منظور حفظ اســتحکام دو نگهدارنده 
در باال و پایین کارت، PCB را به پلیت فلزى پشــت 
آن متصل کرده و از خم شــدن کارت در ازاى زمان 

جلوگیرى مى کند.
 RGB ایسوس نخستین برندى است که نورپردازى
را با سایر قطعات همسان ســازى کرده است. در این 
کارت گرافیک عالوه بر نورپردازى در قسمت هاى 
مختلف، یک هدر RGB هــم روى کارت گرافیک 
وجود دارد که مى توانید به تجهیزات ســازگار نظیر 

نوارهاى RGB Strip معمولى وصل کنید.
به منظور عملکرد بهتر خنک کننده سیستم، ایسوس 
 ROG فناورى جدیدى را در کارت گرافیک هاى سرى
Strix به کار گرفته است که FanConnect نام دارد. 
در ایــن کارت گرافیک دو فن هــدر 4 پینى اضافه 
وجود دارد که مى توانید با آن دو فن دیگر را بر حسب 
عملکرد و دماى اطراف کارت گرافیک کنترل کنید 
تا سیستم خنک کننده کیس شــما به بهترین حالت 

ممکن عمل کند.

اپلیکیشن حرفه اى 
ضبط مکالمات با یادداشت

 PRO Robot Note Call Recorder برنامــه اى 
حرفه اى و پر کاربرد براى ضبط مکالمات در تبلت ها 
و گوشى هاى اندرویدى اســت! این اپلیکیشن به 
شما کمک مى کند تا به صورت خودکار تماس هاى 
ورودى و خروجى را با کیفیتى فوق العاده ضبط کرده 
و در همان لحظه یادداشت هاى خود را روى فایل 
ضبط شده سنجاق و پیوست کنید! تنظیمات موجود 
هر کسى را قادر مى ســازد تا به صورت خاص همه 
تماس ها را ضبط و یا اینکه آن را به گونه اى برنامه 
ریزى کند که تنها تماس هاى شــماره اى خاص 
ذخیره شوند. پس از ضبط مکالمات اطالعاتى نظیر 
شــماره تماس گیرنده و نام آن نیز به صورت کامًال 
خودکار همراه با اطالعــات روى فایل صوتى قرار 
 PRO Robot Note Call Recorder !مى گیــرد
با فناورى هوشــمند خود هر گونه صداى مزاحمى 
را در حین ضبط از بین بــرده و تنها مکالمه را ضبط 

مى کند.

لپ تاپ سرفیس جدید با 
ویندوز S10 در راه است

مایکروســافت قصد دارد مدل جدیــدى از لپ تاپ 
سرفیس خود را روانه بازار کند.یکى از مزایاى این لپ 
 S10 تاپ استفاده از سیستم عامل به روزشده ویندوز
اســت.صفحه کلید نرم و منعطف، نمایشگر لمسى 
PixelSense با نســبت تصویرى 3 به 2  و قابلیت 

نمایش 3/4میلیون پیکســل، عرضه قلم هوشــمند 
براى نگارش و طراحى روى نمایشــگر، اســتفاده از 
پردازنده هاى Core i5  و i7 شــرکت اینتل بر مبناى 
عالقه خریدار و نصب باترى با عمر 14/5ســاعت از 
جمله امکانات این لپ تاپ است.مایکروسافت مدعى 
است این لپ تاپ در مقایسه با لپ تاپ مک بوك پرو 
سرعت عمل بیشترى دارد و عمر باترى آن از مک بوك 
ایر بیشتر است. این لپ تاپ 999 دالرى با 4 گیگابایت 
رقــم و 128 گیگابایت حافظــه اس اس دى عرضه 
مى شود و عرضه عمومى آن از 15 ژوئن آغاز مى شود.

خرید آنالین کاالها، از با ارزش ترین خدماتى است که روى اینترنت ارائه مى شود. این امر عالوه بر صرفه جویى در وقت 
کاربران، مزایایى چون افزایش امنیت در جابه جایى پول، کاهش هزینه هاى بازاریابى، صرفه جویى اقتصادى و افزایش 
فرصت هاى شغلى و کارآفرینى را به دنبال دارد. آسارایان با پیاده سازى روش هاى پرداخت متنوع امکان خرید آنالین را 

در هر زمان و مکانى با شرایط ساده فراهم کرده است.
آسارایان فعالیت خود را از ســال 1389 با راه اندازى بخش آموزش در دنیاى مجازى آغاز کرد . توسعه اینترنت و معرفى 
روش هاى جدید خرید باعث شد در سال 1392 از تخصص خود استفاده کند و فروشگاه اینترنتى آسارایان را راه اندازى 
کند. منافع موجود در خرید اینترنتى هر روز تعداد بیشترى از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهاى متداول خرید 
ترغیب مى  کند. امروز دیگر افراد این روش خرید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگى مدرن مى    بینند. ویژگى    ها و طبیعت 
خرید اینترنتى با روحیات و نیازهاى رو به رشد ما هماهنگ   تر شده است. همه سخت در حال تالش براى پیشرفت   هاى 

شخصى و جمعى خود هستیم.
https://asarayan.com :وب آدرس

 MMX Hill Climb بازى محبوب و فوق العاده زیباى مسابقات تپه نوردى تحت عنوان «صعود تپه ام ام اکس» 
از اســتودیوى Hutch Games براى دستگاه هاى اندرویدى اســت که به صورت رایگان در پلى استور عرضه 

شده است. 
در این بازى بر انواع ماشین هاى بزرگ و غول پیکر سوار مى شــوید و در محیط هایى با موانع مختلف به ماشین 
سوارى مشغول مى شوید؛ نکته  بسیار قابل تحســین باز، طراحى خالقانه و فوق العاده موانع است به طورى که 
مطمئنًا از رویارویى با این موانع لذت خواهید برد؛ براى مثال در مسیرى که مملو از فراز و نشیب است به گودالى 
خواهید رسید که با توپ هاى بادى غول آسا پر شده اند و شما مى بایست از روى این توپ ها به جلو پیش بروید که 

حفظ تعادل ماشین در این شرایط عالوه بر آنکه مشکل است بسیار طنزآمیز نیز خواهد بود! 
اگر طرفدار مســابقات پرش از روى ماشــین ها هســتید باید بگوییم که یکى از مهمترین و پرتکرارترین موانع 
موجود در راه، ماشــین هاى فرســوده اى هســتند که باید بدون وارونه شــدن ماشــین خود از روى آنها عبور

 کنید !

راهنماى خرید

لپ تاپ هــاى 14اینچى معمــوًال گزینه هایى کارآمد 
براى افرادى هســتند که عالوه  بر حمل آسان، بزرگى 
صفحه  نمایش برایشــان اهمیت دارد و به نوعى قصد 
دارند از لپ تاپ خود براى انواع کاربرى ها در شــرایط 
مختلف اســتفاده کنند. یکى از این محصوالت مدل  
«VOSTRO 14-5468»  شــرکت «دل» است که 
عالوه بر کیفیت ســاخت باال، قطعات ســخت افزارى 
جدید و قوى هم دارد. ایــن لپ تاپ تنها 18/5میلیمتر 
ضخامت و 1/59کیلوگرم وزن دارد و مى توان آن را جزو 
آلترابوك ها هم به حساب آورد؛ درعین حال قسمت هایى 
از آن مانند قاب پشــت صفحه نمایــش که حکم الیه  
بیرونى را دارد، از آلومینیوم برس خورده ســاخته شده 
اســت که کیفیت باالیى دارد و ظاهر لپ تاپ را بسیار 
جذاب کرده است. این قســمت در دو رنگ خاکسترى 
و طالیى مات طراحى شــده که نمونه  خاکســترى، 
بسیار شــیک و رنگ طالیى آن بســیار لوکس است. 

از همه لحــاظ مى توان این محصــول را یک کاالى 
مناسب براى جابه  جایى دائمى دانست. صفحه نمایش 
14اینچى این مدل پنل  TN، کیفیت  HD  و روکش مات 
دارد. این محصول، کیبورد جزیره اى و تاچ پد یک تکه 
دارد که انجام انواع کارهاى روزمــره را لذت بخش و 
آســان مى کند. باوجود بدنه  باریک، روى لبه هاى دو 
طرف لپ تاپ چند پورت تعبیه شــده که اتصال انواع 
ابزارهاى جانبى را ممکن مى ســازد و از این بابت هم 
مى توان به این کاال نمره  قبولى داد؛ البته به دلیل همین 
ضخامت کم بدنه، درایو نــورى از این مجموعه حذف 
شده اســت. شــرکت دل در این کانفیگ از پردازنده  
  KabyLake  اینتل از نسل  Core i5 7200U  مرکزى
 Nvidia GeForce  در کنار پردازشــگر گرافیکــى
940MX  با چهــار گیگابایت حافظــه  اختصاصى، 4 

گیگابایت رم و 500 گیگابایت حافظــه  داخلى از نوع  
HDD  اســتفاده کرده اســت که توان کارى خوبى را 

در اختیار کاربر قرار مى دهند. یک باترى ســه سلولى 
لیتیوم یونى در کنار این ســخت افزارها قــرار گرفته 
است که با هر بار شارژ در شــرایط استاندارد وبگردى 
با اتصال  Wi-Fi  و روشــنایى متوسط صفحه نمایش، 
تا هفت ســاعت روشــن ماندن دســتگاه را تضمین 
مى کند. گفتنى اســت، این باترى امکان جداسازى از 
 VOSTRO 14-5468 لپ تاپ را ندارد. درمجمــوع
دل یک لپ تاپ خوش ساخت و باکیفیت با سخت افزار 
به روز است که براى جابه جایى دائم گزینه اى مناسب 

محسوب مى شود.
هم اکنون این لپ تــاپ 14 اینچى را مــى توانید با 

قیمتى در حدود 
 3 6 0 0 0 0 0

تومــان از بــازار 
داخلى و یا فروشگاه هاى آنالین 

Dخریدارى نمایید.
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خرید آنالین
 سخت افزار

بازى عالى مسابقات 
تپه نوردى اندروید 

 
کیت گوگل، هوش مصنوعى 

را به خانه ها مى برد
گوگل قصد دارد به توســعه دهندگان کمک کند تا 
هوش مصنوعى تولیدات خود را افزایش دهند و در 
عین حال از خدمات و ســرویس هاى گوگل بیشتر 

استفاده کنند.
به همین منظور گوگل خدمات تازه اى موســوم به 
AIY Projects ارائه کرده که در قالب آن کیت هاى 

هوش مصنوعى براى توسعه دهندگان طراحى شده 
و در دسترس آنها قرار مى گیرد.

کیت یاد شــده بــه گونــه اى طراحى شــده که 
توســعه دهندگان بــا اســتفاده از آن مــى توانند 
ابــزار متنوع هــوش مصنوعى بر مبنــاى نیازها و 
اولویت هاى خاص خود ابداع کنند. گوگل خود براى 
شروع از این کیت به منظور طراحى ابزار شناسایى 
صوت اشــخاص مختلف و تفکیک این اصوات از 

یکدیگر استفاده کرده است.
این اولین بار است که یک شــرکت فناورى کیت 
ساده اى براى همه گیر شدن فناورى گرانقیمت و 
پیچیده هوش مصنوعى ابداع مى کند. کیت صوتى 
یاد شده از قابلیت همگام شدن با سرویس هاى کلود 

برخوردار است.

این المپ هوشمند 
حسگر تشخیص حرکت دارد

اکثر المپ هــاى هوشــمند تنها از قابلیت روشــن 
و خاموش شــدن بر مبنــاى حضور ســاکنان منزل 
برخوردارند، اما Morpheus Team المپ هوشمندى 

به نام Momo با امکانات گسترده عرضه کرده است.
این المپ هوشمند مجهز به حسگرهایى است که آن 
را به ابزار هوش مصنوعى تبدیل مى کنند. از این المپ  
مى توان به عنوان دوربین امنیتى هم استفاده کرد، زیرا 

از قابلیت شناسایى چهره افراد برخوردار است.
این المپ مجهز بــه امکاناتى بــراى کنترل دیگر 
ابزار هوشــمند موجود در منازل است و با محصوالت 
هوشــمندى همچــون نســت، Philips Hue و .... 
سازگارى دارد. المپ Momo با سرویس هاى هوشمند 
الکساى آمازون و گوگل هم سازگار است و مى تواند با 

سیستم تشخیص صوت آنها هماهنگ شود.
از جمله حسگرهاى نصب شده در این المپ مى توان 
به حسگرهاى تشخیص حرکت و حسگرهاى اندازه 
گیرى میزان دود، گاز دى اکسید کربن، دما و رطوبت 
اشــاره کرد. Momo داراى میکروفــن و بلندگو هم 

هست.
المپ یاد شده به طور مستقل از قابلیت دریافت و اجراى 
فرامین صوتى برخوردار است، هر چند به این فرامین 
پاســخ نمى دهد. هوش مصنوعى این المپ عادات 
کاربران را در گذر زمان مى آموزد و بر همین اســاس 

واکنش نشان مى دهد.
 این المپ از اوایل پاییز به قیمت 279 دالر روانه بازار 

مى شود.

کلیک

فناورانه َاپل در گرداب غول هاى چینى
 

چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان قطعاً مى تواند 
بازار خوبى براى محصوالت مختلف به خصوص گجت ها 
و ابزارهاى دیجیتال هوشمند باشد. در حقیقت عالقه و 
تمایل مردم این کشور به استفاده از فناورى هاى جدید، 
چین را به بازارى خوب براى فعالیت شرکت هاى مختلف 
تولیدکننده محصوالت دیجیتال تبدیل کرده است. با این 
اوصاف است که بزرگ ترین شرکت هاى فناورى جهان 
مانند اپل تالش مى کنند ســهم بیشترى از بازار چین را 
در اختیار بگیرند. با این همه اما شرکت هاى تولیدکننده 
داخلى در چین هم فعالیت هاى گسترده اى داشته و با تولید 
و عرضه محصوالتى با کیفیت اما ارزان قیمت توانسته اند 
رشد خوبى در سال هاى اخیر داشته باشند. روند رشد این 
شرکت هاى چینى آنقدر ســریع بوده که توانسته اند به 
راحتى مهمترین شرکت هاى جهان را پشت سر بگذارند. 
حاال گویا محبوب ترین و ارزشمندترین شرکت تکنولوژى 
جهان یعنى اپل هم در گرداب شرکت هاى چینى گرفتار 
شده است. حاال دیگر موبایل هاى هوشمند ارزان قیمت 
چینى تنها چیزى نیســتند که باعــث کاهش فروش 
آیفون هاى اپل در چین شــده اند، چون تولیدکنندگان 
موفق چینى حاال در حال رشد و توسعه فعالیت هایشان به 

بازارهاى بزرگ جهان هم هستند.

در محاصره اژدها
اپل که مدت ها در فهرست ده شــرکت پرفروش بازار 
موبایل هاى هوشمند رده باالى چین قرار داشت، حاال 
شاهد ورود بسیارى از شــرکت هاى چینى رقیب به این 
دسته محصولى است. بر اساس بررسى هاى انجام شده 
Counterpoint Technol- از سوى مؤسسه تحقیقاتى

ogy Market Research، حاال بسیارى از شرکت هاى 

چینى رقیب اپل وارد بازار موبایل هاى هوشمند رده باال 
با قیمت بیش از چهار هزار یوآن (برابر 580 دالر) شده اند.  
با این همه، اما اپل هنوز هم در میان پنج تولیدکننده برتر 
بازار موبایل هوشمند چین قرار دارد و آیفون 7 پالس آن 
با ظرفیت 128 گیگابایتى در حال حاضر پرفروش ترین 
موبایل هوشمند رده باالى بازار چین به حساب مى آید. 
این در حالى اســت که چهار مدل دیگر از شرکت هاى 
 Vivo و یکى به Huawei چینى هســتند که ســه تا به

تعلق دارند.
Counter- جیمز یان» یکى از تحلیلگران مؤسســه»
point Technology Market Research در ایــن 

مورد مى گوید: «فهرســت ده موبایل هوشمند رده باال 
عمًال در انحصار دو شرکت اپل و سامسونگ بود تا زمانى 
که حدود یکسال پیش Huawei به عنوان اولین شرکت 
چینى وارد این فهرست شد. شرکت Vivo هم در فصل 
اول سال جارى میالدى براى اولین بار وارد این فهرست 
شده اســت.» برندهاى چینى تولیدکننده موبایل هاى 
هوشمند به تدریج با تولید موبایل هاى ارزان تر با امکانات 
و قابلیت هاى بهتر، در حال تنگ تر کردن فضا و گرفتن 
سهم بازار اپل و سامســونگ هستند. این در حالى است 
که افزایش تعداد تولیدکننــدگان موبایل هاى رده باال با 
قیمت هاى ارزان تر مانند Huawei، Oppo و Vivo، مرز 
رقابتى میان این موبایل ها بــا موبایل هاى ارزان قیمت 
را کمرنگ تــر مى کند تا به این ترتیــب عالقه مندان و 
خریداران با طیف وسیع و متنوعى از مدل ها براى انتخاب 

مواجه باشند.

مدل هاى جدید اما ارزان تر
 IDC بررسى هاى انجام شده از سوى مؤسسه تحقیقاتى
در این زمینه نشــان مى دهد در فصل اول سال 2017 

همچنان متوسط قیمت فروش موبایل هاى اندرویدى در 
چین رو به افزایش است که این اتفاق به دنبال افزایش 
تمایل کاربران به مدل هاى پرچمدار تولید شده از سوى 
ســه تولیدکننده برتر چینى یعنى Huawei، Oppo و 
Vivo رخ داده اســت. به این ترتیب اســت که این سه 

شرکت شاهد افزایش چشمگیر حجم صادرات خود در 
فصل اول سال جارى میالدى بوده اند.  در واقع کاربران و 
خریداران براى به روز کردن موبایل هاى هوشمند خود به 
دنبال تجربه کاربرى بهتر هستند و این شرکت هاى چینى 
مدل هایى را عرضه مى کنند که مى توانند با تقاضاى این 
کاربران هماهنگ باشند. کارشناسان همچنین معتقدند 

که مدل هاى پرچمدار عرضه شده از سوى 
شــرکت هاى چینى مشخصات و 

امکانات به روزشــده اى مانند 
دو دوربین یا صفحه نمایش 
OLED دارند که مى توانند 

متوسط قیمت فروش را تا 
حد زیادى باال ببرند.

اپل هفته گذشــته اعالم 
کرد کــه فصل اول ســال 
2017 پنجمیــن فصــل 
متوالى کاهش درآمدش در 

بازار بزرگ چین بوده است. به این 
ترتیب، اپل در فصل اول امسال شاهد کاهش 

دو رقمى درآمد حاصل از فروش آیفون در بازار چین بوده؛ 
بازارى که تا سال گذشته مهمترین منبع رشد درآمد این 
شرکت بوده است. به این ترتیب درآمد حاصل از فروش 
آیفون در چین براى اپل با کاهش ساالنه 14 درصدى به 
7/ 10 میلیارد دالر در فصل اول سال 2017 رسیده است. 
 ،IDC بر اساس آمارهاى منتشرشــده از سوى مؤسسه

حاال اپل چهارمین شرکت پرفروش در بازار موبایل هاى 
هوشمند چین در فصل اول ســال جارى میالدى بوده 
است. به این ترتیب ســهم اپل از بازار موبایل هوشمند 
چین در فصل اول امسال 2/ 9 درصد بوده، در حالى که 
این رقم در فصل قبل یعنى فصل چهارم سال 2016 برابر 

11درصد بوده است.
«تاى ژیائوهان» یکى از کارشناسان مؤسسه تحقیقاتى 
IDC در این مــورد گفت: «با این حال امــا ما معتقدیم 

که کاربران و خریداران چینى کامــًال منتظر معرفى و 
ورود مدل جدید آیفون در دهمین ســالگرد عرضه این 
گوشى تا پایان سال جارى میالدى هســتند. بنابراین 
این اتفاق مى تواند به اپــل کمک کند تا 
دوباره به روند رشــد خود 
در بازار موبایل هوشمند 
چین بازگردد.» شــاید به 
همین دلیل هم هست که 
تیم کوك مدیر عامل اپل 
همچنان مشــتاق حضور 
در بازار بزرگ چین و تجربه 
فرصت هاى جدیــد در آن 
است. او به تازگى در این مورد 
گفته است: «کاهش 14درصدى 
درآمد ما از فروش آیفون در چین در اولین 
فصل ســال جارى میالدى در واقع بیشــتر بخاطر 
نوسانات نرخ ارز بوده اســت. نتایج مالى به دست آمده 
در سه ماه منتهى به ماه مارس کامًال مطابق با انتظارات 
و پیش بینى هاى ماســت. با این حال مــا انتظار داریم 
شرایط با معرفى و عرضه آیفون جدید تغییر چشمگیرى 
کرده و ســهم ما از بــازار موبایل چیــن افزایش پیدا

 کند.»

VOSTRO 14-5468 - B لپ تاپ 14 اینچی دل مدل
رار مى دهند. یک باترى ســه سلولى 
نار این ســخت افزارها قــرار گرفته 
 شارژ در شــرایط استاندارد وبگردى 
روشــنایى متوسط صفحه نمایش،   و
 روشــن ماندن دســتگاه را تضمین 
ســت، این باترى امکان جداسازى از 
VOSTRO 8درمجمــوع 14-5468

خوش ساخت و باکیفیت با سخت افزار 
راى جابه جایى دائم گزینه اى مناسب 

.
4پ تــاپ 14 اینچى را مــى توانید با 
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رامین مشکاه

محبوب ترین 
و ارزشمندترین 

شرکت تکنولوژى جهان 
یعنى اپل هم در گرداب 
شرکت هاى چینى گرفتار 

شده است
ر



سالمت 11112934 سال چهاردهمچهارشنبه  20اردیبهشت  ماه   1396

یک متخصص پوست و مو، شایع ترین علت پوسته 
شدن لب را، خشکى پوست دانســت و گفت: برخى 
عادت دارند لــب هاى خود را مرتب به وســیله زبان 
مرطوب کرده و یا آنها را به داخــل دهان فرو برده و 
با آب دهان خیس کنند که همین امر موجب خشک 
شدن لب ها شــده، در نهایت به ایجاد ترك یا پوسته 

شدن لب منجر مى شود.
سیدمســعود داودى  اظهار داشــت: از دالیل دیگر 
خشــکى لب، قرار گرفتن برخى افراد در معرض نور 
خورشید است؛ افرادى مانند کشاورزان و کسانى که در 
محیط هاى باز بــه مدت طوالنى زیر نور مســتقیم 
خورشــید کار مى کنند، عالوه بر عالیم ذکر شــده، 
ممکن است در موارد شــدیدتر به صورت دلمه روى 
لب هاى آنها ظاهر شــود که متأســفانه این افراد در 

معرض ابتال به سرطان لب نیز هســتند. وى افزود: 
لب هاى افرادى که سیگار مى کشند هم ممکن است 
پوسته شود یا ترك بخورد و گاهى آثار سوختگى هم در 
لب هاى آنها دیده مى شود؛ اشخاصى هم که مشکل 
تنفس از طریق بینى دارند و مجبور به تنفس از طریق 

دهان هستند، این پوسته ریزى را تجربه مى کنند.
داودى گفت: در بعضى موارد علت خشک شدن لب 
به دلیل مصرف برخى داروهاســت، ازجمله، دارویى 
که براى درمان جوش تجویز مى شود، مانند آکوتان 
که خشــکى لب، یکى از عوارض مصــرف این دارو

 است.
این متخصص افزود: گاهى اوقات عارضه پوسته شدن 
لب ها در افرادى که به بیمارى خاصى مبتال هستند 
دیده مى شود که مشــهورترین آنها بیمارى پوستى 

صدف یا داء الصدف (پسوریازیس) است.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى بقیه ا...(عج) 
در خصوص درمان این عارضه، با بیان اینکه تنها راه 
برطرف کردن خشــکى لب ها چرب کردن آنهاست، 
گفت: بسته به علت به وجود آمدن این عارضه برطرف 
کردن آن نیز متفاوت خواهد بود به طور مثال افرادى 
که لب هاى خود را با آب دهــان خیس مى کنند باید 
سعى کنند این عادت را ترك کرده و از کندن پوست 
آن خوددارى کنند ولى در مواردى مانند مصرف دارو 

این عارضه با قطع دارو برطرف خواهد شد.
وى براى برطرف کردن خشــکى لب ها افزود: براى 
چرب کردن از کرم هاى معمولى و یا چرب کننده هاى 
بیرنگ طبى لب که حاوى موم کندوى زنبورعســل 

است و مواد شیمیایى کمترى دارند استفاده شود.

یک متخصص طب سنتى گفت: کبد بزرگ ترین پاالیشگاه بدن و به طور طبیعى داراى مزاج گرم 
و تر است، سرد شدن کبد در اثر عوامل مختلف مى تواند توانایى کبد براى تحلیل و متابولیزه کردن 

چربى ها را کم کند و یا موجب انباشتگى چربى در بافت کبد و پیدایش کبد چرب شود.
مجید انوشیروانى مصرف ترشى ها و خوراکى هاى سرد را موجب سرد شدن کبد دانست و ادامه داد: 
کسانى که به طور مادرزادى داراى مزاج سرد هستند باید در مصرف این خوراکى ها احتیاط بیشترى 
داشته باشند. وى تشریح کرد: مصرف سرکه، آبغوره، سایر ترشى هاى خانگى و خوراکى هاى سرد 
نظیر ماست، دوغ ترش، خیار، کدو و... همچنین نوشیدن مایعات سرد نیز به تدریج موجب سرد 
شدن کبد مى شود.انوشیروانى در رابطه با چرب شدن کبد سرد گفت: با سرد شدن کبد مقدار تولید 

صفرا کم و غلیظ تر مى شود که به دنبال آن مقدار ترشح صفرا نیز 
کاهش پیدا مى کند.

این متخصص ادامــه داد: این صفراى غلیــظ به کندى در 
مجارى صفراوى حرکت مى کند و به دنبال آن، انسداد نسبى 

در این مجارى رخ مى دهد که در این مرحله در ســونوگرافى 
کیسه صفرا ممکن است «لجن صفراوى» گزارش شود که خود 

مقدمه ایجاد سنگ هاى صفراوى است.
این متخصص طب سنتى انسداد در مسیر ریزش صفرا به روده 
را از عواملى دانست که موجب هضم ناقص چربى ها مى شود 
و اظهار داشت: در این مرحله هضم ناقص چربى ها سرانجام به 

کبد چرب منجر مى شود.
 به گفته وى یبوست ناشــى از این کاهش تولید و ترشح صفرا 

نیز در زمره عواملى است که در پیدایش کبد چرب دخیل است.

محمدرضا خدایى روانپزشک اظهار داشت: در کتب روانپزشکى قبًال 
اصطالح هایى به نام هاى «سادیسم» و «مازوخیسم» وجود داشت، 
سادیســم به حالتى اطالق مى شــد که فرد از طریق آزار و اذیت 
دیگران به احساس رضایتمندى مى رسید، ولى شخص مبتال 
به مازوخیسم به وسیله آزار خودش به این خرسندى دست 

پیدا مى کرد.
وى تصریح کــرد: طبق کتب جدید و بــا توجه به طبقه 
بندى هاى جدید روانپزشکى واژه سادیسم دیگر کاربرد 
اصطالح سابق را ندارد. اگر امروزه منظور از سادیسم را 
دیگرآزارى و صدمه به سایرین بدون همدلى و همراهى 
با دیگران قلمــداد کنیم این اختــالل در زیر گروه هاى 
بزرگ ترى با نام هاى اختالالت شــخصیت ضد اجتماعى، 

خودشیفته و وسواس قرار مى گیرد.
خدایى گفت: حدود 3 درصد از مردم جامعه از اختالل وسواس رنج مى برند، همچنین از هر 

هزار نفر پنچ نفر به اختالل شخصیت ضد اجتماعى دچار هستند.
این روانپزشک در خصوص فردى که دچار اختالل شخصیت ضد اجتماعى است، افزود: چنین شخصى 
با دیگران همدلى و همراهى نمى کند، همچنین احساس عذاب وجدان نیز در درونش شکل نمى گیرد. 
در نتیجه منافع شــخصى خودش را به منافع دیگران ترجیح مى دهد و در اجتماع به منافع دیگران 

صدمه وارد مى کند.
خدایى تأکید کرد: در اختالالت وســواس گونه فرد بخاطر داشتن افکار وسواسى 
به رفتارهاى سادیستیک و تکرارى دســت مى زند. در این حالت شخص در درون 
خودش، اجبارى را احســاس مى کند که نمى تواند در برابــر نیازهاى درونى اش 

مقاومت کند.
وى تصریح کرد: از نمونه هاى اختالل وسواس مى توان به وسواس خرید، انبار کردن وسایل بى ارزش، 
دزدى، آتش افروزى و آزار به دیگران اشاره کرد. در برخى از موارد فرد این رفتارهاى وسواس گونه را به 

صورت غیر ارادى و ناخودآگاه و در پاره اى از اوقات به صورت ارادى و خودآگاه انجام مى دهد. 

باکترى «ســالمونال» و «کامپیلوباکتر» تقریباً در 
گوشت همه پرندگان به ویژه در مرغ ها وجود دارد 
که در صورت پخته نشدن کامل مرغ و از بین نرفتن 
این باکترى ها هر کدام در بدن، بیمــارى جداگانه اى را 

ایجاد مى کنند.
در مورد بیمارى هاى مربوط به این دو باکترى باید گفت 
که سالمونال به حصبه بیشتر معروف است و عامل بیمارى 
حصبه به شمار مى آید که البته بیمارى آن امروزه چندان 

شایع نیست.
بیمارى «سندروم گلین باره» هم در موارد شدید آلودگى به 
کامپیلوباکتر ممکن است فرد را مبتال کند، البته عمده ترین 
مشکلى که با مصرف مرغ نیم پز یا خام از این باکترى به 

وجود مى آید، بیشتر معده را درگیر مى کند.
شایع ترین بیمارى هاى ناشى از این دو باکترى در دستگاه 
گوارش و روده هاســت که خوشــبختانه به دلیل اینکه 
مردم کشور ما از گوشت خام استفاده نمى  کنند، ابتال به 

بیمارى هاى این دو باکترى خیلى زیاد نیست.
برخى کشــتارگاه ها بعد از کشــتن پرندگان آنها را در 
حوضچه هاى آبى مى اندازند که اگر همه مرغ ها هم آلوده 
به این باکترى ها نباشند با در کنار هم قرار گرفتن به همه 

آنها منتقل خواهد شد.
پس براى جلوگیرى از آلوده شــدن به این دو باکترى و 
همچنین ویروس هاى بیمارى هاى مشترك با پرندگان 
نظیر آنفلوآنزاى مرغى بهتر اســت افــراد در درجه اول 
بهداشــت را در موقع پاك کردن مــرغ رعایت کنند و 

در زمان پاك کردن مرغ ها تا جایى که ممکن اســت از 
دستکش اســتفاده کنند و در این فاصله به ظروف دیگر 
دست نزنند و یا اینکه در زمان پاك کردن مرغ ها، تا قبل 
از شستن دست ها با آب و صابون، دست را به اطراف دهان

 نبرند.
اگرچه با شستن دست با آب و صابون باکترى ها از دست ها 
حذف مى شــود اما در صورتى که فردى بدون دستکش 
به مرغ و گوشت خام پرندگان دیگر دست زده باشد، اگر 
زخمى در دست داشته باشد امکان اینکه این باکترى ها 
وارد بدن فرد شود، زیاد است بنابراین تأکید مى شود براى 
پاك کردن و خرد کردن گوشت مرغ از دستکش استفاده 
شود، همچنین بهتر است گوشت را شسته و آن را منجمد 
کنند و حتمًا به صورت کامًال پخته یا کباب شــده آن را 

مصرف کنند.
 

مرغ نیم پز فلج مى کند
تحقیق محققان نشــان مى دهد در صورتى  که مرغ با 
حداقل دماى مناســب درونى پخته نشده باشد، باکترى 
Campylobacter jejuni موجود در غذا مى تواند 

منجر به بروز بیمارى «سندروم گیلن باره» شود.
محققان آمریکایى باکترى اى را در مرغ خوب پخته نشده 
یافته اند که مى تواند منجر به بروز ســندروم گیلن باره 
(GBS) شود. این سندروم یک اختالل خودایمنى است و 
علت اصلى فلج عصبى-عضالنى حاد در انسان ها در دنیا 

محسوب مى شود.

ادویه به موادى گفته مى شود که به غذا افزوده مى شود تا 
طعم آن را تغییر دهد. ادویه نه تنهــا براى طعم دادن بلکه 
براى تغییر رنگ نیز استفاده مى شــوند. خانم هاى باردار 
باید مراقب باشند که از هر نوع ادویه اى در دوران باردارى 

استفاده نکنند.
ادویه مجاز در دوران باردارى: 

زردچوبه
زردچوبه در دوران باردارى، بســیار مفید اســت. این ماده، 
خاصیت مسکن و کاهش مشکالت پوستى دارد. این ماده 
طبیعى از آســیب هاى مواد شــیمیایى و قرص ها به کبد، 
جلوگیرى مى کند. همچنین باعث کاهش استرس مى شود. 

روزانه مى توانید تا 8 گرم زردچوبه مصرف کنید.

زنجبیل
زنجبیــل بــراى درمــان حالــت تهــوع در دوران 
بــاردارى، مفید اســت. بــراى درمــان حالــت تهوع، 
مى توانید روزى یک گرم زنجبیل به مدت چهار روز متوالى 
مصرف کنید. مطالعات نشان مى دهد این ماده باعث درمان 

حالت تهوع شود.
فلفل سیاه

فلفل ســیاه، منبعى غنى از کروم است که براى خانم هاى 

باردار مورد نیاز اســت. مقدار کم کروم باعث افزایش قند 
خون و کلســترول مى شــود که باعث ابتال بــه دیابت و 
بیمارى هاى قلبى مى شود. مطالعات نشان مى دهد دیابت 
ناشى از باردارى را مى توان با مصرف مرتب کروم کاهش 

داد. مقدار مناسب فلفل سیاه در روز 30 میکروگرم است.

هل
مى توانید چاى هل در دوران باردارى مصرف کنید. این ماده 

به کاهش حالت تهوع کمک مى کند.

جعفرى  
جعفرى تازه، غنى از فوالت اســت. خانم باردار به فوالت 
براى رشد مغز، تقسیم سلولى و سنتز DNA نیاز دارد. مقدار 
مناسب فوالت در رژیم غذایى براى جلوگیرى از نقص لوله 

عصبى الزم است.

ادویه ممنوع در دوران باردارى:
شنبلیله

دانه هاى شــنبلیله، باعث تحریک رحم مى شوند بنابراین 
براى خانم باردار ممنوع مى باشد. همچنین مصرف دانه هاى 
شنبلیله باعث استفراغ، نفخ و اسهال مى شود. مقدار زیاد این 

ماده، باعث عقب ماندگى جنین مى شود.

انقوزه
از مصرف این ماده در دوران باردارى اجتناب کنید زیرا باعث 
سقط جنین مى شود. همچنین این ماده براى جلوگیرى از 

باردارى مصرف مى شود و باعث کم خونى مى شود.

سیر
سیر حاوى مواد سمى است به همین دلیل در باردارى توصیه 
نمى شــود. همچنین اگر به مقدار زیاد مصرف شود باعث 

سوزش معده و خونریزى مى شود.

گلپر
گلپر باعث رقیق شدن خون مى شود به همین دلیل در دوران 

باردارى توصیه نمى شود.

نعناع
چاى نعناع باعث شل شدن رحم و ســقط جنین مى شود. 
همچنیــن روغن نعنــاع در دوران باردارى باعث شــروع 
خونریزى مى شــود بنابراین بهتر است پیش از مصرف هر 

گو نه نعناع مراقب باشید.

به گفته یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى یکى از ادویه جاتى که باید در هر آشپزخانه اى جاى داشته باشد، فلفل قرمز است که یک قاشق چایخورى آن، حدود 6 کالرى و 
یک گرم کربوهیدرات دارد. همین مقدار فلفل قرمز، تقریباً 15 درصد از نیاز بدن به ویتامین A را در یک رژیم غذایى دو هزار کالرى تأمین مى کند. ویتامین A براى بهبود 

پوست، مو، ناخن و چشم مفید است.
محمدحسن انتظارى دراین باره گفت:  فلفل قرمز حاوى ویتامین هاى C، E و B6 و موادمعدنى چون آهن، پتاسیم، منیزیم و فسفر نیز است که ترکیب ویتامین B6 و منیزیم 

باعث کاهش اضطراب مى شود. همچنین فلفل قرمز به کاهش نفخ و جلوگیرى از چربى باالى خون کمک مى کند.
وى همچنین اشاره کرد: فلفل قرمز حاوى ترکیباتى است که باعث تحریک گردش جریان خون مى شود و از سوى دیگر در رفع احتقان و باز شدن مسیر هوایى نقش دارد.

انتظارى اظهار داشت: از قدیم فلفل را به  عنوان ضد آسم، ضد تب، درمان عفونت هاى دستگاه تنفسى، مشکل هضم غذا، مرهم و ضد سرطان مصرف مى کرده اند. ماده 
اصلى آن، «کاپسایسین»، داراى خاصیت محرك، ضد دردهاى عصبى موضعى، ضد ورم، ضد آرتریت و ضد روماتیسم است.

به گفته این متخصص تغذیه و رژیم درمانى، مصرف این ادویه خطرات ناشــى از ذات الریه را کاهش مى دهد البته به شرطى که در حد متعادل مصرف شود. وى در پایان 
خاطرنشان کرد: البته با تمام این فواید، مصرف بیش از اندازه فلفل قرمز ممکن است به دستگاه هاضمه آسیب برساند.  مصرف فلفل قرمز باعث افزایش سوخت وساز و کاهش 
وزن هم مى شود البته به شرطى که فرد به آن حساسیت نداشته باشد، دچار فشارخون خیلى باال یا زخم معده یا اثنى عشر هم نباشد. براى این منظور مى توانید از فلفل قرمز 

در تهیه غذا و انواع سس استفاده کنید.
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یک متخصص پوست و مو، شایع ترین علت پوسته 
خ گفت ت ان ت خشک ا ل شد

معرض ابتال به سرطان لب نیز هســتند. وى افزود: 
ت ا ک کشند گا که ا اف ا ل

صدف یا داء الصدف (پسوریازیس) است.
( ) ا ه ق زشک ل انشگا ل ئت ض

6رى آن، حدود6 کالرى و
ویتامین A براى بهبود  .A

6بویتامین B6 و منیزیم

مسیر هوایى نقش دارد.
مصرف مى کرده اند. ماده 

صرف شود. وى در پایان 
ش سوخت وساز و کاهش 
ور مى توانید از فلفل قرمز 

فلفل قرمز، مفید براى تنفس

علت پوس ته پوسته شدن لب این عالیم یعنى شما 
سادیسم دارید

ادویه 
مجاز و ممنوع
 در دوران باردارى

یک متخصص طب سنتى گفت: زیتون را فقط 
باید همراه غذا خــورد تا ترکیبات آن به خوبى 
جذب شود و آثار مغذى آنها ظاهر شود. زیتون 
و ســبزى خوردن، تنها مواردى هســتند که 
مصرف آنها کنار غــذا، به طور عمومى منعى 

ندارد.
ناصــر رضایى پور اظهار داشــت: ماده مؤثره 
زیتون، از ترکیبات فنلى است که در زیتون سبز 
فراوان است ولى با تیره و سیاه شدن آن، کم 
مى شود و متأسفانه در زیتون کنسروى و شور 
تقریبًا وجود ندارد. به گفته وى این ماده مؤثره 
که خواص پرشمار زیتون را موجب مى شود، در 
روغن زیتون فرابکر (تصفیه نشده و بودار) وجود 

دارد و با تصفیه شدن، حذف مى شود.
این متخصص طب سنتى اضافه کرد: زیتون 
را فقط باید همراه غذا خورد تا ترکیبات فنلى 
آن، به خوبى جذب شوند و آثار مغذى آنها ظاهر 
شــود. زیتون آثار ضددیابتى، ضدسرطانى، 
ضدمیکروبى، کاهش فشار خون، محافظت 

از قلب و عروق و فعالیت آنتى اکسیدانى دارد.
رضایى پور افزود: زیتون را فقط باید همراه غذا 
خورد؛ زیتون و ســبزى خوردن، تنها مواردى 
هســتند که مصرف آنها در کنار غذا، عمومًا 

منعى ندارد.  
وى توصیه کرد: از خوردن ســاالد، ماست، 
ترشى هاى زیاد و نوشــیدنى هاى مختلف در 
کنار غذاى اصلى پرهیز کنیم و تا جاى ممکن 
از زیتون، هویج پخته و سبزى خوردن استفاده 
کنیم، مگر آنکه منع پزشکى خاص یا توصیه 

ویژه اى داشته باشیم.

خدخدخدخدخدخدایى
هزار نف
این روانپزشک در خص
با دیگران همدلى و

ش نتیجه منافع در
ص

م
وى تصریح کرد:
دزدى، آتش افروزى
صورت غیر ارادى

باکترى «ســالمونال» و «کا
گوشت همه پرندگان به ویژه
که در صورت پخته نشدن کامل
این باکترى ها هر کدام در بدن، بیم

ایجادمى کنند.

محمدرضا خدای
اصطالح هایى
سادیســم
دیگران
به ما
پید
وى
بند
اص
د
با

بزرگ
خودشیفته

زیتون را فقط 
با غذا مصرف کنید

مرغ نیم پز؛ خطرناك تر از آنچه فکر مى کنید

عوارض آب سرد براى سالمت کبد

ز

ه

را

غذاهاى زیادى هســتند که باید با نحوه خوردن آنها آشنا شویم. اما بعضى غذاها هم 
هستند که نیاز چندانى به دقت و مراقبت ندارند و مى توان آنها را ساده و طبیعى میل 
کرد. یکى از غذاهایى که نمى توانید ساده و طبیعى میل کنید بادام است. همیشه بادام 
را قبل از خوردن خیس کنید و به خاطر داشته باشید که هرگز آن را بدون خیس کردن 

میل نکنید.

دلیل خیس کردن بادام چیست؟
بادام خام دربردارنده مهار کننده هاى آنزیم است. خیس کردن بادام با فعال کردن این 
مهار کننده هاى آنزیم پتانســیل تغذیه اى بادام را آزاد مى کند. عالوه بر این خیس 

کردن بادام باعث هضم راحت تر آن مى شود.

چگونه بادام را خیس کنیم؟
بادام ها را در ظرفى پر از آب بریزید. آب باید روى بادام ها را کامًال بپوشاند و اجازه دهید 
به مدت هشت الى 12 ساعت در آب بماند. سپس آن را آبکشى کنید و 12 ساعت دیگر 
داخل دستمال کاغذى قرار دهید. در آخر آن را در یخچال قرار دهید و به مدت یک هفته 

خام و خیس نخورده هم خوب است. بادام به صورت استفاده کنید.البته خوردن 
خیس کردن آن فقط پتانسیل هاى 

تغذیه اى آن را بیشتر مى کند. 

چرا باید بادام را قبل از خوردن خیس کنیم

 از
یگر

قبل  تا
فدهان

ى بهمدتهشت
داخل دستمال کاغذى قرار دهی

به صورتاستفاده کنید.البته خوردن  بادام
ن خیسکردن

تغذیه اى آن را ب
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در آخرین دیدارهاى گروه ســوم لیگ قهرمانان آسیا دو 
تیم باالى جدولى العین و االهلى موفق شــدند حریفان 
را شکست دهند تا صعودى مقتدرانه به دور حذفى داشته 
باشــند. ذوب آهن که براى صعود بایــد در قطر االهلى 
عربستان را شکست مى داد، بازى ضعیفى از خود به نمایش 
گذاشت و اصًال چهره تیمى هجومى و شخصیت تیم برنده 
را نداشــت و به همین دلیل نتوانست حتى یک امتیاز هم 
بگیرد و مثل بازى رفت زمین بازى را با شکست ترك کرد تا 
حذف تلخى را از لیگ قهرمانان آسیا تجربه کند. در جدول 
نهایى این گروه، العین با 12 امتیاز در رده اول قرار گرفت 
و االهلى عربستان با 11 امتیاز دوم شــد. دو تیمى که با 
شایستگى به مرحله بعد رقابت ها صعود کردند. ذوب آهن و 
بنیادکار هم با 7 و 3 امتیاز با اختالفى نسبتاً زیاد با دو تیم اول 
از صعود بازماندند و از دور رقابت ها خارج شدند.ذوب آهن 
با قرار گرفتن در رده چهارم لیگ برتر چشم به فینال جام 
حذفى دوخته تا با قهرمانى تراکتورسازى، براى فصل آینده 

هم مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دریافت کند.
برخى از اعضا و همکارانمان در تحریریه گروه ورزشــى 
نصف جهان به بهانه حــذف ذوب آهن از لیگ قهرمانان 
آسیا و ناکامى هاى چند ســاله تیم هاى اصفهانى در این 
رقابت ها پس از نایب قهرمانى هایى که به دست آوردند، 

نظراتى داشتند که با هم مى خوانیم.

■الهه مهرى دهنوى: ســپاهان و ذوب آهن پس از 
اینکه توانستند دو نایب قهرمانى  و حضور در فینال آسیا 
را براى اصفهــان به ارمغان بیاورند، دیگر نتوانســتند در 
این رقابت ها درخششى داشته باشند. غیر از یکسال که 
سپاهان داشت در آســیا خوب پیش مى رفت و موضوع 
محرومیت رحمان احمدى باعث شــد که رؤیاى خود را 
بر باد رفته ببیند و السدى که در دو دیدار رفت و برگشت 
مغلوب این تیم شــده بود در نهایت قهرمان آســیا شود. 
واقعًا وقتى به آن دو نایب قهرمانى نگاه مى کنیم و البته 
به چندین ناکامى تیم هاى شــهرمان این سئوال براى 
ما ایجاد مى شــود که آن نایب قهرمانى ها اتفاقى بود یا 
این ناکامى هاى متعــدد که دیگر داریم بــه آنها عادت
 مى کنیم؟خیلى در این مورد مى شود بحث و تبادل نظر 
کرد و من مایلم نظرات ســایر همکاران و کارشناســان 
را بشــنونم تا به برخى از ســئواالت ذهنى خودم پاسخ 
داده شود، ولى چیزى که مشخص است اینکه  تیم هاى 
ایرانى و البته حاال بیشــتر در مورد تیــم هاى اصفهانى 
بگویم، کمتر با برنامه ریزى آسیایى و بین المللى گام به 
این مسابقات مى گذارند. یعنى با همان روندى که در لیگ 
کشورمان دارند به همان شکل هم گام به لیگ قهرمانان 
آســیا مى گذارند و در عمده دوره ها هم غافلگیر و ناکام 
شده اند. منظورم این است که هم در حوزه هاى فنى و هم 
اجرایى و پشتیبانى باید قوى تر و غنى تر از حضور در لیگ 
ایران، در لیگ قهرمانان آسیا حاضر باشند که به نظرم در 

بیشتر دوره هاى حضور اینگونه نبوده است.

■بهاره حیاتى: در دوسالى که ســپاهان و ذوب آهن 
نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شدند یک اتحاد و عزم 
بزرگى در هر دو باشگاه شــکل گرفته بود که  در آن سال 
موفقیت ویژه بین المللى را به دست بیاورند و بتوانند فارغ 
از لیگ ایران دست به کار بزرگى بزنند. غیر از آن بسیارى 

از نهادهاى مربوطه استانى هم به یارى این دو تیم آمدند 
و یک عزم بزرگ استانى در پدید آمدن افتخار ایجاد شده 
بود. اما پس از آن و پس از قهرمانــى هاى متعددى که 
در لیگ برتر و جام حذفى به دســت آمد، گویا بسیارى 

از دســت اندرکاران مربوطه چــه در کارخانه فوالد 
مبارکه،چه کارخانه ذوب آهن و مدیران استانى از این 

موفقیت ها اشــباع شــده بودنــد و خیلى الزم 
نمى دیدند که براى آسیا به آب و آتش بزنند. 

االن هم که عمومًا در ســطح بحث هاى 
مدیران باشــگاه عمومًا این حرف زده

 مى شــود که با توجه به ســرمایه 
گذارى هاى تیــم هاى عربى 

و البته تیم هاى شــرق آسیا 
شــانس کمى بــراى 

موفقیــت در آســیا 
وجود دارد و با اتکا 

به ایــن دیدگاه 
هیچ تالشــى  
و کار خاص 
و ویــژه اى 
براى اینکه با 
نیروى بیشتر 

و قوى در لیگ 
قهرمانان شــرکت کنند انجام 

نمى شود و به نوعى براى 
موفقیت ناامید شده اند.

باید یــک تغییر 
اساسى در 

دیدگاه مدیران ارشــد 
دو باشگاه اصفهانى و البته سایر 
باشگاه هاى ایرانى حاضر در آسیا 
به وجود بیاید. این تغییر شــامل 

قســمت هاى مختلف مى شــود. 
تغییر در این تفکر که با همان ســاز و کار 

و ابزارهاى مبارزه در لیگ برتر نمى توانند به جنگ در آسیا 
بروند و در حوزه هاى گوناگون باید تیم تقویت شود. تقویت 
در حوزه دانش کادر فنى، بازى هاى تدارکاتى با تیم هاى 
خارجى، خرید بازیکنانى کــه بتوانند به قول آقاى برانکو 
قاتل باشــند و البته تیم در حوزه هاى پشتیبانى شکل و 
شمایلى بین المللى داشته باشد. در مورد حذف ذوب آهن از 
لیگ قهرمانان صحبت کردید و گفتید که در این مورد هم 
به طور خاص صحبت کنیم. من سئوال دارم که به فرض 
اگر ذوب آهن از این مرحله هم به سالمت صعود مى کرد 
پس از آن قرار بود چه اتفاقى بیافتد؟ تا این موضوعاتى که 
گفتم حل نشود نمى توانیم به موفقیت در آسیا فکر کنیم 
و گرنه حاال از یک مرحله هــم صعود کنیم، به چه دردى 
مى خورد؟ به نظر من رقابت هاى قاره اى غیر از رسیدن تا 
مرحله فینال، سایر صعودها و رتبه ها هیچ ارزش خاصى 

ندارد و ماندگار نخواهد شد.

■بابــک باقــرى: 
ســال هاســت کــه  اگر 
هم تیــم هــاى ایرانــى از 
رقابــت هــاى گروهــى لیگ 
قهرمانان صعود کنند نگاه حماسه اى 
به موضوع داریم. مانند نوع صعودها و

 پیــروزى هایــى که تیــم ملى تــا قبل 
از آمدن کــى روش داشــت. اگــر تیم هاى 
باشــگاهى مان صعــود مــى کردنــد خودمان 
مى فهمیدیم و متوجه مى شدیم که توانسته ایم از عهده 
کارى ســخت  که فراتر از توان و واقعیت موجود بوده بر 
بیاییم و کارى حماسى کنیم. حذف ذوب آهن و شکستى 
که در برابر االهلى به دست آورد یک واقعیت درست در 
دنیاى فوتبال بود. البته برایمان خیلى ناراحت کننده بود 
و قطعًا دوست داشتیم که این تیم صعود کند، اما اگر هم 
رؤیاى صعودمان محقق مى شد، شاید در مرحله بعد 
دچار یأس و نا امیدى مى شــدیم. سیمایى که 
ذوب آهن در سال هاى اخیر از خود به نمایش 
گذاشته، سیماى تیمى نیست که بتواند در 
آســیا کار بزرگى انجام دهد و براى اینکه 
بتواند کار بزرگ نایب قهرمانى اش را تکرار 

کند حاال حاالها کار دارد.

■خشایار بیدمشکى: رویکرد غلط باشگاه هاى ایرانى 
در آسیا را باید در نظر داشت و آن را نقد کرد.   باشگاه هاى 
ما با ولع در لیگ ایران و یا جام حذفى مى خواهند سهمیه 
آسیایى بگیرند وصرفاً مى خواهند که در آسیا حضو رداشته 
باشند و هیچ کار خاص تاکتیکى و یا خریدهایى به منظور 
بازى هاى آسیایى انجام نمى شود. برسى هاى درستى از 
رقباى بزرگ آسیایى انجام نمى شود و نگاهمان به لیگ 
قهرمانان واقعاً ساده انگارانه اســت. یا شما به خریدهاى 
تیم هایمان نگاه کنید. مثًال سهمیه خرید بازیکنان خارجى 
در تیم هاى ما که خیلى وقت ها به هر قیمتى  مى خواهیم 
سهمیه مان را پر کنیم. در صورتى که به جاى چهار خرید 
متوسط و بعضاً بى کیفیت مى توانیم یکى دو خرید شاخص 
تر داشته باشیم تا بتوانیم بهترین بهره را از قابلیت هاى فنى 
و تجربیات بین المللى آنها ببریم. البته اعتقاد ندارم که فقط 
یه یکى دو ستاره  خارجى وابسته باشیم. مثًال در سال هاى 

النصر  گذشته 
امارات ستاره اى 
مانند لوکا تونى را

 مــى خــرد ولــى 
چون شــاکله تیم آنها 

براى آســیا بــى تجربه و 
کم کیفیت اســت نمى تواند 

در آســیا کار خاصــى را انجام 
دهد. یا الســد بــا فوق ســتاره اى 

ماننــد ژاوى در برابر اســتقالل حذف
 مى شــود. تیــم هــاى ایرانى مــا که

 مى خواهند در آسیا شرکت کنند باید با باالنسى 
مناســب از بازیکنان جوان خــالق،  بازیکنان با 

تجربه وستارگان کشــور و چند بازیکن تأثیر گذار 
خارجى بسته شوند. این توضیح را هم بدهم که وقتى 

مى گویم بازیکن خارجى شاخص به این موضوع واقفم 
که ســتارگان نامى فوتبال دنیا حتى در سال هاى پایانى 
فوتبالشان خیلى بعید اســت که به ایران بیایند و ترجیح

 مى دهند که به کشورهاى عربى بروند تا به ثروت خود را 
به طور چشمگیر افزایش دهند. منظورم خارجى هایى است 
که نام بزرگى ندارند از کیفیت هاى خوبى برخوردارند و به 
لیگ ما هم آمده اند. بازیکنانــى مانند ابراهیم توره، برونو 

سزار، کاسترو، جانواریو و...

■ســعید نظرى: بــه یک نکتــه در مــورد حضور 
تیم هاى کشورمان در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا نباید

 بى توجه باشــیم و آن موضوع هم میزان دانش و قابلیت 
کادر فنى تیم هاى مان براى حضور در این رقابت هاست. 
من اصًال قصد بى احترامى ندارم ولى به نظر شــما دانش 
یک مربى مانند آقاى مجتبى حسینى و همکارانش براى 
موفقیت ذوب آهن در آســیا کافى اســت؟ یا تصور کنید 
ویسى و همکارانش با سپاهان در آســیا حضور داشتند! 
چه بالیى بر سر این تیم مى آمد؟ من امسال که دیدم امیر 
قلعه نویى در کادر همکاران خودش در تیم تراکتورسازى 
یک مربى خارجى آورده است خوشــحال شدم. چرا که 
یک مربى مثل قلعه نویى که عنوان پر افتخارترین  مربى 
لیگ برتر را با خود به یدك مى کشد، متوجه شده  است که 
تیم فنى اش به دانش بیشترى احتیاج دارد و یک خارجى 
را به کادر خود اضافه کرده است. بنابراین تیم هاى ما اگر 

مى خواهند در آســیا حضور خوب 
داشته باشد در وهله اول به دانش 
کادر فنى خود نگاه کنند. البته 
منظورم این نیســت که حتمًا 
مربیشــان خارجى باشد. مى 
تواند مربى ایرانى باشد ولى از 
کمک هاى خارجى بهره مند 
شوند. البته اگر که سرمربى 
شــان هم مربیانى خارجى 
حداقل در حد و انــدازه هاى 
کرانچار و برانکو باشند که دیگر 
عالى است.به هر حال ذوب آهن 
حذف شده و همه ما هم بابت این 
حذف ناراحتیم ولــى در کنار همه 
ضعف ها و دغدغه هاى موجود 
براى موفقیت در آسیا من 
الزم دیدم که به دانش 
مربیانمان اشــاره کنم 
که نمى توانیــم که با 
مجتبى حسینى که اولین 
سال تجربه سرمربیگرى خود را پشت سر

 مى گذارد انتظار موفقیت در آسیا را داشته 
باشیم، هر چند که البته اگر یک سرمربى 
با کارنامه هم هدایت ذوبى ها را بر عهده داشت، خألهاى 
مشهود دیگرى در این تیم براى یک کار بزرگ در رقابت 
هاى قاره وجود داشت که مانع موفقیت نهایى سبزپوشان 

مى شد.

■افسانه حقیقى: من مشــخصًا در مورد ذوب آهن و 
حذف این تیم صحبت مى کنم. دوســتان دالیل زیادى 

را براى ناکامى هاى این تیم و سایر نمایندگان مان در 
سال هاى اخیر عنوان کردند که عموم نظرات 

هم درست و منطقى بود. یک موردى که 

هم در این فصل و هم فصول گذشته براى ذوب آهن یک 
ضعف بزرگ در آسیا بود و من به طور خاص مى خواهم به 
آن اشاره کنم، عدم بهره مندى این تیم از میزبانى ها بود و 
اینکه  ذوب آهن با این همه سابقه حضور در لیگ قهرمانان، 
نتوانســته در حوزه هوادارى، حداقل براى این دیدارهاى 
مهم کار خاصى را انجام دهد. بــه میزبانى هاى ذوب آهن 
از رقبایش در ورزشگاه فوالدشهر در این فصل و سال هاى 
اخیر نگاه کنید. ورزشــگاهى که  عمدتاً به زحمت و با کلى 
دردســر حتى نصف آن هم با وجود گنجایش کوچکش پر 
نمى شود. عموم کسانى هم که به ورزشگاه مى آیند چون به 
طرق و دالیل مختلف از جمله رایگان بودن بازى آمده اند، 
بیشتر تماشاگرند و در طول 90 دقیقه صدایى از سوى آنها 
شنیده نمى شود و کًال ذوبى ها از مزیت میزبانى هیچ بهره 
اى نمى برند و حریفشان هم در این ورزشگاه خیلى تحت 
فشار هواداران قرار نمى گیرد. به هر حال کمترین انتظار از 
ذوب آهنى که سال هاست کانون و تشکیالت هوادارى با 
صرف هزینه هاى زیاد راه انــدازى کرده، این بود که بتواند 
حداقل براى دیدارهاى بزرگ و آســیایى آبرودارى کند و 
بتواند ورزشگاه فوالدشهرى که گنجایشى کمتر از ده هزار 
نفر دارد را پر کند و لیدرها و سرگروه هایى را تربیت کند که 
به جاى ایجاد حاشــیه براى تیم، در طول 90 دقیقه همه را 
براى تشویق هاى کوبنده به وجد بیاورند که متأسفانه این 
کار صورت نگرفته اســت. صحبت در مورد بررسى حذف
 ذوب آهن زیاد اســت که پیشــنهاد مى کنم یک میزگرد 
دیگرى را براى جمع بندى و استفاده از نظرات سایر دوستانى 
که خارج از روزنامه هم هســتند برگزار کنیم تا بررســى
 جامع ترى داشته باشیم. به هر حال ما روز بازى ذوب آهن-
االهلى براى تیم شهرمان تیتر زده بودیم که «بزن به سیم 
آخر» و بازى را ببر. چرا که سرنوشت در دستان خودش بود و 
مى توانست باپیروزى برابر  نماینده عربستان 
به دور بعد صعود کند که متأسفانه اینگونه 

نشد و به نوعى «نزد به سیم آخر»! 

نزد به سیم آخر!

ضر در آسیا 
یر شــامل

ف مى شــود. 
کار  ا همان ســاز و

گ برتر نمى توانند بهجنگدر آسیا

آســیا کار بزرگى
بتواند کار بزرگ نای
کند حاال حاالها کار دا
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مافسانه حقیقى: من مشــخصا در مورد ذوب آهن و  ■
دوســتان دالیل زیادى حذف این تیم صحبتمى کنم.
براى ناکامىهاى اینتیمو سایر نمایندگان مان در را

سال هاى اخیر عنوان کردند که عموم نظرات 
هم درست و منطقى بود. یک موردى که 

آخر» و بازى را ببر. چرا که سرنوشت در دستان خودش بود و
نماینده عربستان مى توانست باپیروزى برابر
کند که متأسفانه اینگونه به دور بعد صعود

بنشد وبه نوعى «نزد به سیم آخر»! 

 آخرین دیدارهاى گروه ســوم لیگ قهرمانان آسیا دو 
م باالى جدولى العین و االهلى موفق شــدند حریفان 
شکست دهند تا صعودى مقتدرانه به دور حذفى داشته 
شــند. ذوب آهن که براى صعود بایــد در قطر االهلى 
بستان را شکست مى داد، بازى ضعیفى از خود به نمایش 
اشت و اصًال چهره تیمى هجومى و شخصیت تیم برنده 
داشــت و به همین دلیل نتوانست حتى یک امتیاز هم 
یرد و مثل بازى رفت زمین بازى را با شکست ترك کرد تا 
ذف تلخى را از لیگ قهرمانان آسیا تجربه کند. در جدول 
2یى این گروه، العین با 12 امتیاز در رده اول قرار گرفت 
1الهلى عربستان با 11 امتیاز دوم شــد. دو تیمى که با 
یستگى به مرحله بعد رقابت ها صعود کردند. ذوب آهن و 
3 و 3 امتیاز با اختالفى نسبتاً زیاد با دو تیم اول  7ادکار هم با7
صعود بازماندند و از دور رقابت ها خارج شدند.ذوب آهن 
قرار گرفتن در رده چهارم لیگ برتر چشم به فینال جام 
ذفى دوخته تا با قهرمانى تراکتورسازى، براى فصل آینده 

م مجوزحضور در لیگ قهرمانان آسیا را دریافت کند.
خى از اعضا و همکارانمان در تحریریه گروه ورزشــى 
صف جهان به بهانه حــذف ذوب آهن از لیگ قهرمانان 
یا و ناکامى هاى چند ســاله تیم هاى اصفهانى در این 
بت ها پس از نایب قهرمانى هایى که به دست آوردند، 

راتى داشتند که با هم مى خوانیم.

الهه مهرى دهنوى: ســپاهان و ذوب آهن پس از 
که توانستند دو نایب قهرمانى  و حضور در فینال آسیا 
راىاصفهــان به ارمغان بیاورند، دیگر نتوانســتند در

ن رقابت ها درخششى داشته باشند. غیر از یکسال که 
اهان داشت در آســیا خوب پیش مى رفت و موضوع 
حرومیت رحمان احمدى باعث شــد که رؤیاى خود را 
 باد رفته ببیند و السدى که در دو دیدار رفت و برگشت 
لوب این تیم شــده بود در نهایت قهرمان آســیا شود. 
قعًا وقتى به آن دو نایب قهرمانى نگاه مى کنیم و البته 
 چندین ناکامى تیم هاى شــهرمان این سئوال براى 
 یجاد مى شــود که آن نایب قهرمانى ها اتفاقى بود یا 
ن ناکامى هاى متعــدد که دیگر داریم بــه آنها عادت

از نهادهاى مربوطه استانى هم به یارى این دو تیم آمدند 
و یک عزم بزرگ استانى در پدید آمدن افتخار ایجاد شده 
بود. اما پس از آن و پس از قهرمانــى هاى متعددى که 
در لیگ برتر و جام حذفى به دســت آمد، گویا بسیارى 

ددوالد از دســت اندرکاران مربوطه چــه در کارخانه ف
ناین مبارکه،چه کارخانه ذوب آهن و مدیران استانى از 
موفقیتها اشــباع شــده بودنــد و خیلىالزم

نمى دیدند که براى آسیا به آب و آتش بزنند. 
االن هم که عمومًا در ســطح بحث هاى 

مدیران باشــگاه عمومًا این حرف زده
س مى شــود که با توجه به ســرمایه 

گذارى هاى تیــم هاى عربى 
و البته تیم هاى شــرق آسیا 

شــانس کمى بــراى 
موفقیــت در آســیا 

با اتکا  وجود دارد و
به ایــن دیدگاه 

هیچ تالشــى  
و کار خاص
و ویــژه اى 
براى اینکه با 
نیروى بیشتر

و قوى در لیگ 
قهرمانان شــرکت کنند انجام 

نمى شود و به نوعى براى 
موفقیت ناامید شده اند.

باید یــک تغییر 
اساسى در 

دیدگاه مدیران ارشــد
ا دو باشگاه اصفهانى و
ا ا ا ا گا ا

ببابــکباقــرى:  ■
ســال هاســت کــه  اگر 
هم تیــم هــاى ایرانــى از 
رقابــت هــاى گروهــى لیگ 
قهرمانان صعود کنند نگاه حماسه اى 
به موضوع داریم. مانند نوع صعودها و

 پیــروزى هایــى که تیــم ملى تــا قبل 
از آمدن کــى روش داشــت. اگــر تیم هاى 
مــى کردنــد خودمان باشــگاهى مان صعــود

مى فهمیدیم و متوجه مى شدیم که توانسته ایم از عهده 
کارى ســخت  که فراتر از توان و واقعیت موجود بوده بر 
بیاییم و کارى حماسى کنیم. حذف ذوب آهن و شکستى 
ورد یک واقعیت درست در 
ن خیلى ناراحت کننده بود 
 تیم صعود کند، اما اگر هم 
مى شد، شاید در مرحله بعد 
ى مى شــدیم. سیمایى که 
 هاى اخیر از خود به نمایش 
 تیمى نیست که بتواند در 
نکه ا ا دهد انجا

النصر  گذشته 
امارات ستاره اى 
مانند لوکا تونى را

 مــى خــرد ولــى 
چون شــاکله تیم آنها

براى آســیا بــىتجربه و 
کم کیفیت اســت نمى تواند 

در آســیا کار خاصــى را انجامم
دهد. یا الســد بــا فوق ســتاره اى 

ماننــد ژاوى در برابر اســتقالل حذف
 مى شــود. تیــم هــاى ایرانى مــا که

ب مى خواهند در آسیا شرکت کنند باید با باالنسى 
مناســب از بازیکنان جوان خــالق،  بازیکنان با 

تجربه وستارگان کشــور و چند بازیکن تأثیر گذار 
خارجى بسته شوند. این توضیح را هم بدهم که وقتى 

مى گویم بازیکن خارجى شاخص به این موضوع واقفم 
که ســتارگان نامى فوتبال دنیا حتى در سال هاى پایانى 
فوتبالشان خیلى بعید اســت که به ایران بیایند و ترجیح

 مى دهند که به کشورهاى عربى بروند تا به ثروت خود را 
به طور چشمگیر افزایش دهند. منظورم خارجى هایى است 

مى خواهند در آســیا حضور خوب 
داشته باشد در وهله اول به دانش 
کادر فنى خود نگاه کنند. البته 
منمنظورم این نیســت که حتمًا 
مربیشــان خارجى باشد. مى 
تواند مربى ایرانىباشد ولى از

کمک هاى خارجى بهره مند 
شوند. البته اگر که سرمربى 
شــان هم مربیانى خارجى 
حداقل در حد و انــدازه هاى 
کرانچار و برانکو باشند که دیگر 
عالى است.به هر حال ذوب آهن 
حذف شده و همه ما هم بابت این 
حذف ناراحتیم ولــى در کنار همه 
ضضعف ها و دغدغه هاى موجود 
ببربراى موفقیت در آسیا من 
دیدم که به دانش  الزم
مربیانمان اشــاره کنم 
که نمى توانیــم که با 
مجتبى حسینى که اولین 
سال تجربه سرمربیگرى خود را پشت سر

 مى گذارد انتظار موفقیت در آسیا را داشته 
باشیم، هر چند که البته اگر یک سرمربى 
با کارنامه هم هدایت ذوبى ها را بر عهده داشت، خألهاى 
مشهود دیگرى در این تیم براى یک کار بزرگ در رقابت 
هاى قاره وجود داشت که مانع موفقیت نهایى سبزپوشان 

مى شد.

هم در این فصل و هم فصول گذشته براى ذوب آهن یک
ضعف بزرگ در آسیا بود و من به طور خاص مى خواهم به
از میزبانى ها بود و آن اشاره کنم، عدم بهره مندى اینتیم
اینکه  ذوب آهن با این همه سابقه حضور در لیگ قهرمانان،
نتوانســته در حوزه هوادارى، حداقل براى این دیدارهاى
انجام دهد. بــه میزبانىهاى ذوبآهن مهمکارخاصى را
از رقبایش در ورزشگاه فوالدشهر در این فصل و سال هاى
اخیر نگاه کنید. ورزشــگاهى که  عمدتاً به زحمت و با کلى
دردســر حتى نصف آن هم با وجود گنجایش کوچکش پر
نمى شود. عموم کسانى هم که به ورزشگاه مى آیند چون به
طرق و دالیل مختلف از جمله رایگان بودن بازى آمده اند،
0بیشتر تماشاگرند و در طول 90 دقیقه صدایى از سوى آنها
شنیده نمى شود و کًال ذوبى ها از مزیت میزبانى هیچ بهره
اى نمى برند و حریفشان هم در این ورزشگاه خیلى تحت
فشار هواداران قرار نمى گیرد. به هر حال کمترین انتظار از
ذوب آهنى که سال هاست کانون و تشکیالت هوادارى با
صرف هزینه هاى زیاد راه انــدازى کرده، این بود که بتواند
حداقل براى دیدارهاى بزرگ و آســیایى آبرودارى کند و
بتواند ورزشگاه فوالدشهرى که گنجایشى کمتر از ده هزار
نفر دارد را پر کند و لیدرها و سرگروه هایى را تربیت کند که
0به جاى ایجاد حاشــیه براى تیم، در طول 90 دقیقه همه را
براى تشویق هاى کوبنده به وجد بیاورند که متأسفانه این
کار صورت نگرفته اســت. صحبت در مورد بررسى حذف
 ذوب آهن زیاد اســت که پیشــنهاد مى کنم یک میزگرد
دیگرى را براى جمع بندى و استفاده از نظرات سایر دوستانى
که خارج از روزنامه هم هســتند برگزار کنیم تا بررســى
 جامع ترى داشته باشیم. به هر حال ما روز بازى ذوب آهن-

نزد به سیم آخرر!

 
 البته سایر 
ا آ

االهلى به دست آو که در برابر
البته برایمان دنیاى فوتبال بود.
ت و قطعًا دوست داشتیم که این
رؤیاى صعودمان محقق م
دچار یأس و نا امیدى
ذوب آهن در ساله
گذاشته، سیماى
گ ز کا ا آ

  بررسى علت حذف ذوب آهن و ناکامى آسیایى 
در تحریریه نصف جهان

بیرانوند مى گوید 
هستند  هایى  تیم 
که بــراى رضایتنامه 
هســتند  حاضــر  او 
بیش از 500هزار یورو به 
پرســپولیس بدهند.دروازه بان 
پرسپولیس در ادامه افزود: به نظر 
من اعتصاب کار اشــتباهى بود، بعد از 
بازى با ذوب آهن خودمــان تصمیم گرفتیم 
تمرین کنیم و بچه ها گفتند اى کاش قبل از بازى با 
ذوب آهــن تمرین مــى کردیــم و فکر مــى کنم 
همه به ایــن جمع بنــدى رســیدند که اشــتباه 
بــود. بعــد از ســال هــا یک تیــم خیلــى خوب 
تشــکیل شــده اســت و اگر حرفــى زدم اشــتباه

 کرده ام اما به تیمى که قهرمان شده و از گروهش در آسیا باال 
رفته است نباید بى غیرت بگویند، منظور من هم یک عده خاص 
بودند. بیرانوند در انتها افزود: بعد از بازى با ذوب آهن کارى کردم 
که هواداران ناراحت شدند، اگر یک پیشنهاد خوب داشته باشم شاید 
بخاطر این هواداران رد کنم و در پرسپولیس بمانم. تیم هایى هستند که 
مى توانند باالتر از 500هزار یورو به من بدهند و از تیم هاى خوب اروپا آمده بودند 

تا عملکرد من را ببینند.

در شرایطى بحث پناهندگى وزنه بردار پیشکسوت اصفهانى مطرح شده است که این ورزشکار از دسترس 
خارج شده و خانواده اش از وضعیت وى ابراز بى اطالعى مى کنند.

به گزارش فارس، در مسابقات المپیک پیشکسوتان جهان که در نیوزیلند برگزار شد، احسان بیاتى در 
دسته 69 کیلوگرم بر سکوى نخست ایستاد. این وزنه بردار اصفهانى که سابقه چندین دوره قهرمانى 
در رده پیشکســوتان جهان را دارد، به همراه کاروان وزنه بردارى ایران به کشور بازنگشت و خبرها از

 باقى ماندن وى در نیوزیلند حکایت دارد.
در پى عدم بازگشت وى به کشور، شایعاتى پیرامون پناهنده شدن این ورزشکار به نیوزیلند وجود دارد و 

وى در این مدت پاسخگوى تماس هاى فدراسیون و اطرافیانش نبوده است.
بیاتى کارمند شرکت ذوب آهن است و در لیگ برتر وزنه بردارى نیز مربیگرى این تیم را بر عهده داشت 
اما مشخص نیست که وى قصد جدى براى سکونت در خارج از کشور دارد یا اینکه با تأخیر به کشور 

بازخواهد گشت.
در پى شایعات مطرح شده علیرضا شیخ االسالمى رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون وزنه بردارى 
درباره بازنگشتن احسان بیاتى به کشور تأکید کرد: احسان بیاتى یکى از خوش سابقه ترین وزنه برداران 
تیم ملى پیشکسوتان کشورمان در سفرهاى برون مرزى بود، وى هفت سفر را در مسابقات جهانى و 

المپیک در رده سنى پیشکسوتان همراه تیم به خارج از کشور اعزام شده بود.
وى بیان کرد: به هیچ وجه باور کردنى نیست که او بخواهد در کشور دیگر پناهنده شود، همچنین چند 
روز از مهلت ویزاى بیاتى در نیوزیلند باقى مانده است، بنابراین به طور قطعى نمى شود نظر نهایى را صادر 
کرد و در حال  بررسى هاى بیشتر از سوى مراجع ذیصالح هستیم، هر چند که بیاتى راه هاى تماس خود 

را قطع کرده است و پاسخ گوى تلفنش نیست.

این مقام مسئول از خانواده بیاتى درخواست کرده اگر از وى اطالعى دارند، به فدراسیون خبر بدهند اما 
بررسى ها نشان مى دهد که همسر وى در اصفهان بوده و از وضعیت شوهرش بى اطالع است و بر اساس 

پیگیرى هاى صورت گرفته، خانواده بیاتى نیز نگران وضعیت وى هستند.
پس از قهرمانى بیاتى در مسابقات المپیک پیشکسوتان جهان، در گفتگویى که فارس از طریق تلگرام با 
وى داشت، این وزنه بردار از مدیرعامل شرکت ذوب آهن تشکر کرد اما گفته مى شود به  دالیلى از جمله 
پرداخت نشدن کامل هزینه اعزام به این رقابت ها گالیه هایى را از مسئوالن این شرکت داشته است، با 
این حال تا زمانى که اطالع موثقى از وى به دست نیاید، نمى توان اظهارنظر درستى در این رابطه داشت.

واقعیت هاى عدم بازگشت قهرمان وزنه بردارى کشور  از مسابقات المپیک پیشکسوتان

وزنه بردار اصفهانى پناهنده شده است؟

 محسن کدخدایى

بیرانوند مى گوید 
هستند  هایى  تیم 
که بــراى رضایتنامه 
هســتند  حاضــر  او 
بیش از 500هزار یورو به 
پرســپولیس بدهند.دروازه بان

پرسپولیس در ادامه افزود: به نظر 
بود، بعد از من اعتصاب کار اشــتباهى
بازى با ذوب آهن خودمــان تصمیم گرفتیم

تمرین کنیم و بچه ها گفتند اى کاش قبل از بازى با 
ذوبآهــن تمرین مــى کردیــم و فکر مــى کنم 
همه به ایــن جمع بنــدى رســیدند که اشــتباه 
بــود. بعــد از ســال هــا یک تیــم خیلــى خوب 
تشــکیل شــده اســت و اگر حرفــى زدم اشــتباه

 کرده ام اما به تیمى که قهرمان شده و از گروهش در آسیا باال 
رفته است نباید بى غیرت بگویند، منظور من هم یک عده خاص 
بودند. بیرانوند در انتها افزود: بعد از بازى با ذوب آهن کارى کردم 
که هواداران ناراحت شدند، اگر یک پیشنهاد خوب داشته باشم شاید 
بخاطر این هواداران رد کنم و در پرسپولیس بمانم. تیم هایى هستند که 
0مى توانند باالتر از 500هزار یورو به من بدهند و از تیم هاى خوب اروپا آمده بودند 

تا عملکرد من را ببینند.

  بعد از ذوب آهن هواداران را
 ناراحت کردم
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دیک ادووکات سرمربى سابق تیم ملى هلند که دو دوره 
هدایت این تیــم را بر عهده داشــته، گزینه اول هدایت 

تیم ملى این کشور است.
الله هاى نارنجى نتوانستند به یورو 2016 صعود کنند و 
نتایج ضعیف آنها در مقدماتى جام جهانى باعث شــده تا 

صعود به روسیه 2018 نیز در هاله اى از ابهام قرار گیرد.
  مدتى پیش فدراســیون فوتبال هلند تصمیم به اخراج 

دنى بلیند گرفت و هنوز سرمربى جدید آنها انتخاب نشده
 است.

 اما نشریه «اسکاى» گزارش مى دهد که دیک ادووکات 
سرمربى فعلى فنرباغچه گزینه اصلى آنها براى هدایت 
تیم ملى هلند اســت و احتماًال به زودى و در پایان فصل 
لیگ ترکیه، نام او به عنوان ســرمربى جدید الله هاى 

نارنجى اعالم خواهد شد.

نصف جهان

چند تن از بازیکنان شاخص تیم گسترش فوالد احتمال 
دارد در نقل و انتقاالت از این تیم جدا شــوند و البته از 
اصفهان به عنوان مقصد احتمالى دو تــن از آنان نام 

برده مى شود. 
گســترش فوالد تبریز مهره هاى تأثیرگذار زیادى در 
لیگ شانزدهم داشــت اما در میان همه بازیکنان سه 
نفر هستند که مشــترى هاى بیشــترى براى فصل 
آینده دارند؛ داریوش شــجاعیان، مسعود ابراهیم زاده 

و لوسیانو پریرا. 
 در بین ســه بازیکن مذکور قرارداد لوســیانو پریرا با 
گسترش فوالد به پایان رسیده است و به عنوان بازیکن 
آزاد مى تواند به هر تیمى مى خواهد بپیوندد اما ابراهیم 
زاده و شجاعیان براى سال بعد نیز قرارداد دارند و اگر 
باشــگاهى آنها را بخواهد باید از طریق گسترشى ها 

اقدام کند.شجاعیان و ابراهیم زاده در فصل شانزدهم 
لیگ برتر عملکرد خوبى در ترکیب تیمشان داشتند و 
حتى به تیم ملى نیز رســیدند تا گسترش فوالد براى 
نخستین بار در تاریخ صاحب بازیکن ملى پوش شود. 
با این حال آنها پیشــنهادهایى بــراى فصل بعد دارند 

اما جدایى شــان منوط به رضایت باشگاه است. ظاهراً 
شجاعیان پیشنهادى جدى از ســپاهان دارد.از سوى 
دیگر درباره پریرا نیز گفته مى شود  که مورد عالقه دو 
تیم اصفهانى است و  گسترش را ترك خواهد کرد اما در 

این خصوص نیز هنوز چیزى قطعى نیست.

سعید نظرى

شاید پس از دیدار فینال جام حذفى، قلعه نویى به اصفهان بیاید و هدایت ذوب آهن را بر عهده گیرد...
پنج فصل از آخرین قهرمانى امیر قلعه نویى در فوتبال ایران مى گذرد. قلعه نویى که به عنوان پرافتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر شناخته مى شود در چند سال 

اخیر از اوج فاصله گرفته و موفقیتى در کسب جام در فوتبال ایران به دست نیاورده است.
قلعه نویى آخرین بار پنج فصل پیش موفق شد به همراه استقالل عنوان قهرمانى لیگ برتر را به دست بیاورد اما پس از آن روى نوار ناکامى قرار گرفت. پس از 
قهرمانى با استقالل او سه فصل پیاپى بدترین دوران تاریخ حضورش در لیگ برتر را تجربه کرد و حتى موفق به حضور در جمع سه تیم باالى جدول نشد. در 

نهایت شرایط به گونه اى شد که هواداران استقالل نیز تمایلى به ادامه حضور او در تیم نداشتند.
پس از اختالف با مهمترین بازیکنان استقالل وهمینطور مدیریت باشگاه امیر از جمع آبى پوشان جدا شد تا با 9 شکست یکى از تلخ ترین دوران مربیگرى او 

در فوتبال ایران رقم خورده باشد.
قلعه نویى پس از استقالل راهى تراکتور شد تا به قول مدیران این باشگاه تحولى بزرگ در تراکتور ایجاد کند. او با وجود در اختیار داشتن تیمى پر مهره فصل اول 

حضورش رتبه چهارم را با تراکتور به دست آورد و در بهترین عملکردش فصل 96-95جایگاه سوم لیگ برتر را با تراکتور به دست آورد.
قلعه نویى در پنج فصل اخیر حتى موفق به کسب عنوان نایب قهرمانى فوتبال ایران نشد و این فصل با وجود اینکه تیمش رقیبى جدى براى پرسپولیس محسوب 

مى شد در نهایت فصل را در رتبه سوم به پایان برد.
حضور در فینال جام حذفى به همراه تراکتور بهترین موقعیت براى شکسته شدن طلسم ناکامى هاى قلعه نویى است. تصاحب یک جام پس از پنج سال، فشار 
روانى را از او کم مى کند و انگیزه این مربى کهنه کار را براى موفقیت در آینده باال مى برد. او مقابل نفت تهران بهترین موقعیت را براى طلسم شکنى 

در فوتبال ایران در اختیار دارد.
از طرفى قهرمانى به همراه تراکتور تنها راهى است که مى تواند او را در تبریز ماندنى کند. قلعه نویى به خوبى مى داند براى فصل آینده 
نمى تواند روى نیمکت تیم هاى مدعى مانند استقالل و سپاهان حساب باز کند. اگر او از تراکتور جدا شود باید هدایت تیمى غیر 
از مدعیان کالسیک لیگ برتر را به عهده بگیرد. شرایطى که کار را براى او در لیگ سخت تر مى کند. از ذوب آهن به عنوان 

یکى از مقصدهاى او نام برده مى شود.

ریموند دومنک سرمربى اسبق تیم ملى فرانسه رونالدو 
را شایسته توپ طالى سال 2017 مى داند.

با حذف بارسلونا از لیگ قهرمانان، حاال شانس مسى 
براى کسب ششمین توپ طال کمتر از گذشته شده و 
در عوض با درخشش رونالدو در نیمه نهایى، بسیارى 
بخت او را مساعد براى فتح توپ طالى پنجم مى دانند.

 دومنک در همین رابطه به نشریه پرتغالى اوژوگو گفت:  
«دنیاى فوتبال در سال هاى اخیر دو قطبى شده است. 
عده اى طرفدار مسى هســتند و عده اى هم طرفدار 
رونالدو. من البته همیشه مسى را ترجیح داده ام چون 
هوادار بارسا هستم ولى وقتى بازى هاى رونالدو را نگاه 
مى کنم، به این فکر مى کنم که چه خوب مى شد اگر 
او را در تیم خودم مى داشتم. شاید اگر رونالدو پیراهن 
رئال را بر تن نداشت، براى من بهترین بازیکن جهان 

هم مى شد.» 

 او افزود:«رونالــدو فــوق العاده اســت و حتى زمانى 
که کمتر مى دود نیز گلزنى مى کنــد. گل هایش نیز 
تعیین کننده هســتند.او به خوبى مى داند در لحظات 
دشــوار چگونه تیمش را نجــات دهــد. معتقدم اگر 
رونالدو با رئال، قهرمان اروپا و اســپانیا شــود، به طور 
قطع توپ طالى پنجمــش را خواهد بــرد و در حال 

حاضر تنها بوفون را رقیب او مــى دانم. یووه قهرمان 
ایتالیا خواهد شــد و اگر در چمپیونزلیگ هم قهرمان 
شــود، آنگاه شــانس بوفون باالتر خواهد رفت. تنها 
مشــکل بوفون دروازه بــان بودنش اســت؛ چرا که 
همیشــه شــانس توپ طال براى مهاجمان بیشتر از

 گلرهاست.» 

دوباره امیرخان،
 دوباره جام!

قلعه نویى 
پس از استقالل راهى 
تراکتور شد تا به قول 

مدیران این باشگاه 
تحولى بزرگ در تراکتور 

ایجاد کند. او با وجود 
در اختیار داشتن تیمى 

پر مهره فصل اول 
حضورش رتبه چهارم را 
با تراکتور به دست آورد 
و در بهترین عملکردش 

فصل 96-95جایگاه 
سوم لیگ برتر را با 
تراکتور به دست آورد

ســرمربى تیم ذوب آهن 
جایگاه چندان مطمئنى در این 

تیم ندارد.
مجتبى حسینى اگرچه بعد از جدایى یحیى 
گل محمدى از ذوب آهن توانست نتایج خوبى را 
در چند بازى متوالى رقم بزند و تیمش را به نیمه باالى 
جدول بیاورد اما در ادامه دچار افت شد و امتیازات زیادى را از 
دســت داد. ذوب آهن مقتدر در اواخر نیم فصــل اول، در نیم فصل 
دوم به تیمى تبدیل شد که راحت به هر تیمى امتیاز مى دهد. با وجود این، 
سبزپوشان اصفهان در هفته پایانى لیگ برتر پدیده را شکست دادند تا بتوانند به 

رده چهارم برسند و براى کسب سهمیه آسیایى امیدوار باشند.
ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا نیز نتایج خوبى کسب نکرد و با شکست مقابل االهلى 
عربستان رسمًا از صعود به دور حذفى بازماند تا فصل شانزدهم به تلخى براى اصفهانى ها 

به پایان برسد.
 از این رو مسئله مهم در آینده باشگاه ذوب آهن وضعیت سرمربیگرى این تیم است. مجتبى 
حسینى با توجه به فراز و نشیب هاى بسیار در نتایج جایگاه چندان محکمى در ذوب آهن ندارد 

اما مشخص نیست مدیران باشگاه چه تصمیمى درباره تیمشان خواهند گرفت.
این در حالى اســت که قبل از بازى با االهلى عربســتان مدیران ذوب آهــن و به خصوص

 سعید آذرى به حمایت قاطعانه از مجتبى حسینى پرداخت اما با این حال آینده این مربى چندان 
مشخص نیست. خصوصًا حاال که شــایعاتى درباره مذاکره ذوب آهن با چند مربى سرشناس 

لیگ برتر هم شنیده مى شود.

   به سوى اصفهان 

یک مانع براى رونالدو

گزینه اول 
هدایت تیم ملى هلند   

جایگاه متزلزل حسینى

جایگاه متزلزل حسینى
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چهل تکه

دوربین هاى مداربسته در یک خیابان پرده از قتل هولناك زنى 
توسط شوهرسابقش برداشت.

فیلم گرفته شده توسط دوربین هاى مداربسته نشان مى دهد که 
این مرد چطور جسد همسرش را درون یک چمدان گذاشته و با 

خود به نقطه اى نامعلوم در خیابان مى کشاند.
قربانى که مادر ســه فرزند بوده ســال گذشــته ناپدید شده و 
پلیس نتوانســته بود قاتل وى را بیابد و زمانى که فیلم بازبینى 
شد شوهر قاتل دســتگیر شــد.قاتل در حالى که کاله بیسبال 
بر ســر دارد چمدان حاوى جســد همســرش را به دنبال خود 
مى کشد. این زوج براى مدتى از یکدیگر جدا شده و شوهر حسود 
در پى انتقام با زن ســابقش قرار مالقاتى گذاشته و او را به شکل 

بى رحمانه اى به قتل رسانده است.

به تازگى نوزادى در کشور هند متولد شده که روى شکم خود 
یک سر اضافى دارد. در این سر عجیب و غریب اثرى از گوش 
و چشم ها نیست و به نظر مى رسد نتوانسته به طور کامل رشد 
نماید. این نوزاد داراى یک دست اضافه نیز هست. پزشکان 
قرار است به زودى طى یک عمل جراحى تمام قسمت هاى 
اضافى را بردارند.  ظاهراً یک زن 21 ساله پس از احساس درد 
در دوران باردارى خود به بیمارســتان مراجعه مى کند و مورد 
سونوگرافى قرار مى گیرد تا از سالمت فرزند خود آگاهى پیدا 
نماید. آزمایش ها نشان دادند که نوزاد با چند عضو اضافه به دنیا 
خواهد آمد.پس از انجام یک عمل سزارین موفق، هر دو نفر در 
سالمت کامل به سر مى بردند. این نخستین فرزند زن یاد شده 

و همسر 24 ساله اش بوده است.

«رامش کومار» پزشک 32 ساله هندى-آمریکایى تحت شرایط 
مرموزى در یک خودرو در میشیگان آمریکا به ضرب گلوله کشته 
شد. جســد وى که در بخش اورولوژى بیمارستان هنرى فورد 
مشغول به کار بود در یک محوطه خلوت در صندلى مسافر یک 
ماشین اواخر شب پیدا شد.  طى تحقیقات پلیس، خانواده کومار 
اذعان مى دارند به هیچ شخصى مشکوك نیستند. پدر قربانى روز 
حادثه چندین تماس با پسرش داشــته و برایش پیام هاى متنى 
ارسال کرد که از ســوى وى جوابى دریافت نکرد. پدر نگران به 
آپارتمان پسرش مراجعه کرد، به دلیل عدم حضور فرزندش با اداره 
پلیس تماس گرفت. به دنبال بررسى هاى پلیس جسد پزشک 
جوان در یک خودرو یافت شد. پلیس از اظهارنظر در خصوص این 

پرونده تا تکمیل تحقیقات خوددارى کرد. 

قتل مرموز پزشک 32 سالهنوزاد با یک سر اضافى جاسازى جسد یک زن در چمدان  030201

آزادى قاتل پیرزن با پرداخت اقساطى دیه  

راننده آژانسى که 12 سال قبل پیرزن تنها را براى سرقت پول هایش 
به قتل رســانده بود، با فاصله گرفتن از مجازات مرگ درخواســت 

گذشت کرد.
22 اردیبهشت ماه ســال 84، مأموران کالنترى 126 تهرانپارس از 
مرگ مشکوك پیرزن 93ســاله اى به نام «رباب» در خانه اش باخبر 
و در محل حاضر شدند. یکى از همســایه ها گفت: «این پیرزن تنها 
زندگى مى کند و فرزندانش در خارج از کشور هستند. ساعتى قبل با 
شنیدن صداى داد و فریاد نگران شدم. فکر نمى کردم از خانه پیرزن 
باشد اما وقتى به طبقه باال رفتم، در خانه او باز بود و جنازه پیرزن روى 

زمین افتاده بود.»
با انتقال جســد به پزشــکى قانونى مأموران در بررسى  خانه پیرزن 
دریافتند از آنجا سرقت شده اســت. به همین دلیل پرونده با موضوع 

«قتل» تشکیل شد. 
در تحقیقات اولیه و ردیابى شــماره تلفن خانه پیرزن، مشخص شد 
مقتول ساعتى قبل از حادثه با آژانس نزدیک خانه اش تماس گرفته  
است. بنابراین مأموران به آژانس مربوطه رفتند و مدیر آژانس را تحت 
بازجویى قرار دادند. او در جواب به مأمــوران گفت: «پیرزن یکى از 
مشترى  هاى همیشگى آژانس بود و هفته اى چند بار براى رفت وآمدها 
و خریدهایش ماشــین کرایه مى کرد. روز حادثه نیز تماس گرفت و 

درخواست ماشین کرد.» 
او در ادامه تحقیقات گفت: «چند روز پیش یکى از راننده هاى آژانس 
را بخاطر مشکالتى که داشت، اخراج کردم. او پسر 23ساله اى به نام 
"داریوش" است که روز حادثه چند بار او را مقابل خانه پیرزن دیدم که 

هراسان بود. به او مشکوك هستم.»
به دنبال اطالعاتى که این مــرد در اختیار مأموران قرار داد، داریوش 
تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. او در بازجویى ها با اقرار به قتل 
پیرزن گفت: «مدتى بود که با دخترى به نام "زیبا" آشنا شده بودم. با 
هم تماس داشتیم و به دیدنش مى رفتم تا اینکه مدیر آژانس موضوع 

را فهمید و بخاطر رفت و آمدهایــم اعتراض کرد. یک روز صبح زیبا 
تماس گرفت تا به دیدنش بروم اما عصبانى شــدم و گوشى تلفن را 
قطع کردم. دقایقى بعد مقابل در آژانس آمد و مدیر آژانس با دیدن او 

عصبانى شد و مرا اخراج کرد.»
متهم در خصوص قتــل گفت: «از آنجایى که مقتول مشــترى دائم 
آژانس بود، او را مى شــناختم. مى دانســتم بچه هایش خارج زندگى 
مى کنند و وضع مالى خوبــى دارد. روز حادثه از ناراحتى در خیابان ها 
پرســه مى زدم تا اینکه فهمیدم پیرزن از آژانس ماشین کرایه کرده 
است، به همین دلیل فکر سرقت به سرم زد. از بالکن وارد خانه او شدم. 
فکر نمى کردم او خانه باشد که ناگهان از اتاق بیرون آمد و شروع به 

داد و فریاد کرد. از آنجایى که مرا مى شناخت از ترس آبرو دهانش را 
گرفتم و او را هل دادم. ســرش به دیوار خورد و بیهوش روى زمین 
افتاد. بالفاصله چهار سکه طال، 150 هزار تومان پول نقد و سه ادکلن 

از خانه پیرزن سرقت کردم و گریختم.»
 بعد از کامل شدن تحقیقات و بازسازى صحنه جرم، مأموران پلیس 
تالش کردند تا نشانى از بســتگان مقتول پیدا کنند اما این تالش ها 
بى نتیجه ماند و اولیاى دم شناســایى نشــدند. به این ترتیب معاون 
قوه قضائیه به نیابت از اولیاى دم درخواســت دیه کرد. متهم به دلیل 
ناتوانى در پرداخت دیه و گذشــت 12 سال از ارتکاب جرم نامه اى به 

دادگاه نوشت و گفت که توان پرداخت دیه را ندارد.

متهم در شعبه چهارم دادگاه کیفرى استان تهران پاى میز محاکمه 
قرار گرفت. بعد از اعالم رسمیت جلسه از سوى ریاست دادگاه قاضى 
عبداللهى متهم در جایگاه حاضر شــد و گفت: «پولى براى پرداخت 
دیه ندارم. پدرم در مسجد کار مى کند و خانواده ام نیز وضع مالى خوبى 
ندارند. از قضات مى خواهم با قسط بندى دیه موافقت کنند تا از زندان 

آزاد شوم و با کارکردن آن  را پرداخت کنم.»
در پایان این جلســه، هیئت قضائى بعد از شــور با درخواست متهم 
موافقت کردند و حکم به پرداخت نصف دیه به صورت نقدى و تقسیط 
مابقى را صادر کرد. با ایــن رأى، متهم با پرداخت نصف دیه از زندان 

آزاد مى شود تا باقى مبلغ را به صورت اقساط پرداخت کند. 

زن جوانى که همســر عراقى اش را با شلیک 
گلوله درخیابان دولت به قتل رسانده بود پس 

از هشت روز صحنه جنایت را بازسازى کرد.
ساعت 11و 30 دقیقه نهم اردیبهشت امسال، 
خبر کشته شدن مرد 38 ســاله اى در خیابان 
دولت به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم 
تحقیق اعالم شــد. کارآگاهان در تحقیقات 
مقدماتى ردپاى زن 24 ســاله مقتــول را در 
این جنایت پیدا کرده و ســاعتى بعد این زن را 

بازداشت کردند. 
او در اعترافاتش گفت: «چهار سال قبل بدون 
اطالع پدرم که تاجر مقیم خارج است با مردى 
عراقى ازدواج کردم که ثمــره اش دوکودك 
است که در عراق هســتند. چند روز قبل و از 
آنجا که مى دانســتم پدرم به ایــران مى آید، 
خودم را به ایران رساندم تا متوجه غیبتم نشود. 
شوهرم نیز به طور قاچاقى وارد کشور شده بود 
تا مخفیانه و به دور از چشم پدرم در کنارم باشد. 
اما ساعاتى قبل از حادثه در خیابان بودیم که 
برسر مســائلى با هم درگیر شدیم. از آنجا که 
او اســلحه اش را به من داده  بود و مى دانستم 
اگر اسلحه به دســتش بیافتد مرا مى کشد به 
ناچار هنگام درگیرى به او شــلیک کردم. چرا 
که من در کنارش امنیت جانى نداشــتم و او 
چندین بار مرا تا مرگ برده بود. از تحقیرهایش 
خســته شــده بودم و به همین دلیل تصمیم 
گرفتم او را به قتل برســانم. بعــد از قتل هم 
به خانه رفتم که دســتگیر شــدم.»با اعتراف 
صریح ایــن زن به جنایت، متهــم در حضور 
بازپرس و مأموران پلیس به بازسازى صحنه 

پرداخت.

بازسازى صحنه 
قتل مرد عراقى از 
سوى دختر تاجر 

تهرانى

ســاعت 12و 45 دقیقه روز پنج شــنبه 7  اردیبهشــت ماه امســال بود 
که قاضــى ایلخانى بازپرس ویژه قتل دادســراى امــور جنایى تهران 
باتماس تلفنى مأموران کالنترى 128 تهران نو از قتل مرد میانســالى 
با خبر و همراه تیمى از کارآگاهــان اداره  دهم پلیس آگاهى راهى محل 

شد. 
تیم جنایى در محل حادثه در خیابان ششم نیرو هوایى در حوالى پیروزى 
تهران با جسد مرد 50 ســاله اى به نام «پرویز» روبه رو شدند که پس از 

قتل مثله شده بود.
نخستین بررسى ها نشــان داد لحظاتى قبل همسر مقتول که چندسالى 

است از مقتول جدا زندگى مى کند، در حال حمل جسد خونین شوهرش 
به داخل تاکســى بوده که از ســوى همســایه ها و رهگذران دستگیر 
مى شــود. متهم پس از دســتگیرى به قتل شــوهر ســابقش اعتراف 

کرد.
وى گفت:« 17 ســال قبل ازپرویز طالق گرفتــم و حاصل زندگى ما 
یک دختر 20 ساله است. ابتدا زندگى خوبى داشــتیم اما چند سال قبل 
با هم بخاطر موضوعى اختالف پیدا کردیم تــا اینکه محل زندگى مان 
را از هم جدا کردیم. ســاعتى قبل او را به خانه ام دعــوت کردم و بعد با 
شربت مســمومى او را بى هوش کردم. وقتى از هوش رفت با قندشکن 

چند ضربه به ســرش زدم تا اینکــه فوت کرد. در حال حمل جســد به 
داخل تاکســى بودم که همســایه ها به من مشکوك شــدند و گرفتار 

شدم.»
بنا به این گزاش، بازپرس ایلخانى از شــعبه هشــتم دادســراى امور 
جنایــى  تهــران، متهم را براى مشــخص شــدن ســالمت روحى و 
روانــى اش در اختیــار پزشــکى  قانونى قــرار داد تا اینکه پزشــکى 
قانونى اعالم کــرد، متهم افســردگى شــدیدى دارد. بدیــن ترتیب 
متهم به دســتور قاضــى ایلخانــى در بیمارســتان روانى بســترى 

شد.

زنى که شوهرش را در خیابان پیروزى تکه تکه کرد، افسردگى دارد

معلم جیرفتى با پرتاب ماژیک به سوى دانش آموز خود، 
موجب پارگى شبکیه چشم او شد. 

«محمد جواد» 48 روز پس از وقوع این اتفاق، دوشــنبه 
11 اردیبهشت ماه سال جارى در یکى از بیمارستان هاى 
چشم پزشکى تهران، تحت عمل جراحى لیزر قرار گرفت.
او از روز وقوع این حادثه اینطور مى گوید: «روز 23 اسفند 
ماه سال گذشته براى پاسخگویى به سئوال معلم داوطلب 
شده بودم، دستم را به نشانه اجازه باال بردم. چند ثانیه اى 
را با یکى از دوستانم مشغول حرف زدن بودم؛ معلم وقتى 
روى خود را به سمت ما برگرداند ماژیکى را که در دست 
داشت به سمت من پرتاب کرد و  ماژیک به چشمم برخورد 

کرد و  چشمم دچار خونریزى شد.»
این دانش آموز کرمانى دربــاره جزئیات حادثه مى گوید: 
«پس از خونریزى، معلم چند مرتبه چشم مرا با آب سرد 
شستشو داد و پس از نیم ساعت، چشمم باز شد اما سوزش 

و درد شدیدى را در چشم خود حس مى کردم.»
محمدجواد مى گوید: «پس از تعطیل شدن مدرسه، وقتى 
به خانه رسیدم از شدت درد خوابم برد و پس از اینکه بیدار 
شدم چشمم متورم و قرمز شده بود. تا آن لحظه از اتفاق 
آن روز حرفى به مادرم نزدم؛ از این مى ترسیدم که معلم 
مرا در آن درس تجدید کند. ســرانجام بــه دلیل اصرار 
مادرم و دردى که در چشــمم حس مى کردم، ماجرا را با 

خانواده ام در میان گذاشتم. پس از تماس مادرم با معلم، 
تنها حرفى که شــنیدیم این بود که شــما بروید دکتر، 
هزینه هاى درمان را به بنده اطالع دهید تا پرداخت کنم. 
سرانجام به درخواست پزشک، معلم و مدیر به بیمارستان 
آمدند. پس از مراجعه به یک چشم پزشک، تشخیص او 
این بود که شبکیه چشم به دلیل ضربه وارده، دچار پارگى 
شده و آسیب دیده اســت. تاریخ مراجعه بعدى، یک ماه 
آینده تعیین شــد؛ پس از یکماه دوباره نزد پزشک رفتیم 
تشخیص او این بود که شــبکیه دچار پارگى شده و باید 
جراحى شــود. پس از گذشــت 48 روز، باالخره چشمم 

جراحى شد و با مادرم به شهرمان جیرفت برگشتیم.»

تنبیه معلم جیرفتى،چشم دانش آموز را کور کرد

مردى که مستأجر خالفکارش را با ضربه چاقو کشته بود، در دادگاه کیفرى تهران به قصاص محکوم شد.
متهم به قتل 32 ساله که «احمد» نام دارد، براى محاکمه در برابر قضات شعبه هشتم دادگاه کیفرى قرار گرفت و در شرح ماجراى 
قتل که 26 فروردین 94 در تهران رخ داد، گفت: «نمى دانم چرا این مرد کشته شد. مدتى پیش خانه ام را به این خالفکار اجاره داده 
بودم و از ماجراى شرور بودنش اطالع نداشتم تا اینکه باالخره با اطالع از موضوع خواستم دوستانش را به خانه ام نیاورد اما او خانه 
را به پاتوق خالفکاران تبدیل کرده بود که به همین دلیل تصمیم گرفتم به او تذکر بدهم. آن شب به طبقه پایین رفتم اما هرچه 
صحبت کردم به گوشش نرفت تا اینکه با هم درگیر شدیم و در جریان نزاع با چاقو یک ضربه به قلبش زدم ولى باور کنید قصدم 
کشتن او نبود. »در ادامه اولیاى دم خواستار قصاص عامل قتل شدند.در پایان محاکمه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارك 

و مستندات موجود در پرونده، متهم را به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم کردند.

حمله صاحبخانه با چاقو به پاتوق مستأجر 

پســرى معتاد وقتى متوجه شــد هیچ کــدام از اعضاى 
خانواده اش حاضر نیســتند براى تهیه مــواد به او پول 
بدهند، دســت به چاقو برد و مقابل مادرش ایســتاد اما 
این کار او به قیمت جانش تمام شــد و با ضربه چاقوى 

برادرش کشته شد.
ســاعت 22و 30 دقیقه جمعه، 15 اردیبهشت ماه بود که 
قاضى مدیرروســتا بازپرس ویژه قتل تهــران با تماس 
مأموران کالنترى 158 کیانشهر از مرگ مشکوك پسرى 
جوان در یکى از بیماستان هاى شهر با خبر شد و همراه 
تیمى از کارآگاهان اداره   دهم پلیس آگاهى خود را به آنجا 
رساند. تحقیقات نشان داد که پسر 32 ساله که «محسن» 
نام داشــت با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح و بعد از 

انتقال به بیمارستان فوت شده است. 
مادر محسن که او را به بیمارستان منتقل کرده بود، گفت: 
«پســرم به مصرف مواد اعتیاد داشــت. او ساعتى قبل 
گفت که موادش تمام شــده و براى تهیه آن درخواست 
پول کرد اما حاضر نشــدم به او پول بدهم. به آشپزخانه 
رفت، چاقویى برداشــت و ضربه اى به گردن خودش زد 
که زخمى شد. خیلى زود او را به بیمارستان منتقل کردیم 
که گفتند فوت شده است.» تیم جنایى در تن پیمایى جسد 
متوجه آثار جراحتى شــدند که در جریان درگیرى ایجاد  
شده بود. آنها اطمینان پیدا کردند که محسن در جریان 

یک درگیرى به قتل رسیده و خانواده اش ماجرا را از پلیس 
پنهان مى کنند، بخاطر همین براى تحقیقات میدانى در 
محل حادثه حاضر شدند. همسایه ها اولین کسانى بودند 

که در این باره مورد تحقیق قــرار گرفتند. آنها به پلیس 
گفتند لحظاتى قبل از حادثه، صداى درگیرى محسن با 
خانواده اش را شنیده بودند. یکى از ساکنان گفت: «من 

شنیدم که خواهر مقتول به برادرش "رضا" گفت که چرا 
محسن را با چاقو زدى؟»

با به دست آمدن این ســرنخ بود که معلوم شد رضا بعد 
از انتقال برادرش به بیمارستان از خانه فرار کرده است، 
بنابراین رضا به عنوان مظنون تحت  تعقیب قرار گرفت و 
یک روز بعد از حادثه در حالى که سوار موتور در حال عبور 
از خیابانى در کیانشهر بود، بازداشت شد. مرد 34 ساله که 
آثار جراحت روى دست و سرش معلوم بود، چاره اى جز 
اعتراف به قتل برادرش نداشت. او در شرح ماجرا گفت: 
«چند سال پیش برادرم محســن به مصرف مواد اعتیاد 
پیدا کرد. او مدام براى تهیه مواد از اعضاى خانواده پول 
مى گرفت. روز حادثه ســر این موضوع داشت با مادرم 
مشــاجره مى کرد که من دخالت کردم. محسن ناراحت 
شد و به آشپزخانه دوید. چاقویى برداشت و به من حمله 
کرد. او من را از ناحیه سر و انگشت ها زخمى کرد. در حال 
درگیرى بودیم که روى زمین افتاد و چاقو به گردنش فرو 

رفت و کشته شد.»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبــارزه با جرائم 
جنایى پلیــس آگاهى تهران بزرگ گفــت: «با توجه به 
شــکایت نکردن از متهم، تحقیقات از او براى بررســى 
صحت حرف هایش در اداره دهــم پلیس آگاهى تهران 

جریان دارد.»

برادر کشى در مقابل چشمان مادر 
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پرویز پرســتویى به نقل از «هاینریش 
بل» در اینستاگرام نوشت: «بعد از هیتلر، 
همه  آلمان درك کردند که او چه بالیى 
بر ســر کشــور و زیربناهاى آن آورده 
است... اما یک چیِز نابودشده هم بود که 
فقط ما روشنفکران آن را مى فهمیدیم و 
آن خیانت هیتلر به "کلمات" بود. خیلى 
از کلمات شریف دیگر معانى خودشان 
را از دســت داده بودند، پوچ شده بودند، 
مسخره شده بودند، عوض شده بودند، 
آشغال شده بودند. کلماتى مانند: آزادى، 

آگاهى، پیشرفت، عدالت!»

همایون شجریان با انتشار تصاویرى 
جدید از پدرش محمدرضا شجریان در 

اینستاگرام، صفحه اش را به روز کرد.
او که ســه عکس جدید از پدرش در 
صفحه اش به اشتراك گذاشته است در 
توضیح پست تازه اش نوشته: «چندى 
پیش قولــى از من گرفتــه بودند که 
همین روزها به باغ هشتگرد برویم و 
با آن پشــتکار مخصوص به خودشان 
مصرانه پیگیرى مى کردند، تا سرانجام 
با صالح دید پزشکان، امروز در بهارین 
روز آفتابى هجدهم اردیبهشت ماه 96 
پس از یکسال و چند ماه دورى از باغ 
دست پرورِدشان، این دیدار میسر شد.»

خیانت هیتلر
 به کلمات 

این روزهاى 
محمدرضا شجریان

داریوش ارجمند بازیگر ســینما، تئاتر 
و تلویزیون با حضور در ستاد مرکزى 
انتخابات اصولگرایان معتدل از دکتر 
حســن روحانى در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهورى حمایت 

کرد.

حمایت داریوش 
ارجمند از روحانى

لیلى رشیدى به ساخت برخى استیکرهاى تبلیغاتى واکنش نشان داد.
این بازیگر تئاتر و تلویزیون در متنى که در این باره نوشته، آورده است: «کار را از مضحکه 
و بالهت هم گذرانده اند. برداشته اند با عکس من و همکاران و دوستانم استیکرى با 
این عنوان ساخته اند که "یک اشتباه را دوبار تکرار نکنیم و به فکر مردم هم باشیم". 
منظورشان این است که یعنى ما از حسن روحانى برائت جسته ایم. احتماًال مى خواهند 
ازین نمد کالهى براى کسانى بدوزند که سال هاست هرچه من و هم صنفانم مى کشیم، 
ریشه در تفکر آنان دارد. اما سرنا را از سر گشادش زده اند. من لیلى رشیدى، با صداى 
بلند "تکرار مى کنم" که على رغم تمام کاستى ها و مشکالت، دوباره به حسن روحانى 

رأى مى دهم؛ براى خودم، براى مردمم و براى ایران. تا کور شود هرآنکه نتواند دید.»

تور کنسرت هاى «ناگفته» با حضور شهرام ناظرى و حافظ ناظرى هم اکنون در شهرهاى 
مختلف ایران در حال برگزارى است. این کنسرت شب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 در 
استان گیالن و در سالنى نزدیکى فومن، به روى صحنه رفت که در طول اجرا دو بار برق 
سالن قطع شد.یک بار در دقیقه بیست و پنجم و در وسط قطعه «آب حیات» و یک بار هم 
زمانى که یک ساعت و ده دقیقه از کنسرت گذشته بود و در میانه هاى اجراى قطعه اى 
ُکردى، برق سالن قطع شد. هر دو بار هم حدود پنج دقیقه طول کشید تا برگزار کنندگان 
کنسرت با استفاده از موتور برق، روشنایى را به سالن برگردانند.علت قطع برق توسط 
مسئوالن برگزارى کنسرت افتادِن درخت روى دکل برِق شهرى عنوان شد. یعنى این 
قطع برق سراسرى بوده و برق آن منطقه قطع شده است نه اینکه فقط برق سالن قطع 
شده باشد.هنگامى که برق قطع شد، شهرام ناظرى خطاب به مخاطبان گفت: «نگران 
نباشند، تا لحظه اى که شما بمانید به اجرا ادامه مى دهیم. ما در کنار شما مى مانیم. امیدواریم 
مسئوالن به فکر سالن هاى بهتر باشند. حاضران در سالن هم گروه را تشویق کردند و 
با صبر و حوصله منتظر ادامه کنسرت ماندند. هر بار هم که برق وصل شد، گروه همان 

قطعه را از ابتدا اجرا کرد.

بعد از تمام شدن 
«کاناپه»  فیلم 
و اواخر ســال 
گذشــته بــود 
که اعالم شــد 
کیانوش عیارى 
اســت  قــرار 
سریال جدیدى 
به نام «87 متر» 
را در تلویزیون 
کارگردانى کند. هنوز تکلیف وضعیت خاص «کاناپه» روشن نشده و احتماًال به همین دلیل است 
که حسن آقاکریمى مدیر تولید این سریال و مجرى طرح آخرین فیلم عیارى، درباره نحوه حضور 

بازیگران زن در این سریال توضیح داده است. به گفته او «87 متر» نیمه خرداد کلید مى خورد.

حسن آقاکریمى که مدیرتولید سریال «87 متر» است، درباره روند تولید این مجموعه اینطور توضیح 
داد: «در حال حاضر در مرحله انتخاب بازیگر هستیم و با بازیگران مذاکره مى کنیم که از جمله آنها 
مى توان به ابوالفضل پورعرب، امیر جعفرى، ناصر هاشمى، مهران رجبى، نازنین فراهانى و فریبا 

کامران اشاره کرد.»
به گفته او تصویربردارى این سریال یکسال طول خواهد کشید: «بیشترین مشکل ما در مذاکره ها بر 

سر طول مدت فیلمبردارى کار است که بازیگران باید یکسال با ما همکارى داشته باشند.»
با توجه به حاشیه هایى که براى آخرین ساخته عیارى به وجود آمد و گفته هاى این کارگردان درباره 
اینکه دیگر زنان را در مقابل محارم با حجاب نشان نخواهد داد، آقاکریمى درباره چگونگى به تصویر 
کشیدن حجاب بازیگران در این مجموعه اینطور پاسخ داد:  «عیارى در ارتباط با فیلم هاى سینمایى 
خود مســئله اى را بیان کرده بود که به فیلم هایى با مالکیت خود او مربوط مى شود؛ اما این سریال 

متعلق به تلویزیون است و مالک آن شبکه هاى تلویزیونى و دولتى هستند.»
این مجموعه تلویزیونى با وقفه اى ده ســاله پس از «روزگار قریب» ســاخته مى شود که به گفته 

آقاکریمى درامى اجتماعى است و داستان آن از کشش فوق العاده اى برخوردار است.

«رابرت دنیــرو» بازیگر مطرح ســینماى جهان، 
پس از دریافت جایزه ســینمایى «چاپلین» از مرکز فیلم لینکلن در 

صحبت هایى به انتقاد از «دونالد ترامپ» پرداخت و گفت: دولت آمریکا 
هنر را هدف قرار گرفته و به صورت بالقوه در حال محروم کردن آمریکا 

از هنرمندان بزرگ در جهت اهداف سیاسى تفرقه انگیز خود است.
منظور دنیرو سازمان هایى شــامل موقوفه ملى هنرها و موقوفه ملى 
براى علوم انسانى و همچنین شرکت پخش عمومى رادیو و تلویزیون 
آمریکاست که ترامپ خواهان حذف آنها شــده و در بودجه جدید نیز 

چیزى به آنها اختصاص نداده است.
دنیرو در بخش دیگرى از صحبت هایش و در حالى که جایزه «چاپلین» 
را در دست داشت، گفت: «چارلى چاپلین» نیز یک مهاجر بود که احتماًال 
نمى تواست از بررســى ها و فیلترهاى بیش از حد امروز عبور کند و من 

امیدوارم اکنون از ورود «چاپلین» بعدى به آمریکا جلوگیرى نکنیم.
در این مراسم چهره هاى سینمایى چون «شین پن»، «هروى کیتل»، 
«بن استیلر»، «مریل استریپ»، «مایکل داگالس»، «برى لوینستون»، 
«مایکل مان» و «هروى وینستون» حضور داشتند و در نهایت دنیرو 
جایزه خود را از دستان «مارتین اسکورسیزى» که با وى در هشت فیلم 

همکارى داشته، دریافت کرد.
پیش از این چهره هاى نامدارى چــون «آلفرد هیچکاك»، «الیزالبت 
تیلور»، «مریل استریپ»، «بیلى وایلدر» و «مورگان فریمن» موفق 
به دریافت جایزه دســتاورد سینمایى «چاپلین» شــده اند و «دنیرو» 

چهل وچهارمین دریافت کننده این جایزه سینمایى بود.
این بازیگر 73 ســاله که بــازى در بیش از صد فیلم ســینمایى را در 
کارنامه هنرى دارد،  عالوه بر کســب جایزه اسکار براى بازى در فیلم 
«پدرخوانده»، در سال 1981 براى فیلم «گاو خشمگین» بهترین بازیگر 
مرد جوایز «گلدن گلوب» شد، در ســال 1993 شیر طالى افتخارى 
جشنواره ونیز را گرفت، در سال 2000 جایزه یک عمر دستاورد سینمایى 
جشنواره «سن سباســتین» را گرفت و در سال 2008 جایزه مشارکت 

چشمگیر در صنعت سینما را از «کارلووى وارى» دریافت کرده است.

«رابرت «رابرت 
دنیرو» همراه با دنیرو» همراه با 

«چاپلین»  «چاپلین»  

 فاصله 87 مترى بازیگران زن از «کاناپه»

«بروس لى» در سینما 

 واکنش لیلى رشیدى به 
استیکرهاى انتخاباتى

 قطع برق در کنسرت ناظرى

یک کارگردان معروف هندى فیلم زندگینامه «بروس لى» اســطوره هنرهاى رزمى را 
مى سازد.

«شــکهار کاپور» کارگردان هندى بــا حمایت ســرمایه گذاران چینى ســاخت فیلم 
«اژدهاى کوچــک» را براســاس زندگى «بــروس لى» از تابســتان امســال مقابل

 دوربین مى برد.
داستان فیلم در حال و هواى سیاسى واجتماعى دهه 1950 میالدى در هنگ کنگ روى 
مى دهد که شخصیت «بروس لى» به عنوان معروف ترین ستاره هنرهاى رسمى تاریخ و 
یک فیلسوف مهم و امروزى شکل داد و در آن به داستان هاى زندگى این چهره ورزشى 
و سینمایى از جنبه هاى مختلف چون ناامیدى از خانواده، عشق دوران جوانى، دوستان، 

خیانت، نژادپرستى، فقر و سرنوشت مى پردازد.
این فیلم توسط «Bruce Lee Entertainment»به مدیریت «شنون لى» دختر 
 «Convergence Entertainment» بروس لى» و همچنین کمپانى آمریکایى»
تهیــه  مى شــود و محصــول مشــترك ســینماى چیــن، هنگ کنــگ و آمریــکا

 خواهد بود.
«شنون لى» اخیراً تحقیقات جدید را درباره دوران جوانى پدرش انجام داده، موضوعى که 
پیش از این در فیلم هاى متعدد درباره زندگى «بروس لى» کمتر به آن پرداخته شده است.
«بروس لى» کونگ فوکار افسانه اى در سال 1973 در 33 سالگى درگذشت. بسیارى او را 
یکى از تأثیرگذارترین رزمیکاران قرن بیستم و نماد فرهنگى شناخته شده  چین مى دانند.

او در سال هاى حضورش در فیلم هاى سینمایى مشهورى از جمله «رئیس بزرگ»، «مشت 
خشم»، «راه اژدها»، «اژدها وارد مى شود» و «بازى مرگ» به یک ستاره تبدیل شد و به 

محبوبیتى چشمگیر در کشورهاى مختلف جهان دست یافت.

ثریا قاسمى در مراسم رونمایى از پوستر «ویالیى ها» با اشاره تلویحى به داورى جشنواره  فیلم 
فجر گذشته،تأکید کرد:این فیلم، فیلم زنان جهان است و نقش اول و دوم ندارد.

این بازیگر خطاب به داوران جشنواره  فیلم فجر ادامه داد:داوران از کلیشه هاى خود در دادن جایزه 
بیرون بیایند، برخى فیلم ها ارزش این را دارند که جوایز دیگرى به آنها تعلق بگیرد.

ثریا قاسمى که براى بازى در «ویالیى ها» سیمرغ بازیگرى نقش مکمل به او تعلق گرفت اما 
در اختتامیه جشنواره  فیلم فجر حاضر نشد، ادامه داد: ما نقش اول و مکمل نداریم و همه در این 

فیلم قهرمان هستیم، بنابراین نقش مکمل را در این عنوان ها قبول ندارم.
او همچنین از تهیه کننده فیلــم به دلیل تولید فیلم «ویالیى ها» قدردانى کرد و از مســئوالن 

سینمایى خواست از تولید چنین فیلم هایى حمایت ویژه داشته باشند.

پوستر فیلم ســینمایى «ویالیى ها» به کارگردانى منیر قیدى، با حضور عوامل فیلم، مدیران 
سینمایى و اصحاب رسانه در سالن زنده یاد عباس کیارستمى بنیاد سینمایى فارابى رونمایى شد.

گفتنى است از فیلم هایى که در سى و پنجمین جشــنواره فیلم فجر حضور داشتند، سه فیلم با 
موضوع رخدادهاى دهه 60 بود که دو فیلم در اکران نوروزى به نمایش عمومى درآمد و از اواخر 

این هفته نیز فیلم «ویالیى ها» به نمایش درمى آید.
ویژگى متفاوت فیلم «ویالیى ها» در مقایســه با دو فیلم «ماجراى نیمــروز» و «آبا جان»  در 
این اســت که ویالیى ها را یک زن کارگردانى کــرده و در این فیلم به بخــش کمتر روایت 
شــده جنگ تحمیلى، یعنى زندگى و رشــادت هاى زنــان در جریان دفاع مقــدس پرداخته

 شده است.

 اعتراض ثریا قاسمى؛ نقش مکمل نداریم... 
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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          

 تصاویر، فضاى شهرى قزوین را نشان مى دهند. قزوین گذرگاهى تاریخى است که از دیرباز شاهراه ارتباطى شهرهاى مختلف کشور بوده است. این شهر در زمان حکومت صفوى حدود 50 
سال پایتخت ایران بوده است و به همین دلیل داراى اماکن و موزه  هاى تاریخى بسیارى مى باشد. قزوین از نظر تعداد اثر تاریخى رتبه نخست در ایران و سوم در جهان را دارد. همچنین 

در اطراف شهر قزوین 2 هزار و 500 هکتار باغستان کهن وجود دارد.

دریچـه
منبع: ایرنا 

@nesfejahanclub

فضاى شهرى قزوین




