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افرادى را که درست
 کار نمى کنند، انتخاب نکنیم

ماجراى کلیپ
 «هشدار به زائران حج»

روحانى رأى نیاورد 
آینده کشور 

خطرناك مى شود

  مدالم را با افتخار
 به روحانى تقدیم کردم

15

عیادت از جمشید مشایخى

زاینده رود، «گز» سیاسى نامزدها 
در اصفهـان 

جهان نما

اول تکلیف آذرى را 
مشخص کنید
ىاولتکلیفآذرىاول تکلیف آذرى فآذ فآذاولتکل لتکل رىا یف ىول فآذ لاولتکل
یمشخصکنیمشخص کنی کنصص کنشخ شخ

سال گذشته تیم ذوب آهن همراه با یحیى گل محمدى 
براى دومین سال پیاپى به فینال مسابقات 
جام حذفى راه یافت و موفق شد در 
ضربات پنالتى تیم استقالل به 
سرمربیگرى پرویز مظلومى 
را شکست دهد و نام 
خود را به عنوان یکى 
از نماینده هاى فوتبال 
ایران در ...
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 مرورى بر ائتالف هایى که براى تسخیر پارلمان شهر اصفهان شکل گرفته اند
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 به چهارسال قبل بر نمى گردیم
اشاره حسن روحانى خطاب به رقبایش در دیدار با هزاران نفر از مردم زنجان:

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز:

با مفادى از 
2030 در یونسکو 
مخالفت کردیم

در چاه تحریم بودیم
برجام، ما را از ته 
چاه درآورد

نگاه تحریریه نصف جهان به 
وضعیت ذوب آهن 

در فصل
 نقل و انتقاالت
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سخنگوى دولت در نشســت هفتگى دیروز خود شرح 
کاملى درباره سند2030 ارائه داد و به حاشیه سازى هاى 

مخالفان دولت پاسخ داد.
به گزارش خبرآنالین، محمدباقــر نوبخت گفت: رهبر 
انقالب درباره سند 2030 توصیه اى فرمودند، نظر ایشان 
مورد اهتمام دولت است و پیگیرى الزم صورت گرفت و 
اعالم شد تا رفع همه ابهامات، مسئله 2030 متوقف شود. 
اما عده اى مى خواستند بیانات رهبر انقالب را مصادره به 
مطلوب کنند. حتى رهبر انقالب در سخنرانى اخیر خود 
گفتند برخى سخنان ایشان را تحریف مى کنند. برخى 
شب نامه دادند که دولت یک ســندى را مخفیانه امضا 

کرد؛ بدون آنکه به مجلس ارجاع دهد. آنها مدعی شدند 
که در آن ســند خودارضایى کودکان یک تا چهار سال 

توصیه شده است! 
وى افزود: سند 2030 هیچ الزامى براى کشورهایى که 
در آن بودند؛ ایجاد نمى کند. پس اگر کشــورى با مفاد 
2030 مخالف باشــد، طبق قواعد بین المللى مى تواند 
اعالم مخالفت کند. در آن جلسه هیچ کشورى مخالفت 
نکرد جز جمهورى اسالمى ایران. بالفاصله جمهورى 
اسالمى ایران اعالم تحفظ کرد. وزیر آموزش و پرورش 
بعد از قرائت بیانیه در آن جلسه بالفاصله مخالفت خود را 

اعالم کرد و این مسئله ثبت شد. 

وزیر نفت با بیــان اینکه ما از چاه تحریــم در آمدیم و 
باید دوران نقاهــت را بگذرانیم چون نحیف شــدیم. 
نباید االن آنگونه که انتظار دارنــد بتوانیم وزنه بردارى 
کنیم، گفت: مردم ما روز جمعــه تصمیم مى گیرند که 
ایران مانند خراســان شود یا خراســان مثل بقیه ایران 

شود!
به گزارش آفتاب  نیوز، بیژن زنگنه افزود: اگر روحانى و 
ظریف هیچ کارى جز برجام نکرده بودند من تا آخر عمر 
خودم را مدیون آنان مى دانستم. وزیر نفت اظهار داشت: 
من نیازى به تملق ندارم، 25 سال وزیر بودم ما در زمان 

تحریم در چاه عمیقى بودیم که اکنون بیرون آمدیم.

او با بیان اینکه برجام نقطه عطــف تاریخى اقتصادى 
اجتماعى و سیاسى است، افزود: وقتى ما کارمان را شروع 
کردیم 1/2 میلیون بشکه در روز صادر مى کردیم و حتى 
قرار بود به 200 هزار بشکه نفت در برابر غذا برسیم، اما 
با برجام در چهار ماه آخر سال 95 به 2/8 میلیون بشکه 

در روز رسیدیم.
او بیان کرد: مــى گویند تحریم نعمت اســت، ما براى 
انتقــال کاال حداقــل 10 درصد باالتر هزینــه انتقال 
مى دادیم. ســئوال اینجاست چه کســانى این پول را 
مى خوردند چراکه قطعاً براى آنها نعمت بود و براى مردم 

نقمت.

با مفادى از 2030 در یونسکو 
مخالفت کردیم

در چاه تحریم بودیم
برجام، ما را از ته چاه درآورد

این یک روز نخوابید!
  ایلنا | رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان 
تهران گفت:  خوابیدن یک نعمت الهى اسـت اما براى 
ما در برخى مواقع این مسـئله جرم است. محمدحسن 
صادقى مقـدم گفـت: روز انتخابات با توکل بـه خدا و 
توسـل به ائمه براى انجـام عمل خیر خـود همچنان 
هوشـیار و با دقت به سـمت محل صندوق رأى روانه 

شوید و فرآیند انتخابات را رأس ساعت8 شروع کنید. 

ترامپ جاسوس است؟!
  ایرنا | روزنامه واشـنگتن پسـت روز دوشـنبه 
مدعى شد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا 
هفته گذشته در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه و سفیر 
این کشور، اطالعاتى «فوق محرمانه» را در اختیار آنها 
قرار داده است. این رسانه مدعى است که این اطالعات 
در ارتباط با گروه تروریستى داعش بوده و توسط یکى 
از شرکاى آمریکا در اختیار کاخ سـفید قرار گرفته بود. 
بر اسـاس این گزارش، ایـن اطالعـات داراى یکى از 

باالترین درجه هاى طبقه بندى بوده است.

عملیات خرابکارى علیه وزیر 
   خبر آنالین | فرمانـدار شهرسـتان نهاوند از 
وقوع خرابکارى در مسـیر کاروان دولـت تدبیر و امید 
در مسیر راه آهن فیروزان که توسـط آخوندى وزیر راه 
و شهرسـازى و اسـتانداران همدان و کرمانشاه افتتاح 
شد، خبر داد. کریم حمیدوند اظهار داشت: فرد و یا افراد 
ناشناس با دستگاه هوا برش اقدام به تخریب قسمتى از 
ریل در چند مترى یکى از پل هاى عبورى کرده بودند 
که سربازان گمنام امام زمان(عج) متوجه شدند و قبل از 
هرگونه وقوع حادثه، توطئه را خنثى کردند. قطار تدبیر 
و امید حامل وزیر و 50 نفر دیگـر از معاونان و مدیران 

وزارتخانه مزبور و استاندار همدان بود.

تشکیل پرونده براى 60  مدیر 
  باشگاه خبرنگاران جوان | حجت االسالم 
و المسـلمین محسـنى اژه اى معاون اول و سخنگوى 
دسـتگاه قضا در جمع خبرنگاران، گفت: اجماًال بیش 
از 60 نفر از مدیران دولتى و اجرایى اعم از استانداران، 
فرمانداران، بخشداران و رؤساى ادارات دولتى تخلفات 
انتخاباتى داشـته اند. وى افزود: پرونده آنها به محاکم 
و دادگسـترى ارجاع شـده و در حال رسـیدگى اسـت  
همچنین از بعضى از ستادها هم گزارشاتى واصل شده 
است. بر اساس گزارشـات عدد تخلف دهیاران بسیار 

باالست که بر خالف قانون تخلفاتى داشته اند.

انتقاد فردوسى پور از تحریم 
  عصر ایران| عادل فردوسـى پور تهیه کننده 
و مجرى برنامـه 90 در میان بحث هایى کـه در مورد 
حضور تیم هاى ایرانى در لیگ قهرمانان آسـیا داشت 
بحث را به انتخابات کشید.  او که پیش ازاین به اظهار 
نظرها ویژه در برنامه 90 عادت دارد به نحوى از تحریم 
انتخابات انتقاد کرد وگفت :« کسى با نیامدن و شرکت 
نکردن در انتخابات بـه چیزى نمى رسـد». جمله اى 
که مجرى 90 گفت عمًال در انتقاد به کسـانى بود که 
مى خواهند بـا تحریم انتخابـات مثًال به اهـداف خود 
برسند. فردوسى پور البته یک پیش بینى هم کرد و آن 
هم مشارکت باالى مردم بود:« فکر مى کنم این دفعه 

رکورد حضور مردم در انتخابات شکسته مى شود.»

رد پاي کره شمالی 
در حمله گسترده سایبري 

  آریا | « نیویـورك تایمـز» نوشـت: مقامـات 
اطالعاتـی و کارشناسـان امنیتـی مـی گوینـد برخی 
سرنخ هاي دیجیتالی از ارتباط احتمالی هکرهاي کره 
شمالی با حمالت فراگیر باج افزارهایی که سامانه هاي 
رایانه اي سراسـر جهـان را مختل کرده انـد، حکایت 
دارد. محققان هشـدار دادند شواهد به دسـت آمده به 
هیـچ عنوان قطعـی نیسـتند و اگـر نگوییم چنـد ماه، 
دستکم چند هفته زمان الزم اسـت تا محققان بتوانند

 در این زمینه نظر قطعی خود را به طور رسـمی اعالم 
کنند.

نوه امام(ره): توئیتر
روحانى را اصلح مى دانیم

  تابناك| نوه امــام خمینى (ره) در ســخنانى 
حمایت خود را از حسن روحانى در انتخابات ریاست 
جمهورى اعالم کرد. لیلى بروجردى رئیس کمیسیون 
زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام طى 
سخنانى در جمع شــوراى راهبردى ستاد مدیران و 
متخصصان حامى روحانى، وى را فردى اصلح دانست 
و گفت: در شــرایط فعلى روحانى مى تواند بهترین 

سکاندار براى قوه اجرایى کشور باشد.

توئیت  مطبوعاتى جهانگیرى
  خبر آنالین| اســحاق جهانگیرى با انتشار 
توئیتى نســبت به اظهار نظر کاندیداهاى انتخابات 
ریاســت جمهورى درباره آزادى واکنش نشان داد. 
اسحاق جهانگیرى در توئیتر خود نوشت: در مناظره ها 
همه از آزادى مى گفتند، همــه از حرمت و کرامت 
انسان ها مى گفتند و انگار نه انگار که اینها بودند که 

مطبوعات را فله اى مى بستند. 

جلیلى وعده هاى دولت را 
«دروغ» خواند

  ایرنا| نماینده رهبــر معظــم انقالب در 
شــورایعالى امنیت ملى گفت: دولت با وعده هاى 
دروغین سعى در گمراه کردن مردم دارد و شما مردم 
هستید که باید وعده هاى انجام نشده این دولت را 
مطالبه گرى کنید. سعید جلیلى بیان کرد: مردم شغل 
مى خواهند نه آواز پخش شده از صدا و سیما را، باید 
ماشین دولت به سمت خدمتگزارى پیش رود و نباید 

با وعده هاى دروغین مردم را گمراه کرد.

قلب من 
صندوقچه اسرار است 

  فارس|  ابراهیــم رئیســى در جمــع مردم 
اصفهان تأکید کرد: «آقــاى روحانى! مى دانید قلب 
من صندوقچه اسرار است و اگر لب به سخن بگشایم 
کسى حریفم نیست اما فردى که مى خواهد رئیس 
جمهور شــود باید ظرفیت داشته باشــد؛ من از این 
کاندیداهاى محترم به دلیل شــغل هایى که داشتم 
هم درباره اشخاص و هم سازمان هایشان اطالعات 
بیشترى دارم ولى کسى که مى خواهد سمت بگیرد 

اول باید ظرفیت داشته باشد.»

چرا جهانگیرى برخى 
موضوعات را نگفت

  ایسنا| اسحاق جهانگیرى مى گوید از طرح 
بعضى موضوعات در برنامــه گفتگوى ویژه خبرى 
شبکه 2 منصرف شده اســت. جهانگیرى شامگاه 
دوشنبه با انتشار پســتى در توییتر خود نوشت: «با 
تغییرى که در ترکیب کاندیداى ریاست جمهورى رخ 
داد از طرح بعضى موضوعات در برنامه گفتگوى ویژه 

خبرى شبکه 2 منصرف شدم.»
پیش از این جهانگیــرى گفته بــود در این برنامه 

حرف هاى مهمى با مردم خواهد داشت.

فهم و رنگ! 
مهرداد بذرپاش عضو ســابق هیئت    مهر|
رئیســه مجلس با بیان اینکه چه معنــا دارد مردم 
تــورم 30 درصدى حس کنند و رئیــس جمهور در 
سخنرانى ها و آمارسازى ها بفرمایند 10درصد گفت: 

آمار براى فهم حقایق است نه رنگ آمیزى وقایع.

انتخابات در صدا و سیما
ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد

رادیو 2/27رئیسى
10مصاحبهجوان

2/27میرسلیم
2

گفتگوى 
22:45ویژه خبرى رادیو 

ایران

2/273روحانى
پاسخ به 
سئوال 
جوانان

19:10

گفتگوى خبر27 /2جهانگیرى
21:30ضبط شده

2/27هاشمى طبا
پاسخ به 3 4

17کارشناس

جام 
1:30جم

سیدمهدى طباطبایى عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز 
گفتگوى مفصلى با خبرآنالین انجــام داده که بخش 

کوتاهى از آن را در ادامه مى خوانید:

فکر مى کنید در نهایــت رأى دور 
اول با روحانى باشد یا انتخابات دو 

مرحله اى شود؟
تقریباً به نظر مى رسد که اینطورى مى شود. ولى به نظر 
مى رسد آنطور که مطالعه شــده، مردم باید یک آگاهى 

بهترى پیدا کنند که کارشان خوب بوده است. فعال کردن 
قشر خاکسترى بخشى با خود روحانى است بخشى هم با 

رئیس دولت اصالحات.
اگر آقاى روحانى رأى نیاورد، آینده 
سیاسى کشور را چگونه مى بینید؟

من کامًال این خطر را اعالم مــى کنم که اگر این دوره 
آقاى روحانى رأى نیاورد و هر کدام از این بزرگواران رأى 
بیاورند، آینده سیاسى کشور یک  گسل و آینده اقتصادى 
یک ضربه بسیار خطرناکى است. آن موقع باید ببینیم باز 

از فقر خواهند گفت یا از تحمل مشکالت.
به چه سمتى مى رویم؟

به جهت اینکه کامًال جنبشى در مردم به وجود مى آید 
که آن جنبش مردم را مستأصل مى کند. وقتى مى گویند 
در را مى بندیم همه مى گویند باشد ولى وقتى دارند خفه 

مى شوند مى گویند چرا بستید و اقدام مى کنند. 
همان شورش فقرا که اشاره کردید 

ممکن است پیش بیاید؟
من معتقدم گروهى برنامه ریزى شده و گروهى ناخواسته 

دارند کشور را به این سمت مى برند.

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز:

روحانى رأى نیاورد، آینده کشور خطرناك مى شود

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى دیروز در جمع 
مردم زنجان سخنرانى کرد. به گزارش انتخاب، گزیده 

سخنان روحانى در زیر مى آید:
■  ما براى یــک تصمیم بزرگ ملى ایــن هفته آماده 
شــده ایم. در روز جمعه باید بین یکى از دو راه تصمیم 
بگیریم. یا باید پرچم ایران را بر قله برافراشته کنیم و به 
سوى پیشرفت قدم برداریم، یا باید به سمت دره برویم 
و عزت را از دست بدهیم. مردم ایران و زنجان راه قله را 

انتخاب خواهند کرد.
■  نروید در روستاها و به مردم دروغ بگویید. با اتوبوس 
مردم را جمع نکنید. در پادگان ناهار چرب ندهید.همه 

دنیا که همین سه چهار روز نیست. 
■  اخالق کجا رفت؟ صداقت کجــا رفت؟ مگر رهبر 
معظم انقالب نفرمود مّر قانون؟ قانون کجا رفت؟ مگر 
رهبر معظم انقــالب نفرمود حق النــاس؟ حق الناس 

کجا رفت؟
■  صداوسیمایى که همه کارمندانش خوب و زحمتکش 
هستند و آنها را دوست داریم، گرفتار یک باند سیاسى 

شده اند.
■  من نمى خواهم از شوراى نگهبان درخواست کنم که 

نظارت کنند، جوان ها شما نظارت کنید.
■  چهار سال به روحانى توهین کردید، اشکالى ندارد. 

چرا به معلمان کشور توهین مى کنید؟
■  چرا به دروغ مى گویید در مــدارس ما ضد عفت و 
حجاب به بچه ها درس مى دهند؟ شــرم کجا رفت؟ 

خجالت کجا رفت؟
■  چرا به روســتاها مى روید و به روستاییان شریف ما 
مى گویید به روحانى رأى ندهید چون یارانه شما قطع 

مى شود؟ چرا دروغ مى گویید؟
■  ما چهار سال پیش تصمیم گرفتیم به جهانیان بگوییم 
مردم ایران مردم خشونت و افراط نیستند. مردم ایران 

مردم صلح و برادرى و همزیستى مسالمت آمیزند.
■  ما چهارسال پیش با هم تصمیم گرفتیم دروازه هاى 
کشــور را نبندیم، در را باز کنیم، گردشگران به داخل 

کشور بیایند. افتخار معمارى گنبد سلطانیه را ببینند.
■  گردشــگران بیایند در اینجا شور و شعور حسینى را 

ببینند.
■  ما که نمى توانیم یک کشور عظیم 80 میلیونى را با 

نذر و صدقه اداره کنیم.
■  ما که نمى توانیم بعد از این همه تجربه به چهار سال 

قبل برگردیم. ما به عقب بر نمى گردیم.
■  تصمیم گرفته ایم مسیر پیشــرفت و تعالى را ادامه 

دهیم. ما نمــى خواهیم دوباره ایران تحریم شــود. ما 
نمى خواهیم درب بانک ها را ببندید و درب صرافى ها را 
باز کنید. ما مى خواهیم روى کشتى هایمان پرچم ایران 
باشد. ما نمى خواهیم پتروشــیمى تولید کنیم و اجازه 
صادرات نداشته باشیم. ما مى خواهیم بازار دنیا را تصرف 
کنیم. ما نمى خواهیم طرح پتروشیمى زنجان از سال 85 

نیمه کاره باقى بماند.
■  بخاطر رأى مى خواهید محرومان جامعه را تحقیر 
کنید؟ ما رأى را براى کشــور و ملت و اسالم و معنویت 
مردم مى خواهیم. شــما ظاهراً کشــور و مردم و دین 
را براى رأى مى خواهید. دوران خرافــات پایان یافته

 است.
■  مى گویند مى خواهیم براى جوانان اشتغال درست 
کنیم. شما هشت سال کشور دســتتان بود، همان ها 
هم امروز دورتان هستند. در آن هشت سال چند شغل 

درست کردید؟
■  در آن هشت سال اشــتغال 860هزار خانم را از بین 

بردید.
■  ما برجام را براى فضاى آرام و محیط زیســت انجام 
دادیم. بدانید اگر دولت یازدهم نبود، اگر دریاچه ارومیه 
خشک شده بود، گرد و غبار و نمک تمام این منطقه را 

فرا مى گرفت.
■  دولت 12 زیرساختى ایجاد خواهد کرد که هرکدام 

شما با موبایلتان صدا و سیما باشید.
■  آقاى صداوســیما، تو که از دولت بلد نیستى تعریف 

کنى، الاقل دریاچه ارومیه را بگو.
■  صاحب این کشور ملت ایران اســت. با رأى مردم 

ایران، تمام مسئولین کشور مشروعیت پیدا مى کنند.
■  به جوانان مــا اعتماد کنید. اینها بهتر از شــما دین 
را قبول دارند. در همه نظرســنجى ها دیدیم باالى 98 

درصد جوانان ما به خدا و آخرت معتقدند. اگر قبول ندارید 
تاســوعا بیایید زنجان. چرا به جوان هاى ما توهین مى 

کنید؟ چرا به دختران ما توهین مى کنید؟
■  هر کارى مى خواهیم انجام دهیم مى گویید تهدید 

است.
■  جوانان عزیز، زنان و مردان، راه چاره و گشایش براى 
رسیدن به قله آن است که جمعه همه پاى صندوق آراء 
برویم. رأى اولى ها، از شــما مى خواهیم پاى صندوق 

بروید.
■  از بعضى ها مى خواهم فقط دوروبر خودتان و مسجد 
خودتان و شب احیا و عاشوراى خودتان را نبینید. همه 

جوان هاى ما اهل احیا و دعا هستند.
■  چرا فقط خودتان را انقالبى مى دانید؟ انقالب براى 
همه جوانان اســت. نظام اســالمى براى همه جوانان 

ایران است.

اشاره حسن روحانى خطاب به رقبایش در دیدار با هزاران نفر از مردم زنجان:

 به چهارسال قبل بر نمى گردیم

   خبر آنالین | در پى برخى خبرســازى ها و 
شــبهه افکنى ها در خصوص ارسال پیامک بررسى 
برقرارى مجدد یارانه براى گروهــى از هموطنان، 
دبیرخانه شوراى اطالع رسانى دولت ضمن تکذیب 
موارد مطرح شــده تأکید کرد که بررسى و برقرارى 
مجدد یارانه افراد معترض اقدامى متعارف و بر اساس 

روال ماه هاى گذشته بوده است.
با وجود ایــن، رئیس جمهــور براي رفــع هرگونه 
شــائبه انتخاباتی، دســتور توقف هر اقدامى در این 
زمینه را صادر کرد و از مســئولین مربوطه خواست 

هرگونه پرداخت جدید را متوقف و بررسى استحقاق 
دریافــت یارانــه را به پــس از انتخابــات موکول 

کنند. 
گفتنى است؛ حسن روحانى در جمع مردم سارى در 
واکنش به شائبه هاى انتخاباتى بازگشت یارانه برخى 
اقشار گفت: «اینها به دروغ مى گویند این دولت اگر 
ادامه یابد، یارانه را قطع مى کند، بعد دوباره مى گویند 
چرا یارانه را برمى گردانید؛ خالصه ما چه کار کنیم؟ ما 
مى گوییم براى زندگى محرومان جامعه، فقط یارانه 

کافى نیست.»

دستور رئیس جمهور 
براى توقف هر اقدام 
جدید درباره یارانه

   انتخاب | روزنامــه اى، نیم صفحــه اول خود 
را به عکســى از پشــت جمعیت هواداران روحانى در 
میدان عظیم امام(ره) اصفهــان اختصاص داده و تیتر 
زده اســت «نه اصفهان به روحانى»! کــه بهتر بود با 
هلى کوپتر از روى شهر عکس مى گرفت که جاهاى 
خالى بیشــتر دیده شــود! رســانه ثروتمندى مرتبًا از 
بخش هاى خالى محل تجمع هواداران روحانى ساعاتى 
قبل از شروع مراسم عکس منتشر مى کند و پشت سر 

هم از انتقال اتوبوسى دانش آموزان خبر تولید مى کند. 
روزنامه دیگرى تمامى مراکز دولتى را ستاد انتخاباتى 
روحانى اعالم مى کند و على رغم تکذیب وزارت رفاه، 
تیتر مى زند که یارانه افراد قطع شده ایام انتخابات وصل 
شده است. خبرگزارى ثروتمند دیگرى خبر جعل مى کند 
که روحانى گفته است من روى رأى تهرانى ها حساب 
کردم چون تنها گروهى هستند که از روى عقل و دانش 
رأى مى دهند! خبرگزارى دیگر حضور حامیان رئیسى و 
روحانى را در تبریز با مصالى 35 هزارنفرى و ورزشگاه 
شش هزار نفرى مقایسه مى کند! انگار مردم شعور ندارند 
که شش هزار صندلى وجود دارد و با حساب پله و راهرو 
و کف سالن و جمعیت پشت در ورزشگاه مانده اینگونه 

حساب نمى کنند!

بگذریم از اینکــه همه این رســانه هــا و بوق هاى 
تبلیغاتى روى یک چیز مشترك هســتند، آنهم دفاع 
همه جانبــه از محمود احمــدى نژاد در آن هشــت 
ســال. در آن زمان هم بمباران آنها بــا همین ادبیات 
و اتهامــات و اهانت هــا لحظه اى قطع نمى شــد، 
در حالى کــه تخلفات،اهانــات و دروغ پراکنى هاى 
احمــدى نــژاد و یــاران و حامیانش خیلى بیشــتر و 
واقعى تر از آنى بود که دلواپسان امروز در مورد روحانى 

مدعى هستند.
اما کم کم باید به این سئوال رســید که چرا دلواپسان 
سخت  کوشــانه تر از همیشه به جوســازى در مورد 
تجمعات روحانــى مى پردازند؟! علــت اصلى آن این 
مســئله به نظر مى رســد که آنها مى دانند که پس از 

مناظره سوم روحیه حامیانشان شدیداً افت کرده است. 
قالیباف نیز در نظرسنجى ها به شدت افت کرد و در رده 
سوم قرار گرفت، امرى که توانست او را مجاب کند به 

نفع رئیسى کنار بکشد.
مهم نیست روحانى چه سیل جمعیتى بیاورد یا نیاورد، 
دلواپسان در سال 92نیز از طوفان هاى پى در پى جلیلى 
مى گفتند در حالى که بخــش عظیمى از مردم تصمیم 

خود را در سکوت گرفتند.

سال 92 هم از «سیل» جمعیت مى گفتند
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مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیــان آب هاى داخلى 
ســازمان حفاظت محیط زیســت نســبت به شــکار 
مارهاى ســمى براى گرفتن ســم و ســاختن پادزهر 

هشدار داد.
مجید خرازیان مقدم با بیان اینکه در ســال هاى اخیر، 
تغیییرات اقلیمى و همچنین روند بهره بردارى غیرمعقول 
از منابع طبیعى و حیات وحش کشورمان موجب تخریب و 
دگرگونى تنوع زیستى و برهم خوردن تعادل اکولوژیکى 
شده است، اظهار داشــت: در این میان، مارهاى سمى، 
گونه هایى هستند که به دالیل مختلف از جمله با هدف 
استحصال ســم و تولید پادزهر و یا سایر مقاصد دارویى 

دیگر با برداشــت بى رویه، جمعیتشان در آستانه تهدید 
جدى قرار گرفته است و ادامه این روند قطعًا پیامدهاى 

ناگوارى در این زمینه به همراه خواهد داشت. 
مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیــان آب هاى داخلى 
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه استحصال 
ســم به دالیلى صورت مى گیرد و خیلــى از مواقع نیاز 
جامعه است، تصریح کرد: آنچه در حال حاضر به عنوان 
منبع زیستى در طبیعت وجود دارد بسیار محدود است و 
نمى توانیم چشمانمان را ببندیم و جانوران سمى را شکار 
و سم از آن اســتحصال و هر مقدار پادزهر از آن تولید و 

صادر کنیم.

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور گفت: سیستم هاى مجهز 
به اطالعات ثبت احوال در انتخابات، در قبال ســوء استفاده 

افرادى که دو شناسنامه دارند، هشدار مى دهند.
ســیف ا... ابوترابى اظهار داشت: شــرکت در انتخابات 
ریاست جمهورى و شوراى شهر اسالمى، یک وظیفه ملى 
محسوب مى شود. بر این اساس براى برگزارى این رویداد 
بزرگ سیاسى، اقدامات و برنامه ریزى هاى الزم انجام شده 
و سازمان ثبت احوال کشور نیز براى احقاق این امر، آماده 
خدمات رسانى به شــهروندان در زمینه صدور شناسنامه 
است و تا ســاعات پایانى انتخابات 29 اردیبهشت ماه، به 

فعالیت خود ادامه مى دهد. 

وى افزود: طبق مصوبه دولت، شــهروندان ملزم به ارائه 
شناسنامه معتبر جهت شرکت در انتخابات هستند. برخى 
افراد پس از گم کردن اسناد هویتى خود، بار دیگر اقدام به 
گرفتن المثنى کرده اند این در حالى است که اوراق هویتى 
آنها از جمله شناسنامه پیدا شده اســت و در حال حاضر 

داراى دو شناسنامه هستند.
سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: افرادى که 
داراى دو شناسنامه هستند به هیچ وجهه نمى توانند از هر 
دو شناسنامه براى رأى دادن استفاده کنند. براین اساس 
سیستم هاى مجهز به اطالعات ثبت احوال، تنها شناسنامه 

جدید را قبول کرده و در صورت تخلف، هشدار مى دهند.

جلوگیرى از رأى دادن افراد 
با 2 شناسنامه

مارهاى سمى ایران 
کاهش پیدا کرده است

مدارس، شنبه تعطیل هستند؟ 
آموزش و پـرورش اعالم کـرد: مدارس روز شـنبه با 
تصمیـم ادارات آمـوزش و پرورش اسـتان ها تعطیل 

مى شوند. 
زهـرا اسـماعیلى معـاون مرکـز اطـالع رسـانى و 
روابـط عمومـى وزارت آمـوزش  و پـرورش گفـت: 
مدارسى که حوزه انتخابیه هسـتند با تصمیم ادارات 
کل آموزش و پرورش اسـتان ها در روز شنبه تعطیل 
اعـالم مى شـوند و تصمیم گیـرى در ایـن رابطـه به 

استان ها واگذار شده است.

سرود «اى ایران» ثبت ملى شد
سـرود «اى ایـران»، همزمـان بـا روز بزرگداشـت 
فردوسـى، ثبت ملـى شـد. تصنیـف «اى ایـران، اى 
مـرز پرگهـر» را حسـین گل گالب در شـهریورماه 
سـال 1323، همزمان با حضور نیروهاى انگلیسى و 
متفقین، سرود و روح  ا... خالقى موسیقى آن را در آواز 
دشتى خلق کرد و غالمحسـین بنان نیز آن را خواند. 
یکى از ویژگى هاى این سـرود آن است که تک تک 
واژه هاى به کاررفته در آن فارسى است و در هیچیک 
از ابیات آن کلمه اى معرب یا غیرفارسى نیامده است.

بیمارستان ها «ودیعه» نگیرند
ایـرج حریرچـى قائم مقـام وزارت بهداشـت گفـت: 
براسـاس قانون گرفتن ودیعه که رقـم قابل توجهى 
نیز نمى شود در زمان پذیرش بیمار در بیمارستان هاى 
مجرى طرح تحول سـالمت غیرقانونى نیست.البته 
ما به بیمارسـتان ها توصیه مى کنیم که این ودیعه در 
زمان پذیرش بیماران را نگیرند کما اینکه غیرقانونى 
هم نیسـت ولى شـاید برخى بیماران همان ودیعه را 
نیز نداشـته باشـند و الزم باشـد براى پرداخت آن به 

مددکارى مراجعه کنند.

تکذیب ممنوعیت فعالیت  قرآنى
رضـوان حکیـم زاده معاون آمـوزش ابتدایـى وزارت 
آموزش و پرورش گفت: ممنوعیت فعالیت هاى قرآنى 
در پیش دبستانى ها و دبستان ها را قویاً تکذیب و اعالم 
مى کنیم چنین موضوعى به هیچ وجه در برنامه هاى 
سـال آینده ما نبـوده، بلکـه رویکردهـاى آموزش و 

پرورش همواره توجه به قرآن و آموزه هاى آن است.

دلیل کم بودن گردشگران چینى  
زهرا احمدى پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى درباره 
سـفر چینى ها به ایران مى گوید: چینى هـا تمایل به 
گردشگرى در ایران دارند اما نوع گردشگرى آنها کمى 
با گردشگرى متعارف متفاوت است و ما سعى مى کنیم 
آن را به حالت متمایل بازگردانیم. یعنى اقامت آنها در 
هتل باشد و غذا در رستوران باشند. اینکه آنها به ایران 
بیایند و در مکان هاى خاصى اقامت کنند با روش هاى 

متعارف گردشگرى مغایر است. 

مجوز سقط براى 2000 نفر
در 12 ماه سال 1395، دو هزار و 71 تن جهت دریافت 
مجوز سـقط درمانـى (جسـمانى) به مراکز پزشـکى 
قانونى استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در 
مقایسه با مدت مشابه سـال 94 که تعداد درخواست 
براى صدور مجوز سـقط درمانى یکهزار و 950 مورد 
اعالم شـده بود 6/2درصـد افزایش یافته اسـت. در 
اسفند ماه سال گذشته 197 مورد جهت دریافت مجوز 

سقط درمانى به این اداره کل مراجعه کرده اند.

مرغ و گوشت ارگانیک نداریم 
رئیـس انجمـن ارگانیـک ایـران بـا بیـان اینکـه در 
کشـورهیچ گونـه گوشـت و مـرغ ارگانیـک تولیـد 
نمى شـود، گفـت: همچنـان تولیدکننـدگان داخلى 
توانایـى تولید مرغ و گوشـت ارگانیک را پیـدا نکرده 
و برخى از شـرکت هایى که اعالم مى کنند مرغ هاى 
تولیـد شـده ارگانیـک بـوده اطالعـات درسـتى به 

مشتریان ارائه نمى دهند.

چرك نویس

براى «على نــوروزى» و «مونا حســین زاده»، ســفر 
یعنى خود زندگى. همین اســت که حاال زندگى شــان 
در یک فولکس واگن خالصه شده اســت؛ ماشــینى که 
براى خریدش پول رهــن خانه شــان را داده اند و حاال، 
هم برایشان وسیله نقلیه اســت و هم سقف باالى سر. 
گفتگوى جام جم آنالین با این زوج ماجراجو را از دســت 
ندهید؛ زن و شــوهرى که معتقدند در این دنیا یا انتخاب 
مى کنى یا انتخاب مى شوى و چه بهتر که انتخاب کننده 

باشى.
سفر رؤیاى مشترك هردونفرتان بود؟
حسین زاده: ما از اول آشــنایى مــان دوست داشتیم 
جاهاى جدید را ببینیم؛ این عالقه از دوران کودکى در دل 
هردو نفر ما وجودداشت، دوست داشتیم تجربه هاى جدید 
داشته باشیم و مى دانستیم در سفر این تجربه ها را به دست 
مى آوریم. بعد از ازدواج به این عالقه که قبًال کشف کرده 
بودیم توجه کردیم. اوایل باوجود اینکه عاشق سفربودیم 
اما بخاطر شغل کارمندى على شرایط سفرهاى طوالنى 

مدت را نداشتیم.
چطور شد که تصمیم گرفتید همیشه 

در سفر باشید؟
نوروزى: تصمیم هردونفرمان بود اما پیشنهاد اصلى را 
مونا داد. یک شب که من از سرکار به خانه برگشتم گفت: 

«على دیگر سرکارنرو! سر کاررفتن چه فایده اى دارد.»
شما چه کار کردید؟

نوروزى: من از این پیشنهاد استقبال کردم و دقیقاً فرداى 
آن روز رفتم و استعفا نوشتم.

خانم حســین زاده! شــما چرا این 
پیشنهاد را به همسرتان دادید؟

من على را مى شناختم با روحیاتش آشنا بودم، مى دانستم 
که زندگى کارمندى رؤیاى همســرم نیست. ما همیشه 
آخر هفته ها ســفر بودیم و او مجبور مى شد چهارشنبه 
و شــنبه را هم مرخصى بگیرد. دراین مدت خیلى باهم 
صحبت کرده بودیم، به این نتیجه رسیده بودیم که ارزش 
تجربه هایى که درسفر به دست مى آوریم به مراتب بیشتر از 
سرمایه اى است که قرار است از زندگى کارمندى پس انداز 
کنیم. بخاطر همین من پیشــنهاد دادم که استعفا کند. 
مى دانســتم که از آن به بعد مرحله جدیدى را در زندگى  

مشترکمان شروع مى کنیم.
یعنى شــما براى اینکه به دل جاده 

بزنید، قید زندگى کارمندى را زدید؟
حسین زاده: ما همیشــه در جاده بودیم؛ دقیقاً از وقتى 
که ازدواج کردیم هفتــه اى نبود که مســافرت نرویم. 

ســفرهایمان را آن اوایل با یک جیپ شروع کردیم که 
اتفاقًا ماشین عروس مان هم بود. مدتى با این جیپ سفر 

مى رفتیم بعد ماشین هاى دیگرى خریدیم.
نوروزى: یک مدت بلیزر داشتیم، یک مدت چروکى و 

بعد جیب آهو و...
چرا این همه ماشین عوض  کردید؟

نوروزى: هر ماشینى براى خودش یک مشکلى داشت؛  
مثًال جیپى که اول عروسى داشتیم روباز بود، جاى خواب 
هم نداشــت. درحالى که ما در بسیارى از سفرهایمان به 
هواى بارانى مى خوردیم. یا شــرایطى پیش مى آمد که 
نمى توانستیم چادر بزنیم. جیب آهویى هم که خریدیم با 
اینکه بزرگ تر بود و سرپوشیده بود اما باز هم مشکل جاى 

خواب را داشت.
حســین زاده: در مســافرت هاى مداوم جاى خواب 
اهمیت زیادى دارد؛ نمى توان مدام چادر زد و چادر را جمع 
کرد. البته ما تجربه خرید کاروان را هم داشتیم. کاروان را 
پشت همان جیپ آهو مى بستیم. سفرهاى زیادى هم با 
کاروان رفتیم. اما آن هم براى خودش مشکالتى داشت. 

مثًال نمى شد هرجایى کاروان را پارك کرد یا درهر جاده اى 
اجازه ورود ندارد.

نوروزى: البته ما اولین سفر خارجى مان را با همین کاروان 
رفتیم. از طریق مریوان رفتیم سلیمانیه عراق. اما در همین 
سفر بود که با مشــکالت کاروان آشنا شدیم؛مثًال چون 
به طورجداگانه اى به پشت جیپ وصل مى شد، کنترلش 

در جاده در پیچ وخم مسیر و... سخت بود.
چطور به این فولکس واگن رسیدید؟

نوروزى: ما خیلى دنبال ماشــین مناســب بودیم، این 
فولکس راهم از طریق آگهى در اصفهان پیداکردیم. اما 
براى خریدش پولى نداشتیم بعد با خودمان فکر کردیم 
ما که مى خواهیم دائماً در سفرباشیم چه احتیاجى به خانه 
داریم. همان موقع خانه را پس دادیم پول رهنش را گرفتیم 

و این ماشین راخریدیم.
ماشین را چند خریدید؟

نوروزى: 9 میلیون براى خود ماشین هزینه کردیم و یک 
میلیون هم براى تجهیز وسایل داخل ماشین.

فضاى داخل ماشین چقدر است؟ چه 

چیزهایى داخل ماشین دارید؟
حسین زاده: تقریبًا همه وسایلى که براى زندگى نیاز 
است در ابعاد کوچک تر اینجا جمع کرده ایم؛مثًال اجاق گاز، 

آبگرمکن حمام، سرویس بهداشتى،یخچال، تخت و...
نوروزى: فضاى داخل ماشین 4 متر در 1/90 است.

هزینه سفرهایتان را از کجا مى آورید؟
حســین زاده: از تورهایى که برگزار مى کنیم مثًال در 
بعضى ســفرها با خودمان همراه مى بریم. و همینطور از 
فروش یکسرى کارهاى صنایع دستى که خودم وخواهرم 
درست مى کنیم؛  البته بیشتر خواهرم. اینها را در گرجستان 

و ترکیه بیشتر به توریست هاى اروپایى فروختیم.
چند سال است در سفر هستید؟

نوروزى: حدوداً پنج سالى مى شود. اواخر سال 90 بود که 
«دامبو» را خریدیم.

چرا دامبو؟ این اسم را چطور انتخاب 
کردید؟

حسین زاده: دامبو، اسمى بود که من انتخاب کردم. اگر 
یادتان باشد دوران کودکى ما کارتونى پخش مى شد که 

اسم شخصیت اصلى اش دامبو بود؛ فیلى که گوش هاى 
خیلى بزرگى داشــت و پرواز مى کرد.من احساس کردم 
وقتى ما درهاى این فولکس را باز مى کنیم با این دماغه 
جلوى ماشین که زاپاس روى آن قرار گرفته خیلى شبیه 

دامبو مى شود.
نوروزى: دامبو دقیقاً مثل خانه  ماست. واقعاً با آن احساس 
خوشبختى مى کنیم. احســاس مى کنم دامبو هم ما را 
دوست دارد و حرف هایمان را مى شوند؛ مثًال یک بار که 
وسط بیابان خراب شده بود و هیچ راهى براى رسیدن به 
تعمیرگاه نداشتیم با او حرف زدیم و گفتیم: «پسر خوب تو 
که ما را تا اینجا آورده اى؛ این رسم رفاقت نیست که ولمان 

کنى.» چند دقیقه بعد استارت زدیم و روشن شد.
با دامبو به کجاها سفر کرده اید؟

نوروزى: در ایران همه استان ها را بدون استثنا از نزدیک 
دیده ایم. بیشتر شهرهاى استان ها را هم دیده ایم. در بعضى 
استان ها به روســتاهاى کوچک و بزرگ هم سرزده ایم. 

االن فکر کنم فقط تعدادى روستا مانده که ندیده باشیم.
حســین زاده: ســفرهاى خارجــى هــم هنــد، 

ترکیه،گرجستان، ارمنستان و عراق.
پیش آمده که در جاده یا مسیرى گم 

شده باشید؟
نوروزى: خیلى زیاد. چون یکسرى مسیرها هست که 
وقتى در جى پى اس مى زنى و سر مسیر مى رسى، مى بینى 
چند تا دوراهى دارد و مسیر خیلى مشخص نیست. اما ما 

روى تجربه اى که به دست آوردیم جلو مى رویم.
شما تقریباً یک جور سفر ارزان انجام 

مى دهید؟
حسین زاده: بله. سفر ارزان هم یک سبک سفر است 
و اتفاقاً مهارت زیادى مى خواهد. یعنى باید یادبگیریم که 
ارزان سفر کنیم. باید حساب کتاب همه چیز را داشته باشیم، 
از پول بنزین گرفتــه تا غذا و مخارج ماشــین. اما نکته 
اینجاست که نباید سخت بگیریم. باید روحیه سفر داشته 

باشیم. حتى با نان و پنیر هم مى توان سیر شد.
در این 5 سال از مسیرى که انتخاب 
کردید پشیمان نشدید؟ اینکه زندگى 
راحت کنج یک خانه را کنار گذاشتید و 

به دل جاده زدید؟
نوروزى: بارها پیش آمد که در شرایط سخت قراربگیریم. 
مثًال بین راه حتى در کشورغریب پولمان تمام شد یا ماشین 
خراب شد یا جلوى حرکتمان راگرفتند، چندین بار مریض 
شــدیم و ده ها مشــکل دیگر... اما ما این راه را انتخاب 

کرده ایم،  این انتخاب خیلى مهم است. 

گفتگو با یک زوج ماجراجوى ایرانى که همیشه در جاده ها هستند

5 سال زندگى در یک فولکس

نماینده ولى فقیه در امور حــج و زیارت پیرامون اقدامات 
صورت گرفته در زمینه حج تمتع سال جارى و همچنین 
نشر برخى مطالب کذب در فضاى مجازى پیرامون حج 

توضیحاتى را ارائه کرد.
حجت االســالم والمسلمین قاضى عســکر با اشاره به 
انتشار کلیپ ســخنرانى یکى از خطبا در فضاى مجازى 
با موضوع هشدار به زائران حج امسال تصریح کرد:  اگر 
کوچک ترین مشکلى در حج وجود داشته باشد اولین کسى 
که این موضوع را به مردم اعالم مى کند بنده خواهم بود؛ 
به عنوان نماینده  ولى فقیه در امور حج و زیارت نمى توانیم 

مسائل را از مردم مخفى نگه داریم.
وى تصریح کرد: متأسفانه مواردى که در چند روز گذشته 
در فضاى مجازى به صورت گسترده منتشر شده اشکاالت 
ریشه اى و اساسى دارد یعنى اصل و پایه مطلب بر اساس 
یکسرى مطالب دروغ و غلط است. بنده با آن فرد به صورت 

تلفنى مذاکره کردم و متأسفانه متوجه شدم که ایشان به 
هیچ وجه اطالعات دقیقى در این بــاره ندارد و به همان 
مواردى که از طریق فضاى مجازى به ایشان منتقل شده 

اکتفا کرده اند. 
سرپرست حجاج ایرانى خاطرنشان کرد: به ایشان گفتم که 
ما قبًال به این موارد پاسخ داده ایم و ما حتى با دشمنان مان 
نیز باید انصاف را رعایت کنیم. به ایشان گفتم شما مواردى 
را به مقامات کشورى نسبت مى دهید که عدم اثبات آن حد 
شرعى دارد و همین افراد در حج میزبان زائران ما هستند و 
تهدید کردن هاى اینچنینى زیبنده منابر و کشور ما نیست.
حجت االسالم والمسلمین قاضى عسکر بیان کرد: بنده از 
سال 59 در حج بوده ام و با اطمینان مى گویم که هرگز در 
این سال ها چنین هتک حرمتى نسبت به بانوان زائر ایرانى 
صورت نگرفته اســت و اینگونه حرف ها اهانت به ملت 
ایران و بانوان با فضیلت ایرانى است. قطعًا اینگونه موارد 
باید پیگیرى شود، ایشان نیز به ما قول داد که اشتباهش 
را جبران کند و اگر این اشتباه جبران نشود، ناچاریم که از 

طریق مراجع قانونى اقدام کنیم.

ماجراى کلیپ «هشدار به زائران حج»

مدتى اســت که یک فایل پى دى اف ترجمه از یک 
کتاب خارجى شامل موضوعاتى در خصوص شناخت 
اندام جنسى و نحوه تولد انسان از مرحله انعقاد نطفه 
تا تولد و مراحل رشــد، به صــورت الکترونیکى در 
فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى در حال انتشار

 است. 
براســاس پیگیرى هاى اولیه ظاهراً این فایل صرفًا 
به صورت پى دى اف و کتــاب الکترونیک ترجمه و 
در فضاى مجازى منتشر شده بود. با این حال برخى 
خبرها نشان دهنده آن است که این موضوع متوقف 
به این مرحله نبوده و کتــاب مزبوربه نام «لک لکى 
در کار نیست» به صورت غیرقانونى، چاپ و توزیع 

هم شده است.
اما فراگیرى این موضوع تا آنجا بود که به نوشــته 
خبرآنالین، ســیدعباس صالحى معــاون فرهنگى 
وزارت ارشــاد به این خبر واکنش نشان داد و گفت: 
«این کتاب در یکســال گذشــته بارها بــه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى ارائه شده بود،  اما هیچگاه 

موفق به کسب مجوز نشر نشد.»
معاون فرهنگى وزیر ارشــاد ادامه داد:  «متأســفانه 
این کتاب در یکســال اخیر چند بار به عنوان کتابى 
که داراى مجوز است مطرح شــده است اما ما بارها 
اعــالم کرده ایم این کتــاب داراى مجوز نیســت 
و نشــر آن به صــورت غیر قانونى صــورت گرفته

 است.»
صالحى با تأکید بر اینکه نشــر ایــن کتاب تخلف 
محسوب مى شود و حتمًا نسخه هاى مشاهده شده 
جمع آورى مى شود، در مورد بهره گیرى هاى سیاسى 
از این کتاب گفت: «برخى بــا بهره گیرى هایى این 
کتاب را با سند 2030 پیوند زده اند اما حقیقت آن است 
که همانطور از ناحیه دوستان در توسعه کتابخوانى 
اعالم شده است این کتاب داراى مجوز نیست و باز 
هم اعالم مى کنم هیچ گونــه مجوزى به این کتاب 
داده نشده است و هرجا که دوســتان نظارتى با این 
کتاب مواجه شــوند، به عنوان کتاب بى مجوز با آن 

برخورد مى کنند.»
صالحى درباره اقداماتى که براى جلوگیرى از انتشار 
این کتاب صورت گرفته اســت، گفت: «با گسترش 
چاپخانه و چاپخانه هاى دیجیتال،  نشــر غیر مجاز 
وسیع شده اســت. با این پدیده رو به  رو هستیم که 
افرادى کتاب هاى بى مجوز را تکثیر و توزیع مى کنند. 
شیوه ما در این موارد این است که اوًال اعالم مى کنیم 
کتاب غیر مجاز اســت و در مرحله بعد اجازه حضور 
آن را در نمایشگاه هاى رسمى نمى دهیم همچنین 
گروه هاى نظارتى در مواجهه با چنین نوشــته هایى 
با آن برخورد و آن را توقیف مى کنند و به ناشــران و 
کتابفروشى توصیه مى شــود در فضاى کتابفروشى 

خود این کتاب ها را عرضه نکنند.»

بحث درباره شایعه آموزش جنسى به کودکان، باال گرفته است

بهره گیرى هاى سیاسى
 از انتشار دیجیتالى یک کتاب؟

روزنامه قانون با پروفســور بهرام عکاشــه پدر علم زلزله 
شناسى ایران و رئیس سابق بخش زلزله شناسى مؤسسه 
ژئوفیزیک  دانشــگاه تهران گفتگویى انجام داده که وى 
در این گفتگــو از جمله به احتمال وقــوع زلزله در تهران 
مى پردازد. قسمت هایى از اظهارات این استاد زمین شناسى 

را بخوانید:
■ محاسبات ریاضى، ریتم 200 ساله را براى زلزله تهران 
نشان مى دهد و طبق محاسبات، از این 200 سال، 185سال 
گذشته و 15 سال باقى مانده است. البته ریاضیات با رفتار 
زمین یکسان نیست. رفتار زمین فوق العاده ناهمگن است؛ 
به این شکل که ممکن است 200 سال به 300 سال برسد و 

خبرى نشود، ممکن است همین فردا شاهد زلزله باشیم. اما 
محاسبات ریاضى به تهران 15 سال دیگر فرصت مى دهد.
■ تهران، استعداد زلزله 7/5 تا 8 ریشتر را دارد. زلزله تهران، 
زلزله بزرگى خواهد بود. اگــر به تاریخ نگاه کنیم، تا کنون 
تهران حداقل ده بار بر اثر زلزله از بین رفته است. در حال 
حاضر نیز در تهران، روزانه حداقل پنج زلزله نامحســوس 
ثبت مى شــود و هر روز حداکثر شــاهد پنج زلزله نیم تا 
2ریشترى هســتیم و همین زلزله اگر به 4 ریشتر برسد، 

جنوب تهران را از دست خواهیم داد.
■ به وضعیت تهران پــس از وقوع زلزلــه هیچ امیدى 
ندارم. تصور کنید که 11هــزار کیلومتر لوله گاز در تهران 

منفجر شود. حتى تصور این موضوع ممکن نیست. حتى 
ماشــین هاى آتش نشــانى قادر به تــردد نخواهند بود. 
نجات دادن افراد مانده زیر آوار به معضل تبدیل مى شــود 
و بعید مى دانم بتوان تعداد زیادى را زنده بیرون آورد. عده 
زیادى از مردم اگر از زلزله نمیرنــد، از عفونت و بى آبى و 
آلودگى تلف مى شــوند. مگر اینکه جســدها را با ماشین 
مخصوص سوزاندن جسد بسوزانند و زنده ها را جایى در 
بهشت زهرا(س) اســکان دهند. کشته هاى زلزله تهران 
بیش از پنج میلیون نفر خواهد بود و مى توان گفت که پس از 
آن، تهرانى وجود نخواهد داشت. بگذارید یک جمله بگویم، 

زلزله تهران تصویر آخرالزمان را زنده خواهد کرد.

تصویرى ترسناك از زلزله در تهران
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 اختصاص تسهیالت بانکى به 
2300 واحد صنعتى

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: سال گذشته دو هزار و 309 واحد بیش از 27 هزار 

میلیارد ریال تسهیالت دریافت کرد.
اسرافیل احمدیه با اشاره به چالش هاى صادراتى استان 
افزود: در این زمینه ایجاد کنسرسیوم هاى صادراتى در 
استان الزم و ضرورى است. وى اعالم کرد: همچنین در 
صورتى که بتوان سایتى را براى معرفى تولیدات استان 
ایجاد کرد که همه تولیدکنندگان اسـتان، محصوالت 
خود را در آن قرار دهند و معرفى کنند، تبلیغات درسـتى 
انجام مى شود و بخشى از مشکالت فروش و تولید رفع 

خواهد شد.

بودجه شهردارى نطنز
 3 برابر شده است

شهردار نطنز گفت: بودجه شهردارى نطنز از سال 1392 
تاکنون به سه برابر افزایش یافته است.

محسـن تجویدى با اشـاره به تحقق بودجه شهردارى 
نطنـز در سـال 1395 افـزود: رونـد رو به رشـد بودجه 
شـهردارى نطنز به طور مداوم ادامه داشـته و در سـال 
1395 که بودجه 52 میلیارد ریالى براى شهردارى  توسط 
شـوراى اسالمى شـهر به تصویب رسـید، با پیگیرى و 
برنامه ریزى هاى مجموعه کارکنان، شـهردارى نطنز 
موفق شـد به تحقق بودجه 83 میلیـارد و 600 میلیون 
ریالى دست یابد. وى تصریح کرد: از این مبلغ به دست 
آمده 38 میلیارد ریـال صرف پروژه هـاى عمرانى، 20 
میلیارد ریال صرف هزینه هاى خدمات شـهرى و بقیه 
صرف هزینه هـاى جارى، حقوق و دسـتمزد کارکنان، 

امور فرهنگى و... شده است.

بقایاى یک شاه نشین 
در فیض آباد کشف شد

عضو هیئت علمى گروه باستان شناسى دانشگاه کاشان 
از کشف ارگ و بقایاى یک شاه نشین در محوطه تاریخى 

فیض آباد در حومه شهر نوش آباد خبر داد.
رضا نورى شادمهانى اظهار داشت: این ارگ که بقایاى 
محل زندگى حاکم شهر بوده اسـت، به این علت مهم 
است که هیچ شهر ایلخانى باقى نمانده است که ارگ آن 
پا برجا باشد.وى افزود: در کاوش هاى انجام شده از سه 
سال قبل تاکنون متوجه یک ارگ در این محوطه شدیم 
که در سنت شهرسازى ایرانى، مهمترین بخش یک شهر 

محسوب مى شود. 

اجراى 20 طرح آبرسانى در 
روستاهاى شهرضا 

مدیر اداره آب و فاضالب روسـتایى شهرستان شهرضا 
گفت: 20 پـروژه آبرسـانى در بخش هـاى تأمین آب و 
اصالح شـبکه آبرسـانى روسـتایى براى اجرا در سـال 
96 در روسـتاهاى بخـش مرکـزى ایـن شهرسـتان 
پیشـنهاد شـده که در صورت تأمین اعتبار، اجرا خواهد 

شد.
اصغر قاسـمى عنوان کرد: طرح هاى پیشـنهادى این 
اداره در جلسـه اى بـا حضـور مدیرعامل آبفار اسـتان، 
فرماندار و بخشدار شهرستان بررسى و مقرر شد اولویت با 
پروژه هاى مربوط به اصالح شبکه و بعد از آن تأمین آب 

شرب روستایى باشد.

امداد رسانى به 
 1437حادثه دیده

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: نجاتگران و امدادگران اصفهانى در هفته گذشته 

به هزار و 437 حادثه دیده امدادرسانى کردند.
داریوش کریمى تصریح کرد: 336 نیروى عملیاتى این 
جمعیت در قالب 101 تیم با همراه داشتن تجهیزات الزم 
امدادى در عملیات یادشده به کارگیرى شدند. وى گفت: 
در این مـدت 29 حادثه جاده اى، هفت حادثه شـهرى، 
26 خدمات حضورى، سـه حادثه کوهسـتان، 13 سیل 
و آبگرفتگى، دو حادثه صنعتى و کارگاهى و یک حادثه 
زلزله توسط نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر استان 

پوشش داده شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: اکنون تحرك جدى در بحث مرمت و حوزه 
توسعه زیرساخت هاى گردشگرى و احیاى ظرفیت هاى 
موجود در حوزه میراث استان اصفهان در حال انجام است.

فریدون اللهیارى پیرامون پروژه هاى اولویت دار اســتان 
اظهار داشــت: پروژه هاى اولویت دار میراث فرهنگى بر 
اساس برنامه ســال 96 تعیین شده اســت.وى پیرامون 
تخصیص بودجه براى انجام عملیات هاى مرمت، حفظ و 
نگهدارى از آثار تاریخى اصفهان بیان کرد: در سال جارى 
پروژه هاى بسیارى در قالب اعتبارات سال 95 و همچنین 
اعتبار مصوب سفر ریاست جمهورى به اصفهان در حال 

انجام اســت. مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان اضافه کرد: اکنون تحرك جدى 
در بحث مرمت و حوزه توسعه زیرساخت هاى گردشگرى و 
احیاى ظرفیت هاى موجود در حوزه میراث استان اصفهان 
در حال انجام اســت. وى در پاســخ به آورد مالى حضور 
گردشگران در استان اصفهان گفت: این آمار به طور دقیق 
قابل احصا نبوده و معدل کشورى در این زمینه،سهم استان 
اصفهان از گردشگران خارجى 2/5 روز بوده در حالى که 
حضور این گردشگران در کشور سه برابر زمان حضورشان 
در اصفهان اســت و به همین دلیل میانگین هزینه اى که 

گردشگران در کشور مى کنند قابل ارائه است.

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: همه 
تمهیدات الزم براى برگزارى انتخاباتى امن و سالم با همه 
توان مجموعه عوامل انتظامى اســتان اصفهان اندیشیده 
شده است و 28 هزار مأمور انتظامى اســتان در انتخابات 

حضور دارند. 
سرهنگ حسین حســین زاده اظهار داشت: حدود 14هزار 
نفر از عوامل انتظامى استان امنیت برگزارى انتخابات را به 
صورت مستقیم با حضور در شعب اخذ رأى رصد و کنترل 
مى کنند. وى با بیان اینکه 14 هزار نفر از نیروهاى پلیس هم 
براى برقرارى نظم و امنیت عمومى در روز انتخابات دراستان 
به کارگیرى مى شوند، افزود:  این نیروها آموزش هاى الزم را 

در این زمینه فرا گرفته اند و تجهیزات مناسب در اختیار آنها 
قرار داده شده است. سرهنگ حسین زاده با اشاره به اینکه 
به مناسبت انتخابات شاهد تجمع هاى مردمى هواداران و 
اعضاى ستادهاى نامزدهاى انتخاباتى در خیابان ها بوده ایم، 
گفت: در مواردى به دلیل شور انتخاباتى در شهر، بى نظمى 
یا تخلفاتى اتفاق افتاده که با تذکر پلیس بالفاصله برطرف 
شده اســت. وى نیروى انتظامى را محور اصلى برقرارى 
امنیت در انتخابات پیش رو دانست و افزود: هماهنگى هاى 
ویژه بین نیروى انتظامى و دیگر دستگاه هاى اجرایى مرتبط 
با انتخابات انجام شده است و همه چیز براى برگزارى این 

حماسه عظیم ملى آماده است.

تحرك جدى در 
مرمت بناهاى تاریخى

به کارگیرى 28هزار مأمور 
انتظامى استان در انتخابات

جمال نوروزباقرى
در هفته پایانى تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى و 
تا پیش از انتخابات، رفت و آمــد نامزدها در اصفهان 
چشمگیر بود؛ البته از این حیث که به خوبى نشان داد 

مردم در کدام جبهه قرار دارند.
با حضور حســن روحانــى در روز یک شــنبه برخى 
سعى داشتند نشــان دهند که استقبال از  این نامزد در 
میدان نقش جهان با حضور حداقلى مردم انجام شده 

است. 
برخى خبرگزارى ها، روزنامه ها و کانال هاى خبرى 
که از دولت و بیــت المال تغذیه مــى کنند درخبرها، 
تیترها و گزارش هاى خود دربــاره حضور این نامزد 

نوشتند:
فضاى بسته امنیتى شدید در میدان/ بانوان حق حضور 
در میدان را نداشتند/ آقایان با تفتیش بدنى وارد میدان 
شــدند و پس از دقایقى طوالنى راهى نیز براى ورود 
بانوان به میدان باز شــد/پاور بانک، عطر، اســپرى، 
خودکار و کیف از جمله موارد ممنوعه هســتند و افراد 
با این وســایل حق عبور از گیت را ندارند، فقط عکس 
روحانى براى ورود بــه میدان مجــوز دارد و عکس 
ســایر کاندیداها براى ورود به میدان مجوز ندارد. /نه 

اصفهانى ها به روحانى. 
ناگفتــه نمانــد حضور برخــى چهره هاى سیاســى 
در این برنامه ســوژه خوبى به دســت مخالفان این 
نامزد داد و از آن اســتفاده تبلیغاتى علیــه او کردند. 
آنها نوشــتند: «در حالى که مطابــق قانون، کارکنان 
وزارت امــور خارجــه حــق عضویــت در احــزاب 
و گروه ها و فعالیــت انتخاباتى ندارنــد، محمدجواد 
ظریف وزیرامورخارجه در میتینگ انتخاباتى حســن 
روحانى نامزد انتخابات ریاســت جمهورى دوازدهم 
در اصفهــان حضور یافت و در مراســم ســخنرانى 

کرد.»
عصر همان روز، نامــزد دیروز و هــم ائتالفى امروِز 
رئیســى؛ قالیباف، در ورزشــگاه پیــروزى اصفهان 
سخنرانى کرد. مشکالت عدیده اصفهان دستاویزى 
شــد تا این نامزد بتواند ســخنان خود را علیه دولت 
فعلى برنامه ریزى کند. متــرو اصفهان بخش هایى 
از سخنرانى قالیباف را تشکیل داد تا او بتواند با به رخ 
کشیدن خدمات خود در شــهردارى تهران و افزایش 
300 کیلومترى مترو، آن را به نام شــهردارى تهران 

سند بزند. 
زاینــده رود نیز طبق معمول «گز» آقایان اســت، در

 صحبت هاى سیاســى و غیر سیاسى آنها در اصفهان 

و انگار دیگر نقطه ضعف ما اصفهانــى ها را همه بلد 
شده اند و هر کســى از راه مى رسد، مى خواهد زاینده 

رود را  روان کند.
اما حضور رئیســى در اصفهان با برنامه ریزى کاملى 
انجام شده بود؛ از حمایت از کناره گیرى قالیباف به نفع 
این نامزد و ائتالف با او تا تصاویر هلى شات از حضور 

مردم در میدان نقش جهان. 
تأخیر دوساعته حضور رئیســى در اصفهان سبب خیر 
نیز شد و با تاریکى هوا دیگر آنچنان جمعیت مشخص 
نمى کرد که حاال تمام میدان پر شــده یا یک ســوم

 آن.

آنچه در بیرون میــدان و خیابان هــاى اطراف مثل 
طالقانى، سپه، حکیم و استاندارى دیده مى شد حضور 
اتوبــوس هایــى بــود کــه مــردم را بــه ایــن 
مــکان آورده انــد و در بازگشــت نیــز ســوار آنها 

شدند.
حضور این نامزد نیز  مانند افراد دیگر کم حاشیه نبود 
و  خبرگزارى ها، روزنامه هــا و کانال هاى خبرى که 
تا دیروز علیه روحانى مى نوشــتند حاال به نفع رئیسى 
خبر و گزارش نوشتند: قیام «نصف جهان» براى تغییر 

به نفع مردم.  
البته این نامزد علیــه نامزد غایب حــرف هایى هم 

زد: «آقاى روحانى شــما مــى دانید که اگــر لب به 
سخن بگشایم کســى حریفم نیســت اما کسى که 
در قامت کاندیــدا قرارمى گیرد باید ظرفیت داشــته 

باشد.»
زاینــده رود و رئیســى: «امــا مى بینیــم اصفهان 
مشــکل آب دارد، باید ســندى عادالنه در خصوص 
آب اصفهان و زاینــده رود فراهم کــرد؛ این دغدغه 
مردم اصفهــان در خصــوص آب باید حل شــود.» 
ایشان نیز دســت نشســته در زاینده رود از اصفهان 

نرفتند. 
اکبرترکى نماینده مردم فریدونشهر، چادگان و بوئین 

میاندشت، حســینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم 
برخوار، شــاهین شــهر و میمه، حمیدرضا فوالدگر و 
حجت االسالم و المســلمین احمد سالک دو نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، در جایگاه 

ویژه سخنرانى حضور داشتند.
گفتنى است ایرنا نوشته که  ســتاد اجرایى برگزارى 
نماز جمعه اصفهان، محوریت برپایى مراسم رئیسى  را 

برعهده داشته است.
واما یــک خبر؛ آنچه این روزها شــاهد آن هســتیم 
اندکــى قلیــل از جمعیت ایــران اســت و جمعیت 
کثیر که فــارغ از هر حزب و گروه فقــط به یک چیز 
مى اندیشــند و آن آینده اســت. آینده اى که ســهم 
کودکان آنهاســت، ســهم پیــرى، ســهم زندگى 
وتمام حق هایــى که یک فرد به عنوان یک انســان 
دارد. حق خــوب زندگى کردن که با شــعار، حزب و 
دسته بندى هاى سیاسى محقق نمى شود. شاید باید 
اینگونه گفت: جز مردم هیچ حــزب و گروهى وجود 

ندارند.

زاینده رود ،«گز» سیاسى نامزدها 
در اصفهـان 

آنچه این روزها شاهد 
آن هستیم اندکى قلیل 
از جمعیت ایران است و 
جمعیت کثیر که فارغ از 
هر حزب و گروه فقط به 
یک چیز مى اندیشند و 

آن آینده است؛ آینده اى 
که سهم کودکان آنهاست، 
سهم پیرى، سهم زندگى 
وتمام حق هایى که یک 

فرد به عنوان یک انسان 
دارد. حق خوب زندگى 

کردن که با شعار، حزب و 
دسته بندى هاى سیاسى 

محقق نمى شود

امروز کمر شهر شــهیدپرور اصفهان زیر بار عکس هاى 
تبلیغاتى نامناسب از کاندیداها خم شده است،گویى برخى 
کاندیداها حاضر به زیرســئوال بردن حجــب و حیا براى 
رسیدن به شوراى شهر شده اند. این روزها رسیدن به شوراى 
شــهر جزو آمال و آرزوهاى قشرهاى مختلف جامعه شده 
اســت و این آرزو، گویى پیر و جوان نمى شناسد. در شهر 
اصفهان نیز از خبرنگار، هنرمنــد، مجرى، بازیگر، معلم و 
حتى کارمندان نهادهاى دولتى و شرکت هاى خصوصى، 
مرغ آمال و خیال خویش را به سوى قله شوراى شهر رهسپار 
کرده اند، برخى از این افراد تا دیروز کنار دســت ما نشسته  
بودند اما امروز با اعتماد به نفس مثال زدنى در حال تبلیغ براى 

ورود به شوراى شهر اصفهان هستند.
742 نفر تنها در شهر اصفهان براى رسیدن به 13 کرسى 
شــورا رقابت مى کنند و در این میان افــراد نابلد و بدون 
تخصص کم نیستند و این مطلب تنها این نکته را در ذهن 
متبادر مى ســازد که تا چه اندازه جایگاه شوراى شهر را در 
اذهان مردم پایین آورده ایم که هر کس خود را شایسته ورود 

به این جایگاه مى بیند.
از  سویى اغلب این افراد کانال هاى تلگرامى تشکیل داده اند 
و افراد بى شمارى را بدون اجازه در آن عضو مى کنند به نوعى 
که این روزها گویى ذهِن تلگرام نیز از این تعداد کانال و گروه 
هنگ کرده است اما بسیارى از افراد به دلیل رودربایستى 
نمى توانند از این گروه ها خارج شوند چراکه خود به نوعى 
پیامى به این دوستان است که «شما راشایسته این کرسى 

ندیده ایم، بفرمایید به وظیفه اصلى خود برسید».

عکس هاى نامتعارف کاندیداها، میراثى از 
گذشتگان

در این میان تبلیغات غیرقانونى کاندیداها از مرد و زن با ارائه 
عکس هایى که بیشتر شایسته قرار دادن در آلبوم خانوادگى و 
در اندازه هاى نامتعارف است بیش از دیگر تبلیغات شهرى به 
چشم مى آید و این تقصیرى بر گردن ما و میراث گذشتگان 
است چراکه فراموش کردیم شوراى شهر جایگاه افراد نخبه 
است و تصمیم گیرندگان بر سرنوشت شهرمان را به جاى 
تحقیق درست، از روى ظاهر فردى و یا از میان بازیگران و 

مجریان انتخاب مى کنیم.
در این میانه انتخاب هاى غیراصولى این امر طبیعى به نظر 
مى رسد که هر کاندیدایى به تصور اینکه بدین شیوه مى تواند 
پاى به جایگاه شوراى شهر بگذارد از عکس هاى نامتعارفى 
استفاده کند که حیا و عفاف یک بانو را خط خطى مى کند و 
زیبنده چهره نورانى اصفهانى نیست که به شهیدان خود در 

دفاع مقدس، شهره کشور است.  
وعده هاى بى شمار انتخاباتى از دیگر آسیب هاى تبلیغاتى 
کاندیداهاى پنجمین دوره شــوراى شهر اصفهان است، 
به نوعى که اغلب این افراد ادعا کرده اند که در ســال هاى 
گذشته مشغول احصاى مشکالت شهرى اصفهان و تدوین 
برنامه جامعى در راستاى رفع این مشکالت بوده اند آن هم 
در سکوت کامل و کسى نیست از این افراد بپرسد که شما 
که دلسوز این مردم هستید چرا در سال هاى گذشته بخشى 
از این راه حل ها را براى رفع این مشکالت ارائه نکردید تا به 
فرِض بى توجهى مسئوالن به این برنامه هاى مدون، حداقل 

رزومه اى براى خود شما باشد.

احیاى زاینده رود و تاالب گاوخونى، جلودار 
وعده هاى انتخاباتى

در این بین احیاى زاینده رود و تــاالب گاوخونى در میان 
وعده هاى انتخاباتى جایگاه نخســت را به خود اختصاص 

مى دهد و اغلب این افراد هم راهکار خاص و ویژه اى دارند 
که فقط با ورود به شوراى شــهر مى توانند از آن سخن به 

میان بیاورند.
وعده  ایجاد شغل، بازگشایى کارگاه ها و کارخانه هاى تعطیل 
شده تولیدى، افزایش روند گردشگرى از دیگر وعده هاى 
کاندیداهاى شوراى شهر اســت و این در حالى است که 
گردشگرى اصفهان در سال هاى گذشته تاکنون روند خوبى 
را طى کرده است و این رشد همچنان ادامه دارد و به نوعى 

زمان این نوع وعده ها گذشته است.

کاندیداهایى با طرح هاى خیالى در صف 
شوراى شهر

امروز در حالى به انتخابات پنجمین شوراى شهر اصفهان 
نزدیک مى شویم که کاندیداهایى غیرمتخصص با توسل 
به زیبایى و آرایش چهره و یا رنگ و لعاب دادن به طرح هاى 
غیراجرایى و خیالى خود در صف ورود به شوراى شهر هستند 
و این آسیبى است که عالوه بر دقت شهروندان در انتخاب 
اعضاى شوراى شهر، دقت مسئوالن براى انتخاب کاندیداى 
شوراى شهر را نیز مى طلبد چراکه گرچه اعضاى شوراى شهر 
باید از میان مردم انتخاب شوند اما جایگاه آنها نیز کم از کرسى 
مجلس ندارد و در سرنوشت تک تک شهرهایى تأثیر دارد که 

اقتدار آنها در پیشرفت کشور مؤثر است.

خط خطى کردن اخالق براى رسیدن به شورا

شهر زیر بار عکس هاى تبلیغاتى

معاون بهره بردارى شرکت آبفاى استان اصفهان گفت: 
دوره آموزشــى اجراى CIPP در پروژه نوســازى شبکه 
فاضالب اصفهان با حضور کارشناســان و متخصصان 
آلمانى در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شد. 
غالمى با اشــاره به اهمیت بازســازى و نوسازى شبکه 
فاضالب اســتان اصفهان اظهار داشــت: طول شبکه 
فاضالب شهر اصفهان در حدود 3700کیلومتر است که 
قدمت بیش از 40 ســال از عمر شبکه فاضالب اصفهان 
ســبب شــده تا در حال حاضر در حدود 1500کیلومتر از 
طول این شبکه نیاز به بازسازى و نوسازى داشته باشد؛ این 
درحالى است که بخش هایى از شبکه فرسوده فاضالب 
شهر اصفهان باید حتمًا مورد بازسازى قرار گیرد، چرا که 
فرسودگى در بخشى از شبکه فاضالب اصفهان به حدى 
زیاد است که تنها از طریق نوسازى مى توان آن قسمت از 

شبکه را وارد مدار بهره بردارى قرار داد.
وى به روش هاى بازسازى شبکه فاضالب اشاره و تصریح 

کرد: شرکت آبفاى استان اصفهان به منظور نوسازى شبکه 
 CIPP فرسوده فاضالب شهر اصفهان درنظر دارد از روش
استفاده کند که یکى از روش هاى نوین بازسازى شبکه 

فاضالب در دنیاست.
معاون بهره بردارى شــرکت آبفاى اســتان اصفهان به 
 CIPP چگونگى اجراى نوسازى شبکه فاضالب به روش
پرداخت و خاطرنشان کرد: در روش CIPP یک پوششى به 
صورت لوله در داخل لوله قدیمى ایجاد مى شود به گونه اى 
که یک نوار الینر متشکل از پوششى حفاظتى و یک الیه 
پشم شیشه آغشته به رزین به داخل لوله کشیده مى شود و 
سپس با پمپ هاى مخصوص هوا این نوار که به صورت 
دو الیه است از هم باز مى شود و در قالب لوله قدیمى قرار 
مى گیرد سپس با عبور اشعه UV از داخل این الینر بخش 
رزینى فرآورى و سخت مى شــود و بدین شکل لوله اى با 
ضخامت تقریبى 3 میلیمتر در داخل لوله فرســوده قرار 

مى گیرد .

لزوم بازسازى
 1500 کیلومتر 

شبکه فاضالب اصفهان

شــهردار گلپایگان در ادامه نهضت خدمت رســانى به 
شــهروندان، اهم اقدامــات و فعالیت هاى شــهردارى 

گلپایگان در سال 96 را تشریح کرد.
محمد امین جمالى، نصب موانع نیوجرســى بتنى داخل 
پیاده روهاى بلوار آیت ا... محمدى و بلوار نماز به منظور 
جلوگیرى از توقف کامیون ها، خط کشــى عرضى عابر 
پیاده و سرعتگیرهاى سطح شهر، حفر بیش از 15 حلقه 
چاه جاذب در سطح شــهر، ادامه عملیات اجراى آسفالت 

وجدولگذارى فاز2 بلوارامام رضا (ع) ، بهسازى، بتن ریزى 
واحداث جداول در پارك محله رکابدار، نصب چراغ هاى 
چشمک زن وتابلوهاى مورد نیاز در سطح شهر و  نصب گل 
میخ و بوالرد( مهار بند) ایمنى در بلوار آیت ا...  محمودى 
در ابتداى باند جدید را از اقدامات این شــهردارى در سال 
جارى بیان کرد. وى افزود: شروع عملیات احداث میدان 
9دى، ایجاد فضاى سبز و درختکارى پارك رکابدار از دیگر 

فعالیت هاى شهردارى گلپایگان در سال 96 است.

 اهم اقدامات شهردارى گلپایگان در سال جارى
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آتش سوزى به دلیل دود 
خودروها و گرمى هوا 

مسئول روابط عمومى سازمان آتش نشانى شهردارى 
اصفهان گفت: حریقى که دیروز در فضاى سبز حاشیه 
بزرگراه شــهید آقابابایى به وجود آمده بود با حضور به 
موقع آتش نشانان و بدون ایجاد خسارت جانى یا مالى 

جدى اطفا شد.
محمد شریعتى درخصوص علت آتش سوزى افزود: با 
توجه به گرم شدن هوا اشجار حاشیه اتوبان بر اثر دود 
زیاد حاصله از وســایل نقلیه آتش گرفته که با حضور 
به موقع آتش نشــانان بدون هیچ حادثه جانبى اطفاى 

حریق شد.

برگزارى  جشنواره قرآنى 
«صوت الحسن» 

جشـنواره قرآنـى «صوت الحسـن» در شـش رشـته 
به صـورت دیجیتالـى و در دو مرحله غیـر حضورى و 

حضورى برگزار مى شود.
مؤسسـه مهد قرآن کریـم و والیـت اسـتان اصفهان 
جشنواره قرآنى «صوت الحسن» را در 66 رشته قرائت 
تحقیق، اذان، تواشیح، همخوانى، سـخنورى و ترتیل 
به صـورت دیجیتالـى و در دو مرحله غیـر حضورى و 

حضورى برگزار مى کند.
از جمله ویژگى هاى این جشنواره، اسـتفاده از فناورى 
روز و فضـاى مجازى بـه صورت مطلوب و شناسـایى 
استعدادها به همراه آموزش هاى بعدى و تقدیر از کسانى 

است که به مرحله حضورى راه مى یابند.
در مرحله غیر حضـورى، افراد نمونه صوت خـود را در 
زمینه هاى قرائت، جمع خوانى، تواشیح، اذان، سخنورى 
و ترتیل ضبـط و با اسـتفاده از نرم افـزار موبایل صوت 
الحسن ارسـال مى کنند. بر اسـاس این گزارش، فقط 
افراد زیر 22 سال مى توانند در این جشنواره شرکت کنند 
و براى اولین بار بانـوان نیز مى توانند در این جشـنواره 
اسـتعدادهاى خود را ارائه نمایند و هیئت داوران خواهر 
آثـار را به صورت اختصاصى بررسـى و نتایـج را اعالم 

مى کنند.

روند افزایش دما در استان 
ادامه دارد

کارشـناس مسـئول پیش بینى اداره کل هواشناسـى 
استان اصفهان گفت: روند افزایشـى دما در این استان 
که از دو روز گذشته آغاز شده تا فردا به میزان دو درجه 
سـانتیگراد دیگر ادامه دارد. حجت ا... على عسگریان 
گفت: رگبارهاى پراکنده براى پنج شنبه(فردا) و جمعه 

در سطح استان پیش بینى مى شود.
وى افزود: رگبارهاى پراکنده را بیشتر در منطق جنوبى، 

غربى و شرقى استان خواهیم داشت.
بـه گفتـه وى، هـواى کالنشـهر اصفهـان در روز 
چهارشـنبه(امروز)، صاف و همراه با غبار محلى گاهى 

قسمتى ابرى و وزش باد پیش بینى مى شود. 

در  مبارکه نمى شود 
تک بعدى حرکت کرد 

شهردار مبارکه گفت: اقدامات زیرساختى و خوبى توسط 
مدیریـت شـهرى مبارکـه در دوره چهارم در راسـتاى 
رعایت تعادل و توسعه در مناطق مختلف شهر صورت 

گرفته است.
محمد شرفا اظهار داشت: مدیریت شهرى مبارکه تالش 
مى کند تا تمامى ابعاد در کنار هم موردتوجه قرار بگیرند 
و این امر در سـال هاى گذشـته به خوبى مدنظر بوده و 
شهر شـاهد اقداماتى پایدار و اثربخش بوده است. وى 
با بیان اینکه شهر مبارکه به دلیل همجوارى با صنایع 
با ترافیک دسـت و پنجه نرم مى کند، افـزود: از طرفى 
رودخانه زاینده رود براى شـهر فرصت تحول و توسعه 
درزمینه گردشـگرى و توسـعه زیسـت محیطى ایجاد 

مى کند که در تقابل با صنعت در تکاپو است. 
شرفا گفت: در شهر مبارکه نمى شود تک بعدى حرکت 
کرد و نیازمند آن اسـت که چند عامل مؤثـر دیگر با او 
همراهى کنند. شـهردار مبارکه افزود: امروز نمى شـود 
شـهر را با یک زاویه و دید نگاه کرد چراکـه دیگر تنها 
ساخت  وسازهاى عمرانى دغدغه شهردارى ها نیست، 
امروزه بعـد فرهنگـى و اجتماعـى حـرف اول فعالیت 

شهردارى ها را مى زند.

خبر

آمارها نشــان مى دهد که در پى اقدام هاى انجام شده 
طى 3/5 ســال گذشــته، وضعیت آلودگى کالنشهر 
اصفهــان رو به کاهــش و ریه هــاى این شــهر رو 
به بهبودى اســت.طبق آمار رســمى، وضعیت هواى 
کالنشــهر اصفهان از ســال 90 تا 95 به شــرح زیر

 است: 
■ روزهــاى پاك: در ســال 90؛ ســه روز، در ســال 
91؛ چهــار روز، در ســال 92؛ یک روز ، در ســال 93؛ 
هیچ روز ، در ســال 94؛ یک روز و در ســال 95؛ هفت 

روز . 
■ روزهاى سالم: در سال نود؛ 96 روز، در سال 91؛ صد 

و سى روز ، در سال 92؛صد و هفت روز ، در سال 93؛ صد 
و نودوهفت روز ، در سال 94؛ دویست و چهل ودوروز و 

در سال گذشته؛ 287روز . 
■ روزهاى ناسالم: در سال نود؛ 160 روز ، در سال 91؛ 
دویست روز، در سال 92؛ صد و شصت و دو روز ، در سال 
93؛ صد و بیست وپنج روز ، در سال نود وچهار؛ 109روز 

و در سال گذشته؛ 69 روز. 
این آمارها نشان مى دهد که شمار روزهاى پاك و سالم 
هواى اصفهان افزایش و شمار روزهاى ناسالم کاهش 
چشمگیرى داشته است و از سال 93 تاکنون، اصفهان 

روز بسیار ناسالم را تجربه نکرده است.

مدیرکل ثبت  احوال اســتان اصفهان گفت: همه مراکز 
ثبت احوال و 71 دفتر پیشخوان خدمات دولتى براى ارائه 
خدمات بهتر به شهروندان براى حضور در انتخابات 29 

اردیبهشت ماه درحال آماده باش هستند.
حسین غفرانى با اشاره به اینکه از دو هفته گذشته تاکنون 
همه ادارات ثبت  احوال در سطح استان اصفهان به صورت 
آماده باش کامل براى صدور شناسنامه و تأیید کارت ملى 
براى افراد براى حضور در انتخابات 29 اردیبهشــت ماه 
سال جارى هستند، اظهار داشــت: در کنار مراکز ثبت 
احوال در سطح استان، 71 دفتر پیشخوان دولت نیز در 

این دوران در حالت آماده باش هستند.

 وى با اشاره به اینکه فعالیت مراکز ثبت  احوال و همچنین 
دفاتر پیشــخوان دولت تا آخرین لحظات روز انتخابات 
ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: البته باید توجه داشته 
باشــیم که در روز انتخابات فقط شناســنامه هایى که 
مشکل اساسى در احراز هویت افراد داشته باشند، تعویض 

مى شوند و بقیه به بعد از انتخابات موکول مى شود.
مدیرکل ثبت  احوال اســتان اصفهان با  اشاره به اینکه 
کارت شناسایى ملى رأى دهندگان هم تا آخرین لحظات 
روز انتخابات صادر مى شــود، اضافه کرد: در این طرح 
ویژه، شناســنامه افراد نیز به صورت یــک روزه صادر 

مى شود.

آماده باش ثبت احوال تا 
آخرین ساعت رأى گیرى

وضعیت ریه هاى اصفهان 
رو به بهبود است

فعالیت کارخانه تولیــد ریل ملى با دو هــزار میلیارد 
ریال هزینه در شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 

متوقف شد.
معاون بازاریابى و فروش شــرکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: این کارخانه که آبان پارســال با حضور اسحاق 
جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور به بهره بردارى 
رسید پس از یک ماه با تولید چهار هزار تن متوقف شد.

احسان دشتیانه افزود: نخستین قرارداد خرید ریل ملى 
بین ذوب آهن و راه آهن جمهورى اسالمى امضا شد 
که پیشنهاد به صورت قرارداد ارزى بود و بانک مرکزى 
براى خرید ارزى بین دو شــرکت داخلى مجوز صادر 

نکرد.

وى گفــت:در حالى که تولید بر اســاس نیــاز انجام 
مى شود، طوالنى شدن زمان خرید سبب توقف تولید 
ریل ملى شــد. معاون بازاریابى و فروش شرکت ذوب 

آهن اصفهان همچنین گفــت: واردات در حدود 200 
هزار تن ریل از کشــورهاى چین، ترکیه، هند و دیگر 
کشورهاى اروپایى سبب شده تا افزون بر توقف در تولید 
ریل داخلى در حدود 150 میلیون دالر ارز از کشور خارج 
شود. دشــتیانه افزود: کارخانه تولید ریل ملى ظرفیت 
تولید 400 هزار تن ریل دارد و این در حالى اســت که 
نیاز کشور ساالنه در حدود 250 هزار تن است. معاون 
بازاریابى و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: قرار 
است خرداد ماه تولید دوباره ریل در کارخانه ذوب آهن 
اصفهان از سرگرفته شود. گفتنى است؛ ساخت کارخانه 
تولید ریل ملى در ذوب آهن اصفهان از سال 93 آغاز 

شده و آبان سال 95 به بهره بردارى رسیده است.

پس از توقف چندین ماهه در بزرگ ترین افتخار صنعتى کشور 

تولید دوباره ریل در ذوب آهن از سرگرفته مى شود

روزهاى منتهى به پایان اردیبهشت سال 96 را مى توان از 
جمله سیاسى ترین روزهاى تاریخ کشور ایران عنوان کرد. 
در این میان مردمان استان اصفهان نیز که همواره در خط 
مقدم همه اتفاقات بزرگ در کشور  بوده اند این بار نیز به 
پاخاسته و با ایجاد شور انتخاباتى در کوچه و خیابان هاى 
شهر و روستاى این استان، برگزارى انتخاباتى پرشور را 

نوید مى دهند.
احمدرضا ضیایى، رئیس کمیته اطالع رسانى انتخابات 
اســتان اصفهان به آمار پنج میلیون و 120 هزار و 850 
نفرى جمعیت در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: از این 
تعداد دو میلیون و 599 هزار و 477 نفر مرد و دو میلیون و 

521 هزار و 373 نفر  زن هستند.
وى تعداد کل شعب اخذ رأى در استان اصفهان را سه هزار 
و 245 شعبه اعالم کرد و ابراز داشت: دو هزار و 145 شعبه 
شهرى، هزار و 59 شــعبه اخذ رأى روستایى و 42 شعبه 
عشایرى در سطح استان اصفهان در روز 29 اردیبهشت 

ماه فعال خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه در شهر اصفهان عالوه بر انتخابات 
پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر  و روستا و دوازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شــوراى اسالمى انتخابات میان 
دوره اى نیز برگزار خواهد شــد، تصریح مى کند: بر این 
اساس کل عوامل اجرایى براى برگزارى این سه انتخابات 
در ســطح اســتان اصفهان 68 هزار نفر عوامل اجرایى 

فعالیت خواهند داشت.
ضیایى تعداد کل  شعب اخذ رأى ثابت را دو هزار و 892 
شعبه و شعب اخذ رأى سیار را نیز 288 شعبه اعالم کرد و 
افزود: بر این اساس تعداد شعب اخذ رأى ثابت شهرى دو 
هزار و 65 شعبه و تعداد شعب سیار نیز 85 عدد گزارش 
شده ضمن اینکه تعداد شــعب ثابت روستایى نیز 827 
شعبه و تعداد شعب سیار در روستاها نیز 203 شعبه است.

وى همچنین به برگــزارى انتخابات بــه صورت تمام 
الکترونیکى در ده شهر اســتان اصفهان اشاره مى کند و 

ادامه مى دهد: در این راستا در شــهرهاى کاشان، آران 
و بیدگل، شاهین شــهر، نجف آباد، خمینى شهر، زرین 
شهر، مبارکه، شهرضا، فوالدشهر و گلپایگان انتخابات 
پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان به صورت 

مکانیزه انجام مى شود.
وى در ادامــه تعداد نهایــى داوطلبــان پنجمین دوره 
انتخابات شــوراى اسالمى شــهر و روســتا در استان 
اصفهان را 9 هزار و 307 نفر عنوان کــرد و ادامه داد: از 
این تعداد سه هزار و 852 نفر در  انتخابات  شوراى شهر و 

پنج هزار و 455 نفر در انتخابات شوراى روستا با یکدیگر 
به رقابت مى پردازند.

رد صالحیت 292 نفر از کاندیداها 
حجت االسالم والمسلمین احمد ســالک رئیس هیئت 
عالى نظارت انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا در 
استان اصفهان با اشاره به ثبت نام در حدود 11 هزار نفر 
در استان اصفهان براى پنجمین دوره انتخابات شوراى 
اسالمى شــهر و روستا ابرازداشــت: در مجموع پس از 

بررسى صالحیت ها 445 نفر توسط هیئت هاى نظارت 
رد صالحیت شــدند. وى اضافه کرد: پس از اعالم نظر 
هیئت هاى نظارت در استان اصفهان 40 نفر از کاندیداها  
درخواست مالقات حضورى براى تأیید صالحیت و دفاع 
از خود داشــتند که مورد موافقت قرار گرفت و در نهایت 
تأیید شدند. وى با اشاره به اینکه 150 نفر از کاندیداهاى 
رد صالحیت شده نیز با ارائه اســناد و احکام برائت خود 
تأیید صالحیت شدند، مى افزاید: در مجموع 292 نفر از 

کاندیداها رد صالحیت شدند که قابل تأیید نبودند.

ماراتن 9307 نفر براى 
کرسى هاى پارلمانى 

شوراى پنجم

ساماندهى 
بازار موتورسیکلت در 

دستور کارشهردارى 

مدیرعامل ســازمان میادین و مشــاغل شهرى 
شــهردارى اصفهــان گفــت: ســاماندهى بازار 
موتورسیکلت در دستور کار است و به همین منظور 
زمینى را در انتهاى خیابان سروش در نظر گرفته ایم.

اصغر کشاورز راد اظهار داشــت: کلنگزنى و آغاز 
عملیات عمرانى پروژه بزرگ فروشگاه و نمایشگاه 
موتورسیکلت، دوچرخه و تجهیزات وابسته به آن 
در دستور کار سازمان میادین و ساماندهى مشاغل 

شهرى قرار دارد.
وى عنوان کرد: فروش موتورسیکلت، دوچرخه و 
تجهیزات جانبى در بسیارى از خیابان هاى شهر از 
جمله خیابان هاى سروش، زینبیه، مدرس به دلیل 
محدودیت مکانى باعث بروز ترافیک و سدمعبر شده 
است. مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان ادامه داد: به همین منظور زمینى 
در انتهاى خیابان سروش، جنب مسجد مصال در 
نظر گرفته شــده که با احداث آن مى توان امیدوار 
بود این پروژه نقش بزرگى در روان سازى ترافیک 

خیابان هاى الله، زینبیه و سروش داشته باشد.

معاون شهرسازى و معمارى شــهردارى اصفهان با اعالم 
اینکه بازار مسکن نسبت به سال گذشته رونق دارد، گفت: در 
یک ماه گذشته 600 هزار مترمربع پروانه ساختمانى از سوى 

شهردارى صادر شده است.
جمال الدین صمصام شریعت با بیان اینکه اصفهان شهرى 
تاریخى است که میراثى بودن آن باید حفظ شود، ادامه داد: 
حفاظت از جنبه تاریخى اصفهان، جنبه گردشگرى شهر را 
تقویت مى کند، البته  یک بناى تاریخى بدون حفظ بافت آن 
امکانپذیر نیست چراکه بافت تاریخى اصفهان مالحظات 

خاصى دارد.
وى با  اعالم اینکه 40 محله تاریخــى در اصفهان داریم، 
اظهارداشت: محالتى همچون دردشت، جویباره مرمت و 
کف سازى شده و بازارچه هاى تاریخى نیز احیا شده و مرمت 
اعصارخانه ها و پل هاى سى و سه پل، جویى و شهرستان 

انجام شده اســت. معاون شهرسازى شهردارى اصفهان با 
تأکید بر اینکه احیاى میدان امام على (ع) به عنوان یک پروژه 
مهم حوزه بازآفرینى شهرى مطرح است، گفت: پروژه میدان 
جلوخان به عنوان ادامه احیاى میدان امام على (ع) در حال 
انجام است. وى در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آمار 
صدور پروانه ساختمانى در شهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
مراجعات به شهردارى اصفهان به منظور صدور پروانه نسبت 
به زمان مشابه گذشته رشد داشته و براى 600 هزار مترمربع 

ظرف یک ماه گذشته پروانه ساخت صادر شده است.
صمصام شریعت اظهارداشت: رغبت بیشترى براى تأمین 
مسکن ارزان قیمت براى دهک هاى پایین جامعه از سوى 
انبوه سازان ایجاد شده است و در همین راستا امیدواریم با 
رونق بازار مسکن، صنایع وابســته به آن هم از این رونق 

بهره مند شوند.

رونق بازار مسکن در شهر

 صدور 600هزار مترمربع پروانه ساختمانى در 
یک ماه گذشته

مدیر عامل سازمان فرهنگى ورزشى تفریحى شهردارى 
شاهین شهر گفت: ســازمان فرهنگى ورزشى تفریحى 
شهردارى شاهین شهر در آینده، نمایانگر ساختار کامًال 

فرهنگى خواهدبود.
روح ا... شاه رجبیان تصریح کرد: سازمان هاى مردم نهاد 
در مدیریت شهرى اهمیت بسیارى دارند، زیرا مى توان 
با احیاى آنها، باِر اجرایى را از حوزه ســازمان هاى ادارى 
به آنها منتقل کرد هر چند در پروســه حاضر، برگزارى 
المپیادهاى ورزشــى محالت شــهر در ورزشگاه ها و 
همچنین استفاده از امکانات ورزشى با 30 درصد تخفیف 
براى شــهروندان، از محل همین واســپارى ها محقق 

شده است.
مدیر عامل سازمان فرهنگى ورزشى تفریحى شهردارى 

شاهین شهر، مســجدمحورى را به عنوان یکى دیگر از 
اقدامات شاخص سازمان برشمرد. وى ادامه داد: حمایت 
مالى از برگزارى جلســات آموزش خانواده در مساجد و 
همچنین حمایت از گروه هاى هنرى در مساجد، ازجمله 
اقداماتى اســت که تا کنون توسط این ســازمان انجام 

شده است.
وى با اشاره به اینکه سازمان فرهنگى ورزشى تفریحى 
شاهین شــهر از ایده هاى فکر شده و قابل اجرا استقبال 
مى کند، گفت: ازسوى این سازمان، مرکز رشد خالقیت 
با همکارى شــهرك  علمــى تحقیقاتــى اصفهان در 
شاهین شهر راه اندازى شــده تا بتوان طرح هاى دانش 
بنیان که با هدف تولید و اشــتغال ارائه مى شوند را مورد 

حمایت قرار داد.

استقبال مرکز رشد 
خالقیت شاهین شهر از 
طرح هاى دانش بنیان  

معاون شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان 
گفت:  نهمین نمایشگاه گردشگرى و هتلدارى و اولین 
نمایشگاه تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و کافى 

شاپ در اصفهان با مشارکت صد نفر برگزار مى شود.
جواد جلیلى اظهار داشــت: معرفى آخرین تجهیزات و 
خدمات صنعت گردشگرى، اطالع رسانى به مخاطبان، 
ارتقاى ســطح کیفى خدمات، توســعه و رونق صنعت 
گردشــگرى، معرفى جدیدترین تجهیــزات و خدمات 
حوزه هاى مرتبط و ایجاد انگیزه و رقابت براى فعاالن 

این بخش از اهداف برگزارى این نمایشگاه هاست.
وى بیان داشت: نهمین نمایشگاه صنعت گردشگرى و 
هتلدارى و اولین نمایشــگاه تجهیزات هتل، رستوران، 
فســت فود و کافى شــاپ از 2 تا 5 خرداد ماه در محل 
نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان برگزار مى 

شود.
معاون شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
ادامه داد: معرفى آخرین تجهیــزات و خدمات صنعت 
گردشگرى، اطالع رسانى به مخاطبان، ارتقاى سطح 
کیفى خدمات، توســعه و رونق صنعت گردشــگرى، 
معرفى جدیدترین تجهیزات و خدمات حوزه هاى مرتبط 
و ایجاد انگیزه و رقابت براى فعاالن این بخش از اهداف 

برگزارى این نمایشگاه هاست.

5 اتاق بازرگانى بزرگ کشــور، اصلى ترین شاخص هاى 
فضاى کسب و کار را مورد بررسى و مطالعات مقایسه اى 
با سایر کشورها قرار مى دهند تا راهکارهاى منطقى براى 

حل آنها ارائه شود.
پنج اتاق بازرگانى بزرگ کشــور، هر کــدام یکى از این 
موضوعات را انتخاب کرده و پس از بررســى هاى الزم و 
مطالعات مقایسه اى با سایر کشورها، راهکارهاى منطقى 

براى حل آنها را ارائه خواهند داد.
طبق توافقات انجام شــده قرار است اتاق مشهد موضوع 
ورشکستگى و پرداخت دیون را بررسى کند، اتاق تهران 
وضعیت تجارت فرامرزى و برون مرزى کسب وکار، اتاق 
اصفهان حمایت از سرمایه گذاران خرد، اتاق تبریز شروع 
کسب کار و اتاق شیراز روند دریافت اعتبارات کسب وکار را 

در برنامه کارى خود قرار دهد.

مشارکت 100 نفر در
 2 نمایشگاه گردشگرى

کالبدشکافى فضاى کسب وکار
اتاق اصفهان وارد میدان شد
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امام جمعه اصفهان گفت: در انتخابات باید چپ و راست 
را کنار بگذاریم،درباره نامزدها تحقیــق کنیم و افرادى 
که درست کار نمى کنند و فقط شعار مى دهند را انتخاب 

نکنیم.
آیت ا... سید یوسف طباطبائى نژاد یادآور شد: در تبلیغات 
کاندیداهاى ریاســت جمهورى کمتر به اســالم اشاره 
مى شود و اگر کسى بخواهد اخبار این تبلیغات را بنویسد 
مجبور به ثبت غیرواقعیات و وعده هاى آنان خواهد شد؛ 
اینکه نامزدهاى انتخابات شوراها براى کسب آراء بیشتر 
کنار هر کسى بایستند کار درستى نیست، متأسفانه تنها 
رسیدن به مقام و منصب از هر طریقى هدف اصلى عده اى 

از آنها شده است.
وى خاطرنشان کرد: عده اى با وجود اینکه مخالف یک فرد 
هستند باز هم براى اهداف انتخاباتى با او عکس تبلیغاتى 
گرفته و گپ مى زند، کســى که به صورت هدفمند وارد 
صحنه انتخابات شده باشد هیچگاه به خود اجازه نخواهد 

داد تا با هر کسى که از راه مى رسد گپ و گفت کند.
آیت ا...طباطبائى نژاد اضافه کــرد: در انتخابات باید هم 
خودمان و هم دیگران را بیدار کنیم که درســت انتخاب 
کنند، اگر انسان تحقیق کند و در انتخاب خود اشتباه کند 
هیچ ایرادى ندارد، مهم این است که تالش خود را کرده و 
براى انتخاب فرد اصلح تحقیق و بررسى انجام داده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
امیدواریم این فضا که اتحاد نیروهاى ارزشى و اصولگرا 

هست، به نفع مردم در انتخابات باشد.
حمیدرضا فوالدگر ادامــه داد: هر فــردى ویژگى ها و 
توانایى هایى دارد و باید به مجمــوع ویژگى هاى افراد 

نگاه شود و هیچکس هم نیست که نقصى نداشته باشد.
وى بیان کرد: در هر صورت امیدواریم این فضا که اتحاد 
نیروهاى ارزشى و اصولگراســت به نفع این جریان در 
انتخابات شود و مردم عالوه بر اینکه حضور پیدا مى کنند 
و اصل حضورشان براى نظام سرنوشت ساز است و ضریب 
امنیتى و اقتدار نظام را باال مى برد و مردم ساالرى دینى را 

به منصه ظهور مى رساند، با انتخابشان راه را براى اینکه 
یک جریان انقالبى و معتقد در قوه مجریه حاکم شــود، 

فراهم  مى کنند. 
فوالدگر ادامه داد: هر چه رأى مردم باشد به نفع وصالح 
کشور اســت و امیدواریم هر کس انتخاب مى شود کمر 
همت ببندد براى حل مشکالت این مردمى که ما شاهد 
حضورشان بودیم؛ این مردم اکثراً مشکالت، انتقادات و 
گله هایى دارند ولى بخاطر اصل نظام و انقالب این جور 
در صحنه مى آیند؛ واقعاً هرکس رأى این مردم را مى آورد 
باید کمر همت ببندد و حضورش را وقف خدمت به این 

مردم و نظام و انقالب بکند.

افرادى را که درست کار 
نمى کنند، انتخاب نکنیم

رأى مردم
به صالح کشور است 

گروه هاى بازرسى
ناظر بر تبلیغات کاندیداها

ضیایى، رئیس کمیته اطالع رسـانى انتخابات اسـتان 
اصفهان بـا تأکید بر اینکه دسـتورالعمل نحوه تبلیغات 
براى همه کاندیداهاى حاضر در این انتخابات ابالغ شده 
است، افزود: این در حالى است که طى چند روز گذشته 
مصادیقى را در خصوص تخلفات تبلیغاتى شاهد بودیم و 
گروه هاى بازرسى نیز به صورت شناور در سطح شهر بر 

این تبلیغات نظارت مى کنند.

نسبت فامیلى نداشتن 
نمایندگان فرماندار

احمـد رضوانى فرمانـدار اصفهـان گفـت: نمایندگان 
فرمانـدار نباید نسـبت سـببى و نسـبى با هیـچ یک از 
نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى، شوراى اسالمى 

شهر و روستا و مجلس شوراى اسالمى داشته باشند.

رئیسى به اصرار علما 
وارد عرصه شد 

وزیر اسـبق فرهنگ و ارشـاد اسـالمى گفـت: حجت 
االسالم والمسلمین رئیسى هیچ گونه انگیزه اى براى 
نامزدى ریاست جمهورى نداشت بلکه توصیه و اصرار 
علما، بـزرگان و مردم انقالبى او را بـه عرصه انتخابات 

کشانده است.
محمد حسـینى در همایش «بصیرتى با گفتمان مردم 
سـاالرى دینى و انتخابات» در مسـجد بـاب الحوائج 
کاشـان اظهار داشـت: آقاى رئیسـى در هر شهرى که 
حضور پیدا مى کند، شور و نشاط مردم بیشتر مى شود، 

در اصفهان مردم هنگامه برپا کردند. 

کاندیداى شهر امید 
انصراف داد

علـى عسـگرى نامـزد انتخابـات پنجمیـن دوره 
شوراى اسـالمى شـهر اصفهان به نفع فهرست واحد 

اصالح طلبان(شهر امید) انصراف داد.

اختصاص100 دستگاه 
اتوبوس به حامیان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
برنامه روز یک شـنبه(دیدار حامیان حسـن روحانى با 
وى) صد دسـتگاه اتوبوس شـهرى و بـراى برنامه روز 
دوشـنبه(دیدار حامیان ابراهیم رئیسـى با وى) نیز صد 
دسـتگاه بنا بر وظیفـه ذاتى شـهردارى بـراى حمل و 
نقل عمومى، شهروندان اصفهانى را به میدان امام(ره) 
منتقل کرد. صلواتى، ادامه داد:هیچ  اتوبوسـى از سوى 
شـهردارى اصفهان در این دو روز خدمات بین شهرى 

ارائه نداده است.

ارتباط تلفنى رئیسى با 
آیت ا... طباطبائى نژاد

به علت ازدحام جمعیت در میدان امام(ره) و مسیرهاى 
خروجى آن و نزدیک شـدن به ساعت پرواز اصفهان – 
تهران در روز دوشنبه(25 اردیبهشت م اه) دیدار حجت 
االسالم والمسلمین رئیسـى با آیت ا... طباطبائى نژاد، 
امام جمعـه اصفهان میسـر نشـد و به همیـن دلیل در 
ارتباطى تلفنى رئیسـى با آیت ا... طباطبائى نژاد گفتگو 

کرد.

تعلق داشتن 47 درصد از 
انتخابات استان به اصفهان

فرمانـدار اصفهان گفـت: شهرسـتان اصفهـان با 14 
شـهر، بالغ بر 180 روسـتا و با 964 شـعبه اخذ رأى، در 
حدود 47 درصد از انتخابات اسـتان اصفهان را به خود 
اختصاص داده اسـت.  احمد رضوانى  افـزود: اقدامات 
صورت گرفته در رونـد برگزارى انتخابات بیانگر حجم 
باالى کار و مسـتلزم دقت نظر و برنامه ریزى گسترده

 است.

مهران موسوى خوانسارى تا انتخابات
اگر از  باران و باد اول هفته که بنرهاى بزرگ انتخاباتى 
نصب شده بر سر چهارراه ها و خیابان هاى پررفت و آمد 
را شست و برد و فقط چارچوب هاى آهنى آن را بر جاى 
گذاشت، بگذریم، مى ماند روزهاى آرام بعدى تا همین 
امروز که شامگاهش، پایان شــش روز رقابت نفسگیر 
نام ها و شعارها براى تصاحب 13 کرسى شوراى شهر 

اصفهان است. 
امروز روز آخرى اســت که 742 زن و مرد مى توانند نام 
و چهره و شــعار خودشــان را چه در قالب ائتالف هاى 
رنگارنگ و چه به شکل مستقل در معرض دید میلیون ها 

اصفهانى قرار دهند و از آنها طلب رأى نمایند. 
رقابت این شیفتگان شورا بر سر نشستن بر کرسى هایى 
اســت که توانایى مدیریت شــهر بزرگ اصفهان را با 
یکصد هزار میلیارد تومان دارایى شهردارى این شهر به 

آنها هبه مى کند. 
البته همه این 742 نفر براى خودشــان شــانس ورود 
به شوراى شهر قائل نیســتند چنانکه در هیچ کدام از 
ادوار پیشــین این انتخابات نیز همــه تأیید صالحیت 
شــدگان وارد مبارزات انتخاباتى نمى شدند و تنها آنها 
که تخصص، تجربه، اعتماد به نفس یا سابقه مدیریتى 
بیشترى داشتند چهره و نام و شــعار تبلیغاتى خود را به 
قضاوت مردم مى ســپردند و در انتظــار تصاحب یک 

کرسى شوراى شهر، لحظه شمارى مى کردند. 
در این دوره هم همینطور اســت با این تفاوت نسبت 
به چهار ســال پیش که در دوره فعلى، میزان تبلیغات، 
ســنگین تر و نفرات حاضر در میدان هم بیشتر شده اند 
اگرچه باز هم اکثریت آن 742 نفــر تصمیم گرفته اند 
حداقل هزینه را هم متقبل نشــوند و نام و چهره شان را 
به کف خیابان ها نکشــانند و البد بسنده کنند به اینکه 
دوست و فامیل و آشنا، آستین همت باال زده و اکثریت 

نسبى ورود به شوراى شهر را برایشان محقق سازند. 
در میان این کم رویان کم بضاعت (!) اما کســانى هم 
هستند که خودشان براى خودشان تبلیغ مى کنند آنگونه 
که این نامزدها تعداد محدودى از تراکت هاى منقش به 
چهره و نامشان را همراه با برنامه هاى مندرج روى یک 
برگه کاغذ معمولى، مغازه به مغازه و خانه به خانه پخش 
مى کنند تا راه ورود به شوراى شهر را براى خود تسهیل 
کنند. بعضى هم پارچه نوشته هایى بزرگ با محوریت نام 
و شعار انتخابى شان را درب منزل و محل کار خود نصب 
مى کنند تا به همان معدود پیاده ها و سواره هایى که از 
کنار این پارچه هاى تبلیغاتى عبور مى کنند، حالى نمایند 
که در این مکان، فردى عاشق شورا اما دور از هیاهوى 
انتخاباتى غالب بر خیابان ها نشســته تا شما به او رأى 
داده و شهرتان را از نقشه نامزدهاى دیگر، نجات دهید! 
اما در این هنگامه عجیب تبلیغاتى، آنچه فصل مشترك 
ایــن دوره با دوره قبل اســت، تشــکیل ائتالف هاى 
رنگارنگ اســت که حرف اول مبارزات انتخاباتى دوره 
پنجم را مى زند همانطور کــه در تبلیغات میدانى دوره 
چهارم نیز این ائتالف ها بودند که مانع ورود نامزدهاى 
باسابقه مدیریتى بیشــتر به ورطه فردگرایى شدند و در 
نهایت، تکلیف همه کرسى هاى شــوراى شهر از دل 

همین ائتالف ها روشن شد.
ورود نام هاى جدید به شــوراى شــهر چهارم مدیون 
ائتالف هاى متعددى بود که چهار سال پیش شکل پیدا 
کرد و این روزها که لحظات پایانى کار شوراى چهارم را 
سپرى مى کنیم، اگر هیچکس به اهمیت ائتالف گرایى 
در انتخابات شوراى شــهر اصفهان در سال 92 اذعان 
نکند، پیروزشــدگان آن انتخابات که همان نمایندگان 
فعلى هستند قطعًا بر آن صحه مى گذارند؛ نشان به آن 
نشــان که همان ها در انتخابات شوراى شهر پنجم نیز 
به عضویت یک ائتالف درآمده اند و راه ورود مجدد به 
صحن پارلمان شهر را از مسیر همین ائتالف ها جستجو 

مى کنند. 
به طور کلى چون نامزدهاى شــوراى شــهر نسبت به 
انتخاباتى مثل ریاســت جمهورى، چهره هاى شناخته 
شده اى براى مردم نیســتند، در نتیجه اگر این نامزدها 
زیر تابلو ائتالف وارد میدان شوند و على الخصوص اگر 
ُمهر اصولگرایى و اصالح طلبى را بر پیشانى ائتالف خود 
درج کنند آن وقت شانس ورودشان به شورا بسیار بیشتر 
از وقتى خواهد بود که مستقل عمل نمایند. این البته در 
حالى است که بدانیم حکایت سلبریتى ها از این قاعده 
مستثنى است اگرچه آنها در این دوره از انتخابات شوراى 
شهر اصفهان، زیاد نیستند و اگر هم بودند، اقبال به آنها 
در این دوره کمتر بود چرا که این روزها یک واژه، بیشتر از 

همه در میان مردم تکرار مى شود: «تخصص». 

یک کلید طالیى
آنچه در لیست هاى پیشنهادى و ائتالف هاى تشکیل 
شده در اصفهان بیشــتر به چشم مى آید، تأکید گروه ها 
بر اهمیت چیزى به نام «تخصص» است انگار که این 
واژه قرار است کلید طالیى شهر براى باز کردن درهاى 
رستگارى به سوى مردم باشــد. البته در این دوره، واژه 

«تخصص» فقط در اصفهان مــورد توجه قرار نگرفته 
بلکه در تهران هم کمپینى نانوشــته براى رأى ندادن 
و حتى تأیید صالحیت نکردن ورزشکاران، هنرمندان 
و موسیقیدانان به وجود آمده تا از ورود این سلبریتى هاى 
محبوب اما غیرمتخصص، به عرصه مدیریت شهرى 
جلوگیرى به عمــل آید. این چهره هــا البته در مرحله 
اول به رد صالحیتشــان اعتراض کردنــد و اعتراض 
بعضى هایشان هم مورد قبول واقع شــد اما آن سوى 
قضیه که به کمپین رأى ندادن به اینها مربوط مى شود، 
هنوز پابرجاست و نتایج آن تا یکى دو روز اول هفته آینده 

معلوم خواهد شد. 
همین اتفاقات در اصفهان هم باز تولید شده چنانکه تنها 
هنرپیشه و ورزشکار شوراى فعلى شهر اصفهان، براى 
ورود به عرصه رقابت هاى روز پنجم رد صالحیت شدند 
که این اقدام با اعتراض هر دو آنها مواجه شد. اعتراض 
آقاى ورزشــکار اما راه به جایى نبرد در حالى که آقاى 
هنرپیشه بعد از پذیرفته شدن اعتراضش به عرصه رقابت 
بازگشت اگرچه هیچکدام از ائتالف  هاى اثرگذار، از او که 
سابقه چهار سال حضور در شوراى شهر را دارد استقبال 
نکردند تا هنرپیشه محترم در سایه یک ائتالف گمنام و 

بیشتر به شکل مستقل وارد کارزار رقابت شود. 

سلبریتى ها؛ دیروز، امروز
ســال 92، مهدى باقربیگى یا همــان مجید محبوب 
«قصه هاى مجید» همراه با ندا واشــیانى پور مجرى 
برنامه هاى تلویزیون اصفهان و رسول جزینى کشتى گیر 
سابق و مربى تیم ملى، از ائتالف  موسوم به «راه سوم» 
به شوراى شهر اصفهان راه یافتند. آراء این سه نفر نسبت 
به بى تجربگى شان در عرصه هاى مدیریت شهرى آنقدر 
باال بود که توجه ها را به سوى خود جلب کنند جورى که 
حتى شایع شد رأى مهدى باقربیگى به حدى بوده که 
باید او را به عنوان منتخــب اول مردم اصفهان معرفى 
مى کردند اما برخى مصلحت ها باعث شــد این اتفاق 
نیافتد! این شــایعه هیچگاه تأیید نشــد اما رأى باالى 
باقربیگى چیزى نبود که قابل انکار باشــد. چهار سال 
پیش ائتالف  «راه سوم» با موفقیت سه عضوش براى 
راهیابى به شوراى شهر روزهاى خوشى را مى گذراند و 
مى توانست به عنوان یکى از گروه هاى مورد اقبال مردم، 
براى دوره بعد هم (یعنى همیــن دوره اى که مبارزات 
انتخاباتى آن را شاهد هستیم) ذخیره قابل مالحظه اى 
تدارك ببینــد اما اختالفات درونى میــان اعضاى این 
ائتالف که حتى کار را به زد و خورد در صحن علنى شورا 
هم کشاند، به فروپاشى کامل آن انجامید به طورى که 
امروز نه تنها نامى از این ائتالف در میان نیســت بلکه 
دو عضو از سه عضو آن، که در مرحله قبل وارد شوراى 
شهر شدند (رسول جزینى و مهدى باقربیگى) در ابتدا 
رد صالحیت شــدند که در نهایت منجر به محرومیت 
رســول جزینى از حضور در انتخابات دوره پنجم شد و 
ندا واشــیانى پور و مهدى باقربیگى (که صالحیتش در 
آخرین لحظات تأیید شد) هم هیچ کدام نتوانستند نام 
خود را براى ورود به شوراى پنجم در یکى از ائتالف هاى 
ذینفوذ اصولگرا یا اصالح طلب به ثبت برسانند تا به این 
ترتیب کارشــان براى حضور دوباره در شوراى شهر با 

دشوارى روبه رو شود. 

البته هر دو این ســلبریتى ها عضو چند ائتالف  هستند 
اما بى نام و نشان بودن این لیست ها نمى  تواند سکوى 
پرتاب مؤثرى براى واشیانى پور و باقربیگى تلقى شود 
به خصوص اگر کمپین تحریم رأى دادن به چهره ها و 
ستاره ها در اصفهان هم کار کند و نگاه رأى دهندگان 
به مبحث «تخصص» باز گردد، آن وقت ســلبریتى ها 
حتى بیرون از چارچوب ائتالف ها نیز شانسى براى رأى 
گرفتن از مردم نخواهند داشــت. دقیقًا به همین دلیل 
است که کسى مثل مهدى باقربیگى ضمن وام گرفتن از 
نام هنرى اش «مجید» و نیز تصویر دوران بازیگرى اش 
در سریال محبوب «قصه هاى مجید»، بنرهاى بزرگى 
را در سطح شهر به نمایش گذاشته تا فارغ از ائتالف هاى 
اصالح طلب و اصولگرا، از محبوبیت دوران بازیگرى اش 
خرج کند. باقربیگى البته جزو ائتالف  چهار نفره و کم نام 
و نشان «مردمى ها» هم هست ولى بعید است حضور در 
این لیست بتواند براى او معجزه اى بکند به خصوص که 
در پوستر جدید این گروه، نامى از «مجید محبوب مردم» 

به چشم نمى خورد! 
در لیســت «مردمى ها» همچنین نام محمد جزینى یا 
آنطور که در کنار نام او در ایــن ائتالف  آمده، «پهلوان 
جزینى» هم وجود دارد که از جمله ورزشکاران نه چندان 
مشهور اصفهانى به حســاب مى آید. حامى اصلى این 
ائتالف  چهار نفره، رســول جزینى عضو فعلى شوراى 
شهر و نامزد رد صالحیت شده شوراى پنجم است که 
تصویرش را در باالى لیست «مردمى ها» قرار داده اند 
در حالى که درج جمله «پهلوان تنها نیســت» در کنار 
تصویر او، بیشــتر حالت دلجویى نفرات این ائتالف  از 
رســول جزینى را تداعى مى کند به جاى آنکه حمایت 
این کشتى گیر سابق از اعضاى ائتالف  را یادآورى نماید!

اما حاال که صحبت از سلبریتى هاست، بد نیست به نام 
احمد جمشیدیان کاپیتان ســه فصل پیش تیم فوتبال 
سپاهان هم اشــاره کنیم که در کنار تبلیغات مستقل و 
گســترده اى که همراه با تصاویر بزرگى از دوران بازى 
کردنش در باشگاه محبوب اصفهانى انجام داده، نامش 
در لیست شش نفره «ســفیران خدمت» و در کنار نام 
علیرضا نصر اصفهانى و غالمحسین صادقیان دو عضو 
فعلى شوراى شهر هم آمده است. البته معلوم نیست علت 
قرار گرفتن نام احمد جمشــیدیان در این لیست، اعتبار 
بخشــیدن به حضور پنج نفر دیگر این ائتالف  است یا 

اعتبار گرفتن از نام آنها! 

ائتالف هاى اصولگرایان
همزمان با پایان عصــر چهره ها و در میان ائتالف هاى 
رنگارنگى که در مبارزات انتخاباتى دوره پنجم شوراى 
شهر اصفهان با یکدیگر رقابت مى کنند، نام سه ائتالف  
بیشتر از سایر لیست ها به چشم مى آید. این سه ائتالف  
که به جریان هاى اصولگرا و اصالح طلب وابستگى دارند 
به احتمال فراوان اسکلت شــوراى شهر آینده را شکل 

خواهند داد. 
«مجمع اصولگرایــان اصفهــان» مهمترین ائتالف  
اصولگرایان این شــهر اســت که براى هر 13 کرسى 
شــوراى پنجم نامزد معرفى کرده که شش نفر از آنها 
از اعضاى شوراى فعلى هستند. سر لیست این ائتالف ، 
عباس حاج رســولیها عضو تمام ادوار شوراى شهر  و 

رئیس پیشین شــورا و ابوالفضل قربانى، نامزد ریاست 
شوراى چهارم هستند. حاج رســولیها در گفتگویى که 
اخیراً انجــام داده  اعالم کرده که این ائتالف ، لیســت 
اصلى اصولگرایان در اصفهان محسوب مى شود و سایر 
لیســت ها که ذیل نام اصولگرایى فعالیت مى کنند، به 
گفته او براى مخدوش کردن لیست اصلى اصولگرایان 

منتشر شده است.
حاج رسولیها اشاره اى به نام این لیســت ها نکرده اما 
واضح اســت که منظور او، دو ائتالف  «تحول خواهان 
اصولگرا» و به خصوص ائتالف  «نبــوغ جمعى و باور 
انقالبى» (نُجبا) است که در این دومى، نام چهار عضو 
فعلى شوراى شــهر هم به چشــم مى خورد. «نُجبا» 
لیست نزدیک به جبهه پایدارى اســت و این در حالى 
اســت که «مجمع اصولگرایان اصفهان» وابســته به 
جبهه اصولگرایان سنتى اســت هرچند در آگهى هاى 
تبلیغاتى شــان در کنار تصویر مصطفى میرســلیم و 
محمدباقر قالیباف، از تصویر ابراهیم رئیسى نامزد مورد 
حمایت جبهه پایدارى در انتخابات ریاست جمهورى هم 
استفاده کرده اند. اما «نُجبا» ترجیح داده اند از نام و تصویر 
نامزدهاى انتخابات ریاســت جمهورى در آگهى هاى 
تبلیغاتى شان استفاده نکرده و اصل را بر حضور خودشان 
متمرکز کنند. سر لیست این ائتالف ، رضا امینى رئیس 
شــوراى شــهر فعلى و عباس مقتدایى نماینده سابق 
اصفهان در مجلس اســت که در دوره قبلى انتخابات 
مجلس در سال 94 نتوانســت اعتماد مردم اصفهان را 
براى ورود مجدد به پارلمان جلب کند. در لیست «نُجبا» 
اسامى مدیرانى از شهردارى و صدا و سیماى اصفهان 
هم گنجانده شده اســت همچنان که نام دو مدیر ارشد 
شهردارى در لیســت «مجمع اصولگرایان اصفهان» 
به چشم مى خورد تا ُدز حضور مدیران شهردارى در دو 

ائتالف  اصلى اصولگرایان باال باشد. 
اما ضلع ســوم ائتالف هاى اصولگرایان اصفهان براى 
در اختیار گرفتن شوراى شهر، لیست «تحول خواهان 
اصولگرا» به سرلیســتى عباس مقتدایى اســت. البته 
به نظر نمى رسد این لیســت علیرغم بهره بردن از نام 
مقتدایى، یاراى مقابله با دو ضلع دیگر مثلث اصولگرایى 

شهر را داشته باشد. 

ائتالف هاى اصالح طلبان
در جبهه اصالح طلبان هم وضعیت، سه ضلعى است. 
ائتالف  «فهرست شــهر امید» که مورد تأیید شوراى 
هماهنگى اصالح طلبان اســتان اصفهــان قرار دارد 
به همراه «یاران اعتدال» کــه حمایت حزب اعتدال 
و توســعه را پشــت ســرش احســاس مى کند و نیز 
ائتالف  «اصالح طلبان تحول خــواه اصفهان» مثلث 
اصالح طلبان براى در اختیار گرفتن حداکثر کرسى هاى 
شوراى شهر اســت. طبعًا در این میان این سه لیست، 
آنکه شــانس بیشــترى براى خودش قائل مى باشد 
«فهرست شهر امید» است که با سرلیستى فتح ا... معین 
و علیرضا نصر اصفهانى دو عضو فعلى شوراى شهر وارد 
کارزار رقابت هاى انتخاباتى شده است. مجموعه اسامى 
که در این لیست به چشم مى خورند از سازمان عدالت 
و آزادى گرفته تا حزب مردم ســاالرى و اعتماد ملى را 
شامل مى شود. خانه کارگر اصفهان هم در این لیست 

یک عضو دارد. 
معین چندى پیش درباره  لیســت مزبورگفته بود که 
«فهرست شهر امید» لیست اصلى اصالح طلبان براى 
انتخابات شوراى شهر اصفهان بوده و سایر لیست هایى 
که با تابلــو اصالح طلبى وارد کارزار رقابت شــده اند، 
مورد تأیید شوراى هماهنگى اصالح طلبان استان قرار 
نگرفته اند. این اظهارنظر البته موجب کاهش فعالیت 
سایر لیست هاى اصالح طلب نشده آنچنان که مثًال در 
لیست «یاران اعتدال» که ذیل تصویر حسن روحانى 
به تبلیغات در ســطح شهر مشــغولند، اسامى مدیران 
ارشد اصفهان به چشــم مى خورد که نام رئیس صنف 

رستورانداران را هم شامل مى شود. 
ســومین ائتــالف اصالح طلب یــا همــان ائتالف 
«اصالح طلبان تحول خواه» اگرچه از تصاویر حســن 
روحانى و اکبر هاشمى رفسنجانى در تبلیغات محیطى 
خودشــان بهره مى گیرنداما به جهت اینکه از اسامى 
شاخص در این لیست استفاده کمترى شده، نمى توان 
شانس زیادى براى آنها قائل بود. مشهورترین نفر حاضر 
در ائتالف مذکور، ندا واشــیانى پور عضو فعلى شوراى 
شهر اصفهان است. نام واشیانى پور در ائتالف بى نام و 
نشان دیگرى به نام «تجلى شهر» هم گنجانده شده 
اســت عالوه بر اینکه تصاویر متعددى از او به صورت 
تک نفره یا دو نفره با یک نامزد دیگر درگوشــه و کنار 

شهر نصب شده است. 

ائتالف هاى تخصصى
اما فارغ از بحث هــاى اصولگرایــى و اصالح طلبى، 
چنانکه گفتیم در این دوره از تبلیغات انتخابات شوراى 
شهر، از نام «متخصصین» هم کم استفاده نشده است. 
حداقل سه ائتالف در اصفهان با وام گرفتن از این واژه 
براى رسیدن به شوراى شهر تالش مى کنند که یکى 
از آنها زیر عنوان «متخصصین اصفهان» به سرلیستى 
عباس مقتدایى و دیگرى ائتالف «این بار تخصص» 
با حضور احمد شریعتى نایب رئیس فعلى شوراى شهر 
بیشتر از بقیه مطرحند. از میان این دو ائتالف، اولى به 
اصولگرایان نزدیک است و دومى به اعتدالیون آنچنان 
که اسامى مشــترك میان این لیست با لیست «یاران 
اعتدال» که مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه است، 
همین گمانه را تقویت مى کند. شعارهاى این دو ائتالف 
هم جالب و تا حدودى با شعارهاى سایر نامزدها متفاوت 
اســت. ائتالف «این بار تخصص» با شــعار «این بار 
تخصص کلید قفل بسته شهر اســت» به میدان آمده 
و ائتالف «متخصصین اصفهان»، شعار «متخصصین 
متعهد، شــهر را مى ســازند» را براى خودش انتخاب 

کرده است. 
اما ائتالف ســوم کــه از واژه این روزهــا پرطرفدار 
«متخصص» اســتفاده کــرده اســت، ائتالف هفت 
نفره «1+6» با شــعار «ما فرزندان شهدا سهم خواهى 
نمى کنیم ولى جزئى از متخصصین شــهر هســتیم» 
مى باشد که به اســتناد بیوگرافى اعضاى این ائتالف، 
هر هفت نفر از مدیران شــهر و از جمله شــهردارى 

هستند. 

نام ها و نشانه ها
تشــکیل ائتالف در میان نامزدهاى انتخابات شوراى 
پنجم، سکه رایج است. هر دو نفر، ســه نفر، پنج نفر، 
هفت نفر یا 13 نفر، دور هم جمع شده اند و یک ائتالف 
تشکیل داده اند به هواى اینکه سند کرسى هاى بیشترى 
را در شوراى شهر به اسم خودشــان یا همفکرانشان 
بزنند.  از «یاران» تا «باران» در این ائتال ف ها به چشم 
مى خورد که از متخصص تا بى تجربه را شامل مى شوند. 
از کســى که چندین دوره عضو شــوراى شهر بوده تا 
جوانى که آمده جوانى اش را در شــورا به بلوغ برساند، 
نامشــان در لیســت هاى رنگارنگ قرار گرفته است. 
در کنار این ائتالف ها، مســتقل ها هم به کار خودشان 
مشــغولند. مأمور نیروى انتظامى که لباس نظامى را 
از تن درآورده، شهردار ســابق یکى از نواحى، مدیران 
ارشد شــهردارى، یکى دو نفر که به تأسى از مصطفى 
میرســلیم در روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهورى، 
کاله مهندسى بر سر گذاشــته  و با همان کاله، پوستر 
انتخاباتى شــان را تزیین کرده انــد، جوان هایى که با 
استایل مدل هاى ُمبلغ مد، ســاعت هاى گرانقیمت و 
انگشترهاى آنچنانى شان را در بنرهاى بزرگ به نمایش 
گذاشته اند، آتش نشــان هایى که با لباس آتش نشانى، 
فداکارى این قشــر را براى گرفتن رأى پیشه کرده اند 
و البته زنانى با شــال هاى بنفش که رنگ روز است و 
نماد اعتدال و میانه روى؛ اینها همه مشــترى هاى این 
روزهاى خیابان هاى اصلى و فرعى اصفهان هســتند. 
آمده اند تا رأى بگیرند و وارد شــوراى شهر شوند. این 
داســتان رقابت جدى جوخه اى از لشــکر 742 نفره 
سربازانى اســت که براى نشســتن روى 13 صندلى 
شوراى شهر اصفهان، ساختمان مرتفع خیابان بزرگمهر 
را به محاصره خود در آورده و آماده تسخیر آن هستند.  

 مرورى بر ائتالف هایى که براى تسخیر پارلمان شهر اصفهان شکل گرفته اند

شیفتگان شوراى شهر
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ابالغ وقت رسیدگى  
شــماره نامه: 9610113733100096 شــماره پرونده: 9409983733101075 شماره بایگانى شعبه: 
941129 حسب شکایت آقاى مسعود سبحانى بطرفیت خانم شیرین حمیدى چاالبه فرزند على بشماره 
شناسنامه370 متولد 1348 دائر برتحصیل مال نامشروع که وقت رسیدگى پرونده روزچهارشنبه 96/03/31 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده است باتوجه به اینکه متهم فوق الذکر مجهول المکان مى باشد دراجراى 
ماده 115.ق.آ.د.ك از طریق نشر این آگهى وقت رسیدگى به وى ابالغ مى گردد تا در وقت مقرر در شعبه 
حاضر گردد. بدیهى است عدم حضور نامبرده مانع از تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نیست. ضمناً این آگهى 
فقط یکبار نشر مى شود و تاریخ نشرآگهى تا ریخ ابالغ محسوب میشود. م الف: 4400 شعبه دوم بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/2/1078
حصر وراثت

قدمعلى روحانى داراى شناســنامه شماره به شرح دادخواست به کالســه 172/96 ش ح10  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلى روحانى بشناسنامه 4 در 
تاریخ 96/01/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-هوشنگ روحانى ش ش 2797، 2-سعید روحانى ش ش 9992، 3-قدمعلى روحانى ش ش 13، 4-زهرا 
روحانى ش ش 664، 5-نسرین روحانى ش ش 1554، 6-فرشته روحانى ش ش 186، 7-فاطمه روحانى 
ش ش 8306 (فرزندان متوفى) 8-زینت سپیانى ش ش 7 (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 و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد  واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4397 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/1079
مزایده

در پرونده کالســه 930641-940308  اجرایى و به موجب دادنامه 1274-930-332-940 صادره از 
شعبه اول حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى امیدشمس فرزند جلیل محکوم است به پرداخت 
11/000/000/000 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکــوم له و مبلغ 
721/445/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشــناس رسمى دادگسترى منتخب هیئت کارشناس 
سه نفره به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه زمین بایر به مســاحت عرصه 1648/5 بشماره 
پالك ثبتى 88/277 به نشــانى نجف آباد کمربندى جنوبى جاده کشــتارگاه کوچه زیتون مقابل درب 
غربى تصفیه خانه فاضالب بادرنظرگرفتن کلیه عوامل موثر ارزش پایه مزایده شــش دانگ پالك ثبتى 
به میزان 1/400/000/000 (یک میلیــارد وچهارصدمیلیون ریال) توضیحا:کل ملک به مزایده و فروش 
خواهد رسید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/21 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورد.  م الف: 4396 

اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/1080
ابالغ راي

تاریخ رســیدگى و صدور حکم: 96/1/29 شــماره پرونده: 6/96 ش3 شــماره دادنامه: 24/96 شــعبه 
رسیدگی کننده: شعبه ســوم مجتمع شــوراى حل اختالف چادگان خواهان: آقاى کامران قاسمى فرزند 
قربانعلى ســاکن: چادگان، شــهر زیارتى رزوه، خ امام، جنب مسجد ســید تقى، منزل شخصى،  خوانده: 
آقایان 1- اکبر قاسمى فرزند محمد ساکن: چادگان، شــهر زیارتى رزوه، خ امام، جنب مسجد سید تقى 
2- محسن گودرزى فرزند على یار آدرس: مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمى. راي شورا: 
در خصوص دعوى خواهان آقاى کامران قاســمى فرزند قربانعلى به طرفیت خواندگان آقایان 1- اکبر 
قاسمى فرزند محمد 2- محسن گودرزى فرزند على یار به خواســته درخواست صدور حکم دایر بر الزام 
خوانده به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و تنظیم ســند انتقال یک دستگاه خودروى سوارى پژوه 
پارس به شماره انتظامى 425165ایران77 به نام خواهان با احتساب مطلق خسارت قانونى مقوم به مبلغ 
هفتاد میلیون ریال، نظر به مبایعه نامه عادى مورخ 91/3/27، تصرف مشــارالیه در وســیله نقلیه مذکور 
و مدارك آن از جمله ســند مالکیت خودرو، حکایت از انعقاد عقد بیع در خصــوص آن خودرو فى مابین 
خواهان (خریدار) و خوانده ردیف دوم (فروشــنده) دارد و عقد بیع متعاقدین را بــه اجراى کلیه تعهدات 
قانونى، قراردادى و عرفى ناشى از آن از جمله تنظیم سند رسمى به نام خریدار توسط بایع ملزم مى نماید 
و با توجه به اینکه حسب پاسخ اســتعالم واصله از پلیس اطالعات و امنیت عمومى چادگان به شماره و 
تاریخ وارده ى 451-95/12/16 مالکیت قانونى و رســمى وســیله نقلیه فوق الذکر به نام خوانده ردیف 
دوم دعوى معرفى گردیده اســت و از طرفى مشارالیه با وصف ابالغ در جلســه دادرسى حاضر نگردیده 
و الیحه اى را نیز در جهت اثبات برائت خود یا بى اعتبارى دعوى خواهان و مســتندات وى ارائه ننموده 
است لذا قاضى شورا با احراز مالکیت خوانده مذکور بر احراز صحت بیع صورت گرفته، دعوى خواهان را 
وارد و مقرون به صحت تشــخیص داده و با توجه به اصل صحت و قراردادها و به استناد مواد 10، 219، 
220، 222، 231، 362، 1258 از قانــون مدنى و مواد 198و 519 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر 
الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفترخانه هاى اســناد رسمى و انتقال سند رسمى وسیله نقلیه 
فوق الذکر، به نام خواهان به عنوان اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى در حق مشارالیه صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز بعد از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و بعد از انقضاى آن ظرف مدت مشابه قابل اعتراض تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه محترم عمومی شهرستان چادگان مى باشــد و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اینکه 
دعوى متوجه ایشان نمى باشد. لذا قاضى شورا به استناد ماده 89 از قانون آئین دادرسى مدنى ناظر به بند 4 
ماده 84 همان قانون قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف مدت 
20 روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم حقوقى شهرستان چادگان مى باشد. م الف: 19 

ناظمى هرندى قاضى شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان چادگان/2/1115
ابالغ راي

کالسه پرونده: 94/462 شماره دادنامه: 56 تاریخ رسیدگى: 96/02/24 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شوراي 
حل اختالف اصفهان دهاقان خواهان: حیدرعلى حیدرى به نشــانی: پاســگاه همگین، خوانده: شهین 
پیرمرادیان، خواســته: تقاضاى رسیدگى و الزام خوانده به انتقال ســند خودروى پراید به شماره انتظامى 
194ن27 ایران 23 در یکى از دفاتر اسناد رسمى به احتساب خســارت دادرسى، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأي قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمى خواهان حیدر على حیدرى فرزند احمد على به طرفیت خوانده شهین پیرمرادیان فرزند 
هوشنگ به خواسته الزام خوانده به انتقال ســند خودروى پراید به شماره انتظامى 194ن27 ایران 23 در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى به احتساب خسارت دادرسى، با عنایت به محتویات پرونده و مختصراً بدین شرح 
که خواهان مدعى است خودروى موصوف را با انعقاد قولنامه از خوانده خریدارى نموده که حسب استعالم 
صورت گرفته از راهور فرماندهى انتظامى و سایر قرائن موجود در پرونده و با توجه به اینکه آدرس ایشان 
مجهول المکان مى باشد مراتب حضور ایشان از طریق نشر آگهى در مورخ 95/12/25 ابالغ گردیده است 
که در جلسه دادرسى حاضر نشــده و الیحه اى نیز در این خصوص ارائه ننموده اند لذا دعوى ایشان را با 
کیفیت فوق وارد دانسته و مستنداً به ماده 198 و 512 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 219 و 220 
و 362 و 383 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به انتقال ســند خودروى موصوف در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و مبلغ چهارصد و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسى صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره 
غیابى و ظرف مدت 20روز واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در دادگاه عمومى حقوقى دهاقان مى باشــد. م الف: 96/53 قاسمى قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/2/1116
مزایده

شماره صورتمجلس: 9609003623300009 شماره پرونده: 9509983623100602 شماره بایگانى 
شعبه: 950330  اجراى احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه 
در پرونده کالســه 950330 مدنى که به موجب آن آقاى ولى اله فدایى فرزند محمد محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 11/237/450 ریال به عنوان اصل خواســته به انضمام مبلغ 2/000/000  ریال به عنوان 
هزینه کارشناسى و ســایر هزینه هاى مربوطه در حق محکوم له آقاى ابوالفضل نیک نهاد فرزند احمد و 
پرداخت مبلغ 1/500/000ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه 
طوعًا درصدد اجراى مفاد اجرائیه برنیامده اســت فذا اموال مشارالیه را به شــرح ذیل از طریق مزایده به 
فروش مى رساند: یک دستگاه خم آلومینیوم شامل الکتروموتور با توان 1/1 کیلو وات و 2850 دور در دقیقه 
شامل گیربکس و چرخ دنده و محور و غلطک ارزیابى شــده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
15/000/000 ریال، متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافته و تا پنج روز 
قبل از تاریخ مزایده اموال/ملکى را که آگهى شده مالحظه نمایند. اموال فوق به شخصى واگذار مى گردد 
که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید کل بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید تا نسبت به تحویل آن اقدام گردد. تاریخ مزایده: 1396/03/11 روز: پنج شنبه ساعت: 10 صبح 
مکان مزایده: واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. م الف: 76  واحد اجراي احکام مدنى 

دادگسترى  شهرستان اردستان/2/1117
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/09/363049- 1396/2/16 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ قطعه زمین 
مزروعى شماره 625- فرعى از 32- اصلى بخش یک ثبتى شــهرضا که در صفحه 546 دفتر 185 دفتر 
امالك بنام مصطفى شیبانى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده سپس بالواسطه/مع الواسطه به موجب سند 
انتقال شماره: 73934-61/8/18 دفترخانه شماره سه شــهرضا به سیف اله غالم الدین انتقال و بموجب 
سند شماره 88806-64/12/22 دفتر سه شهرضا به مصطفى هاشــم زاده نسبت به سه-چهارم و زهره 
بهرامى اسفرجانى نسبت به یک-چهارم سهم مشاع از ششدانگ پالك فوق انتقال گردیده اینک مصطفى 
هاشم زاده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 960918711312416-96/2/11 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 9750-96/3/11 به گواهى دفترخانه 303 شهرضا 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. م الف: 146  ثبت اسناد و امالك شهرضا/2/1118
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: اکبر ســلمانى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
65/000/000 ریال به طرفیت خوانده سجاد حسینى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1047/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/4/13 ساعت 
10 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار میگردد 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 در صورت عدم حضور شــورا 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: 4412 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1145
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: محمدرضا سلمانى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه 
مبلغ 13/500/000 تومان به طرفیت خوانده سجاد حسینى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1048/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 
96/4/13 ساعت 10:30 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک 
بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت 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: 4427 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/2/1146

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت از وقت رســیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آقاى ســلما محمدپور دادخواستى 
بطرفیت حجت اله محمدپور به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 
138/96 ثبت گردیده اســت. نظربه اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب 
حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب 
یک مرتبه دریکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز 
شنبه مورخ 96/04/10 ساعت 4/45 جهتت رســیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
و وقت رسیدگى ابالغ شده محســوب و از طرف شــورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 4426 
شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد - مســتقر در یزدانشهر (مجتمع شمار ه 

یک)/2/1147
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103730301063 شماره پرونده: 9609983730300254 شماره بایگانى شعبه: 
960258  ابالغ شونده حقیقى: حسین باب الخانى نجف آبادى فرزند مرتضى شماره ملى: 1091401284 
به نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 96/04/10 شنبه ســاعت 10:30 محل حضور: نجف آباد. علت 
حضور: درخصوص دعوى مریم شکرالهى یانچشمه بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 

این شعبه حاضر شوید. م الف: 4430 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/1148 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان احمد معینى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به طرفیت خوانده 
فرزانه نمازى به شــوراى حل اختالف شــعبه شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شــماره 1213/95ش ح12 ثبت گردیده و وقت دادرســى بــه تاریخ 96/04/12 ســاعت 4/30 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانــدگان مجهول المــکان 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 نشــر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. م الف: 4438 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/1149 
آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از سوى هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون 

الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر

نظر به اینکه طبق آراء صادره باستناد مدارك و اســناد رسمى و عادى تسلیمى تصرفات مالکانه مفروزى 
افراد متقاضى بر روى پالکهاى 321 و 437 و 440  اصلى واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان 
شاهین شهر احراز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح ذیل طبق قسمت 
اخیر بند 2 ماده 1 مذکور و ماده 10 آئین نامه اجرائى مراتب براى یــک نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
اشخاصى نسبت به آنها اعتراض داشته باشــد از تاریخ انتشار و الصاق آگهى ظرف مدت 20 روز اعتراض 
خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر تسلیم نماید و ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایى تقدیم و گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر تســلیم نماید بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و گواهى تقدیم دادخواست ظرف مدت مقرر در اجراى راى 
صادره اقدام و سند مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه معترض به محاکم قضائى براى تقدیم دادخواست اعتراض نمى باشد.
1- راى شماره 1 مورخ 1396/01/23 کالسه 159/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
13145 مجزى شده از 32 فرعى از 437 اصلى به مســاحت 274/71 متر مربع به نام على عارفیان جزى 

فرزند ناد على واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
2- راى شماره 2 مورخ 1396/01/23 کالسه 504/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
13146 مجزى شده از 33 فرعى از 437 اصلى به مساحت 256/70 متر مربع به نام هاى بهرام على ملکى 
جزى فرزند حسنعلى نسبت به 1/5 دانگ محبوبه ایزدى جزى فرزند رمضانعلى نسبت به 1/5 دانگ الهام 
معظم جزى فرزند محمد على نسبت به 1/5 دانگ علیرضا على ملکى جزى فرزند حسنعلى نسبت به 1/5 

دانگ واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبت شهرستان شاهین شهر 
3- راى شــماره 3 مورخ 1396/01/23 کالسه 225/95 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13147 مجزى شده از 152 فرعى از 437 اصلى به مساحت 203/436 متر مربع به نام هاى حسین 
تقیان جزى فرزند ناد على و ناهید یزدانى فرزند عباســعلى بالسویه واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى 

شهرستان شاهین شهر 
4- راى شماره 4 مورخ 1396/01/23 کالسه 224/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
13148 مجزى شده از پالك 154 فرعى از 437 اصلى به مساحت 269/74 متر مربع به نام محمد کریمیان 

جزى فرزند علیرضا واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
5- راى شماره 5 مورخ 1396/01/23 کالسه 121/95 ششدانگ یک باب مغازه به پالك 13149مجزى 
شده از پالك 188 فرعى از 437 اصلى به مساحت 71/90 متر مربع به نام حیدر فروتن فرزند على اکبر واقع 

در شهر گز حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
6- راى شماره 6 مورخ 1396/01/23 کالسه 122/95 ششدانگ یک باب مغازه به شماره پالك 13150 
مجزى شده از 188 فرعى از 437 اصلى به مساحت 59/86 متر مربع به نام حجت اله حمصى جزى فرزند 

محمد واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
7- راى شماره 7 مورخ 1396/01/23 کالسه 269/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به پالك 13151 
مجزى شده از 200 فرعى از 437 اصلى به مســاحت 172/25 متر مربع به نام هاى اعظم ظهیرى جزى 
فرزند رمضانعلى نسبت به 2 دانگ و بیگم مولویان فرزند عزیز اله نسبت به 2/5 دانگ و حسن شیر جزى 

فرزند على نسبت به 1/5 دانگ واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
8- راى شــماره 8 مورخ 1396/01/23 کالسه 1807/93 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13152 مجزى شده از پالك 457 فرعى از 437 اصلى به مساحت 262/41 متر مربع به نام هاى 
حسن محمدى جزى فرزند على نســبت به 4/5 دانگ و کبرى طالب زاده جزى فرزند جمشید نسبت به 
1/5 دانگ باستثناء منافع و حق سکنى یک دوازدهم از یک ســهم و نیم مورد ثبت تا زمان حیات متعلق 
به خانم معصومه طالب زاده جزى فرزند محمد (فروشنده)مى باشد واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى 

شهرستان شاهین شهر 
9- راى شماره 9 مورخ 1396/01/23 کالسه 1604/93 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
13153 مجزى شده از 1853 فرعى از 437 اصلى به مساحت 223/37 متر مربع به نام بهمن هادیان جزى 

فرزند حسن واقع در شهر گز بخش 16حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
10- راى شماره 10 مورخ 1396/01/23 کالسه 22/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
13154 مجزى شده از پالك 1930 فرعى از 437 اصلى به مساحت 195/25 متر مربع به نام هاى هاجر 
ذکاوتمند جزى فرزند غالمحسین و عزت اله حاتم پور جزى فرزند عباسعلى بالسویه واقع در شهر گز بخش 

16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
11- راى شماره 11 مورخ 1396/01/23 کالسه 523/94 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13155 مجزى شده از پالك 2144 فرعى از 437 اصلى به مساحت 153/23 متر مربع به نام محمد 

ابراهیم عارفیان جزى فرزند محمد واقع در شهر گز بخش16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
12- راى شماره 12 مورخ 1396/01/23 کالسه 58/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
13156 مجزى شده از پالك 9869 فرعى از 437 اصلى به مساحت 222/10 متر مربع به نام هاى محمد 
حسن صادق پور جزى فرزند حســینعلى و زهرا یخچالى فرزند محمد بالسویه واقع در شهر گز بخش 16 

حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
13- راى شماره 14 مورخ 1396/01/23 کالسه 188/94 ششدانگ خانه مسکونى به شماره پالك 2374 
مجزى شــده اى پالك 374 فرعى از 440 اصلى به مســاحت 170/8 متر مربع به نام هاى محمد على 
ملکوتى فر فرزند کرمعلى و علیرضا ملکوتى فر فرزند کرمعلى بالســویه واقع در شهر  گز بخش 16 حوزه 

ثبتى شهرستان شاهین شهر 
14- راى شماره 15 مورخ 1396/01/23 کالسه 387/94 ششدانگ یک باب ساختمان تجارى مسکونى 
به شماره پالك 1508 مجزى شده از پالك 598 فرعى از 321 اصلى به مساحت 183/87 متر مربع به نام 

حیدر خیرى فرزند على واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
15- راى شماره 16 مورخ 1396/01/23 کالسه 388/94 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 1509 مجزى شده از پالك 634فرعى از 321 اصلى به مساحت 89/04 متر مربع به نام ناد على حق 

شناس جزى فرزند حسین واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
آگهى اصالحى

1- راى شماره 1756 تاریخ 95/04/10 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى پالك 2273 مجزى شده از 
پالك 368 فرعى از 440 اصلى به مساحت 229/38 متر مربع به نام امر اله حیدر پور جزى فرزند حسین 
واقع در شهر گز بخش 16حوزه ثبتى شهرستان شاهین شــهر (در آگهى قبلى پالك فرعى اشتباها 386 

قید شده است)
آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از سوى هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى و 

حمایت از تولید و عرضه مسکن اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر
نظر به اینکه طبق آراء صادره باستناد مدارك و اسناد رسمى و عادى تسلیمى تصرفات مالکانه مفروزى افراد 
متقاضى بر روى پالکهاى 409و410 اصلى واقع در شهر گرگاب بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین 
شهر احراز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح ذیل طبق قسمت اخیر بند 2 
ماده 1 مذکور و ماده 10 آئین نامه اجرائى مراتب براى یک نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه اشخاصى نسبت 
به آنها اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشــار و الصاق آگهى ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت 
مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر تسلیم نماید و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایى تقدیم و گواهى تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر تسلیم نماید بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض و گواهى تقدیم دادخواســت ظرف مدت مقرر در اجراى راى صادره اقدام و سند 
مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه معترض به محاکم قضائى براى تقدیم دادخواست اعتراض نمى باشد.
1- راى شماره 1 مورخ 1396/01/23 کالسه 184/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
4060 مجزى شده از 1833 فرعى از 409 اصلى به مساحت 225/72 متر مربع به نام علیرضا صالحیان 

فرزند ولى اله واقع درشهر گرگاب بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
2- راى شماره 2 مورخ 1396/01/23 کالسه 233/95 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به شماره پالك 
5418 مجزى شده از 1833 فرعى از 409 اصلى به مساحت 263/05 متر مربع به نام على روح االمین فرزند 

نعمت اله واقع در شهر گرگاب بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
3- راى شماره 3 مورخ 1396/01/23 کالسه 1735/93 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
7547 مجزى شده از 1833 فرعى از 409 اصلى به مساحت 235/60 متر مربع به نام سعید نظرى زاد فرزند 

ناصر واقع در شهر گرگاب بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
4- راى شماره 4 مورخ 1396/01/23 کالسه 472/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
7561 مجزى شده از 1833 فرعى از 409 اصلى بهمســاحت 166/67 متر مربع به نام مجید حق شناس 

فرزند حسنعلى واقع در شهر گرگاب بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
5- راى شماره 5 مورخ 1396/01/23  کالسه 480/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
13025 مجزى شده از 1833 فرعى از 409 اصلى به مساحت 167/90 متر مربع به نام سحر حسینعلى پور 

فرزند محمد واقع در شهر گرگاب بخش 16 حوزه ثبتى شهر ستان شاهین شهر 
6- راى شماره 6 مورخ 1396/01/23 کالسه 465/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
1732 فرعى از 410 اصلى به مساحت 141/40 متر مربع به نام معصومه انصارى بنى فرزند خدا بخش واقع 

در شهر گرگاب بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر تاریخ انتشار: 96/2/27
م الف: 345  ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/2/1238 

آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از سوى هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون 
الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر
نظر به اینکه طبق آراء صادره باستناد مدارك و اســناد رسمى و عادى تسلیمى تصرفات مالکانه مفروزى 
افراد متقاضى بر روى پالکهاى 321 و 437 و 440  اصلى واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان 
شاهین شهر احراز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح ذیل طبق قسمت 

اخیر بند 2 ماده 1 مذکور و ماده  10 آئین نامه اجرایى مراتب براى یــک نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
اشخاصى که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهى و اشخاصى که نسبت به 
تحدید حدود و حقوق ارتفاقى اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود ظرف مدت 20 
روزاعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر تسلیم نماید و 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایى تقدیم و 
گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر تسلیم نماید بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و گواهى تقدیم دادخواست ظرف مدت مقرر در اجراى 
راى صادره اقدام و سند مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترض به محاکم قضائى براى تقدیم دادخواست اعتراض نمى باشد.
 عملیات تحدید حدود در روزهاى مقرر فوق الذکر به ترتیب از ســاعت 9 صبح شروع و بعمل خواهد آمد 
لذا کســانى که به تحدید حدود اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود ظرف مدت 
20 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت تســلیم نمایند و پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت 
یک ماه با تقدیم دادخواســت به مرجع ذى صالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست خود را اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند.
1- راى شماره 17 مورخه 1396/01/23 کالسه 52/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 
1510 مجزى شده از 124 فرعى از 321 اصلى به مساحت 135/05 متر مربع به نام محمد اعظمیان جزى 

فرزند قدرت اله واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/03/23)
2- راى شماره 18 مورخه 1396/01/23 کالسه 377/94 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 1511 مجزى شــده از 189 فرعى از 321 اصلى به مساحت 198/10 متر مربع به نام مهدى مظفر 

جزى فرزند شیرزاد واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر  (1396/03/23)
3- راى شماره 19 مورخه 1396/01/23 کالسه 244/95 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 1512مجزى شده از 189 فرعى از 321 اصلى به مساحت 136/09 متر مربع به نام حسن مطلبى 

جزى فرزند حیدر واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/03/23)
4- راى شــماره 20 مورخه 1396/01/23 کالسه 72/95 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 1513 مجزى شده از پالك 526 فرعى از 321 اصلى به مساحت 137/15 متر مربع به نام مهدى 
مطلبى جزى فرزند غالمرضا واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/03/23)

5- راى شماره 21 مورخه 1396/01/23 کالسه 389/94 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 1514 مجزى شــده از پالك 752 فرعى از 321 اصلى به مســاحت 144/56 متــر مربع به نام 
حسن عرب بیگى جزى فرزند اســمعیل واقع در شــهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 

(1396/03/24)
6- راى شماره 22 مورخه 1396/01/23  کالسه 78/95 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 1515 فرعى مجزى شــده از پالك 819 فرعى از 321 اصلى به مساحت 248/65 متر مربع به نام 
محمد کاویانى فرزند حیدر واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/03/24)

7- راى شماره 23 مورخه 1396/01/23 کالسه 502/94 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13161 مجزى شده از 29 فرعى از 437 اصلى به مساحت 180 متر مربع به نام هاى کبرى عارفیان 
فرزند حیدر نسبت به 2 دانگ و حسین مولویان جزى فرزند عزیز اله نســبت به 4 دانگ واقع در شهر گز 

بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/03/24)
8- راى شماره 24 مورخه 1396/01/23 کالسه 193/95 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13162 مجزى شده از 30 فرعى از 437 اصلى به مساحت 198 متر مربع به نام هاى اسماعیل دو 
سریان جزى فرزند على نسبت به 2 دانگ و على دو سریان جزى فرزند اسماعیل نسبت به 1/5 دانگ و اکبر 
دو سریان جزى فرزند اسماعیل نسبت به 2 دانگ و سوسن کارگرچیگانى فرزند محمد حسن نسبت به نیم 

دانگ واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/03/24)
9- راى شماره 25 مورخه 1396/01/23  کالسه 247/95 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به شماره 
پالك 13163 مجزى شده از 94 فرعى از 437 اصلى به مساحت 192/687 متر مربع به نام حسن ضیائى 

جزى فرزند رحیم واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/03/27)
10- راى شــماره 26 مورخه 1396/01/23 کالســه 284/95 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به 
شماره پالك 13164 مجزى شــده از پالك 111 فرعى از 437 اصلى به مســاحت 245/70 متر مربع 
به نام محترم علیمرادى جزى فرزند حسنعلى واقع در شــهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین 

شهر(1396/03/27)
11- راى شماره 27 مورخه 1396/01/23 کالسه 248/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13165 مجزى شده از پالك 164 فرعى از 437 اصلى به مساحت 269/66 متر مربع به نام هاى 
امراله ضیائى جزى فرزند قاسم و خدیجه ضیائى جزى فرزند على بالسویه واقع در شهر گز بخش 16 حوزه 

ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/03/27)
12- راى شماره 28 مورخه 1396/01/23 کالسه 506/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13166 مجزى شده از پالك 198 فرعى از 437 اصلى به مساحت 152/30 متر مربع به نام هاى 
عزیز اله حاتمیان جزى فرزند حسن و سیما غفوریان جزى فرزند حسن بالسویه واقع در شهر گز بخش 16 

حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/03/27)
13- راى شماره 29 مورخه 1396/01/23  کالسه 507/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13167 مجزى شده از 208 فرعى از 437 اصلى به مساحت 165/03 متر مربع به نام ناصر عارفیان 

فرزند حیدر واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/03/29)
14- راى شماره 30 مورخه 1396/01/23 کالسه 166/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13168 مجزى شده از پالك 327 فرعى از 437 اصلى به مساحت 251/45 متر مربع به نام هاى 
مصطفى ضیائى فرزند حسن نســبت به یک دانگ و محمد ضیائى فرزند مصطفى نسبت به یک دانگ و  
زهرا ضیائى جزى فرزند محمد على نسبت به یک دانگ و فرزانه قنبران فرزند حسن نسبت به دو دانگ 
و عباسعلى ضیائى فرزند مصطفى نســبت به یک دانگ واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان 

شاهین شهر (1396/03/29)
15- راى شماره 31 مورخه 1396/01/23 کالسه 223/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13169 مجزى شده از پالك 350 فرعى از 437 اصلى به مساحت 175/92 متر مربع به نام هاى 
شیرزاد مرادمند جزى فرزند عزیزاله نسبت به دو دانگ و سمیه عنایت جزى فرزند حسین نسبت به 4 دانگ 

واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/03/29)
16- راى شماره 32 مورخه 1396/01/23 کالسه 172/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13170 مجزى شده از پالك 589 فرعى از 437 اصلى به مساحت 136 متر مربع به نام هاى ولى اله 
امینان فرزند حسین نسبت به 4 دانگ و اعظم ابوطالبى جزى فرزند عباس نسبت به 2 دانگ واقع در شهر 

گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/03/29)
17- راى شماره 33 مورخه 1396/01/23 کالسه 220/95 ششــدانگ یک باب مغازه به شماره پالك 
13171 مجزى شده از پالك 589 فرعى از 437 اصلى به مساحت 18/90 متر مربع به نام اقدس حاتم پور 
جزى فرزند ابراهیم به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى واقع در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین 

شهر (1396/03/31)
18- راى شماره 34 مورخه 1396/01/23 کالسه 210/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13172 مجزى شده از پالك 628 فرعى از 437 اصلى به مساحت 264/94 متر مربع به نام اسماعیل 

محمدى فرزند حسن واقع در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/03/31)
19- راى شماره 35 مورخه 1396/01/23  کالسه 211/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13173 مجزى شده از 628 فرعى از 437 اصلى به مســاحت 221/23 متر مربع به نام اسماعیل 
محمدى فرزند حسن به اســتثنا بها ثمنیه اعیانى واقع در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین 

شهر (1396/03/31)
20- راى شــماره 36 مورخه 1396/01/23  کالســه 174/95 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به 
شماره پالك 13174 مجزى شده از 668 فرعى از 437 اصلى به مساحت 184/62 متر مربع به نام على 
اکبر علیمرادى جزى فرزند حســن على واقع درشــهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 

(1396/03/31)
21- راى شماره 37 مورخه 1396/01/23 کالسه 208/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13175 مجزى شده از پالك 684 فرعى از 437 اصلى به مساحت 202/92 متر مربع به نام هاى 
نادعلى آقا امینى جزى فرزند عباسعلى نسبت به دو دانگ و علیرضا آقا امینى جزى فرزند ناد على نسبت 
به یک دانگ و قدیر على آقا امینى جزى فرزند ناد على نسبت به یک دانگ و وجیهه عرفانى فرزند منصور 
نسبت به یک دانگ و عزت عرفانى جزى فرزند محمد على نسبت به یک دانگ واقع در شهرگز بخش 16 

حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/04/01)
22- راى شماره 38 مورخه 1396/01/23 کالسه 25/95 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13176 مجزى شــده از پالك 2154 فرعى از 437 اصلى به مســاحت 136/90 متر مربع به نام 
سید محمود هاشمى جزى فرزند ســید کریم واقع درشــهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین 

شهر(1396/04/01)
23- راى شماره 39 مورخه 1396/01/23 کالسه 140/92 ششدانگ یک قطعه زمین محصور  به شماره 
پالك 13177 مجزى شده از  پالك  2302 فرعى از437 اصلى  به مساحت  50 مترمربع  بنام حاتم حاتمیان 

جزى فرزند حسینعلى  واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/04/01)
24- راى شماره 40 مورخه 1396/01/23 کالسه 141/92 ششــدانگ یکباب خانه مسکونى به شماره 
پالك13178مجزى شــده از پالك هاى  2302 و2303 فرعى از 437 اصلى به مساحت 181 مترمربع 
بنام رحمت اله حاتمیان جزى فرزند حسینعلى واقع در شــهرگز بخش  16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین 

شهر(1396/04/01)  
25- راى شماره 41 مورخه 1396/01/23 کالسه 158/92 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13179 مجزى شده از پالك هاى 2302 و 2303 فرعى از437 اصلى به مساحت 158/73 مترمربع  
به نام هاى حاتم حاتمیان جزى فرزند حسینعلى نسبت به  5 دانگ  و زهرا  صادقى  پور جزى  فرزند حسن 

نسبت به یک دانگ واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/03)  
26- راى شماره 42 مورخه 1396/01/23 کالســه 160/92 ششدانگ  یکباب خانه مسکونى  به شماره 
پالك 13180 مجزى شده از پالك هاى 2302 و2303 فرعى از 437 اصلى به مساحت 178/67 مترمربع   
به نام هاى مجید اشرفیان جزى فرزند نادعلى و مجتبى اشرفیان جزى فرزند  نادعلى بالسویه واقع در شهر 

گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین  شهر (1396/04/03)
27- راى شماره 43 مورخه 1396/01/23 کالسه 206/95 ششــدانگ یکباب خانه مسکونى به شماره 
پالك 13181 مجزى شده ازپالك 2307 از 437 اصلى به مساحت 283/24 مترمربع به نام هاى على رضا 
واحدى جزى فرزند حیدر نسبت به 4 دانگ و زهرا ممتاز  فرزند حسین نسبت به 2 دانگ  واقع در شهرگز 

بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر  (1396/04/03)
28- راى شماره 44 مورخه 1396/01/23 کالسه 88/95 ششدانگ یک باب ساختمان تجارى مسکونى 
به شماره پالك 13182 مجزى شده از پالك 3437 فرعى از 437 اصلى به مساحت 95/38 مترمربع به نام 
زهرا هادیان جزى فرزند قنبر واقع در شهر گز بخش  16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/03)   
29- راى شماره 45 مورخه 1396/01/23 کالسه 158/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2375 مجزى شده از پالك 145 فرعى از 440 اصلى به مساحت 177/51 مترمربع به نام هاى احمد 
رضا امینیان جزى فرزند امراله نسبت به4 دانگ و اعظم امینیان جزى فرزند شکراله نسبت به 2 دانگ واقع 

درشهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/04)
30- راى شماره 46 مورخه 1396/01/23 کالسه 91/95 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2376 فرعى مجزى شده از پالك 146 فرعى از 440 به مســاحت 188/78 مترمربع به نام هاى 
اصغرحکیمیان جزى فرزند صادق نسبت به 4 دانگ و اقدس محمدى جزى فرزند امراله نسبت به 2 دانگ 

واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/04)
31- راى شماره 47 مورخه 1396/01/23 کالسه 532/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2377 مجزى شده از پالك 147 فرعى از 440 اصلى به مســاحت 213/40 مترمربع به نام هاى 
قربانعلى طاهرى فرزند  ســلیمان  و منظر محمد خانى فرزند عزیز اله بالسویه  واقع در شهر گز بخش 16 

حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/04)  
32- راى شماره 48 مورخه 1396/01/23 کالسه 217/95 ششدانگ  یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2378 مجزى شــده از پالك  147  فرعى از  440  اصلى به مساحت 177/03 مترمربع به نام هاى 
محمد على حاتم پور جزى فرزند حسین نسبت به  پنج دانگ  و مریم  ریاحى فرزند ابراهیم نسبت به یک 

دانگ واقع در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/04)
33-  راى شماره 49 مورخه 1396/01/23 کالسه 992/92 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2379 مجزى شده از پالك  148  فرعى از 440 اصلى به مساحت 262/37 مترمربع به نام اسماعیل 
شایان جزى فرزند کاظم نســبت به 4 دانگ و مهرى رحمانیان فرزند حســین نسبت به 2 دانگ واقع در 

شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/07)   
34- راى شماره 50  مورخه 1396/01/23 کالســه 94/95 ششدانگ  یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2380 مجزى شــده از پالك 205 فرعى از  440  اصلى  به مساحت 188/71 مترمربع به نام هاى  
غالمرضا جمشیدى  فرزند فضل اله و آذر مبینى فرزند عباس  بالسویه واقع در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى 

شهرستان شاهین شهر (1396/04/07)  
35- راى شماره 51 مورخه 1396/01/23 کالسه 167/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى  به شماره 
پالك 2381 مجزى شده از پالك  205 فرعى از 440 اصلى به مساحت 238/59 مترمربع به نام هاى زهرا 
حیدرپور فرزند عزیز اله نســبت به 4 دانگ و میالد دادخواه فرزند ایرج نسبت به دو دانگ واقع در شهرگز 

بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر  (1396/04/07)
36- راى شماره 52 مورخه 1396/01/23 کالسه 216/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
2382 مجزى شــده از پالك 215  فرعى از 440 اصلى به مســاحت 221/32 مترمربع  به نام محســن 
حاجى قاســمى دهنوى فرزند محمد حســن واقع در شــهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین 

شهر(1396/04/07)   
37- راى شماره 53 مورخه 1396/01/23 کالسه 536/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2383 مجزى شــده از پالك 356 فرعى  از  440  اصلى به مســاحت  220 مترمربع به نام هاى 
عباسعلى حسینعلى پور جزى  فرزند عبدالحسین نسبت به 5 دانگ  و الهام  نادرى  جزى  فرزند عباس نسبت 

به 1 دانگ واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/04/10) 
38- راى شماره 54 مورخه 1396/01/23 کالسه 215/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2384 مجزى شده از پالك 363 فرعى از 440 اصلى به مساحت 171 مترمربع به نام زهرا شریفیان 

جزى فرزند حسین  واقع در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/10)
39- راى شماره 55 مورخه 1396/01/23 کالسه 1513/93 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2385 مجزى شده از پالك 381 فرعى از 440 اصلى به مساحت 244/27 مترمربع به نام هاى روح 
اله زمانیان فرزند حفیظ اله نســبت به  3 دانگ و محمد زمانیان فرزند حفیظ اله نسبت به 2 دانگ و مریم 
رحمانیان جزى  فرزند علیرضا نسبت به 1 دانگ  واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین 

شهر (1396/04/10) 
40- راى شماره 56 مورخه 1396/01/23 کالسه 260/95 ششدانگ یک باب مغازه به شماره پالك 2386 
مجزى شده از پالك 383  فرعى از  440  اصلى  به مساحت  29/21 مترمربع  به نام محمود سعیدیان جزى 

فرزند على  واقع در شهر گز  بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/04/10) 
41- راى شماره 57 مورخه 1396/01/23 کالسه 538/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2387 مجزى شده از پالك 383 فرعى از  440  اصلى  به مساحت 202/30 مترمربع  به نام حسین 
عرب بیگى فرزند  محمد واقع در شهر گز  بخش 16  حوزه  ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/04/12)  
42- راى شماره 58 مورخه 1396/01/23 کالسه 65/94 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2388 مجزى شده از پالك  384 فرعى از  440 اصلى به مساحت 255/60 مترمربع  به نام محمد 

رضا نصیرى جزى واقع در گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/04/12)
43- راى شماره 59 مورخه 1396/01/23 کالسه 145/95 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2389 مجزى شده از پالك  386 فرعى از 440 اصلى به مســاحت 211/10 مترمربع به نام هاى 
اقدس رضا رحیمى فرزند عباس نسبت به  2/5 دانگ و زهره  کاظمى جزى فرزند رمضانعلى نسبت به 1/5 
دانگ و زهره رضا رحیمى جزى فرزند ابراهیم نسبت به 2 دانگ واقع در گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان 

شاهین شهر (1396/04/12)
44- راى شــماره 60 مورخه 1396/01/23 کالســه 539/94 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به 
شماره پالك 2390 مجزى شــده از پالك  388 فرعى از 440  اصلى  به مساحت 367/41 مترمربع  به 
نام  معصومه اله وکیل جزى فرزند حســینعلى واقع در شــهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین 

شهر(1396/04/12) 
45- راى شماره 61 مورخه 1396/01/23 کالسه 1511/93 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2391 مجزى شده از پالك 389 فرعى از 440 اصلى به مســاحت 154/36 متر مربع به نام هاى 
حسن شبیهى فرزند عباسعلى نسبت به 4 دانگ و لیال  شبیهى  جزى فرزند شکراله نسبت به 2 دانگ واقع 

در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/14)  
46- راى شماره 62 مورخه 1396/01/23 کالسه 540/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2392 مجزى شده از پالك  389 فرعى از 440 اصلى به مساحت 169/22 مترمربع به نام محمد 
تفنگ دار فرزند رحمت اله  واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/14)

47- راى شــماره 63 مورخه 1396/01/23 کالســه 215/94 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به 
شــماره پالك 2393 مجزى شــده از پالك  389 فرعى از 440 اصلى  به مســاحت 192/66 مترمربع 
به نام حمید کاظمى جزى فرزند رمضانعلى واقع در شــهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرســتان شاهین 

شهر(1396/04/14) 
48- راى شماره 64 مورخه 1396/01/23 کالسه 1620/93 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2394 مجزى شده از پالك  396 فرعى از 440 اصلى به مســاحت 270/73 مترمربع  به نام على 
برکات جزى فرزند رمضان واقع در شهرگز بخش  16 حوزه ثبتى  شهرستان شاهین شهر (1396/04/14)  
49- راى شماره 65 مورخه 1396/01/23 کالسه 360/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 2395 مجزى شده از پالك  404 فرعى از 440 اصلى به مساحت 467/92 مترمربع به نام هاى بتول 
دوسریان فرزند حسینعلى نسبت به 2 دانگ مهدى  دوسریان جزى فرزند حسن نسبت به 1 دانگ علیرضا 
دوسریان جزى فرزند حسن نسبت به 2 دانگ ندا اعتصامى منش فرزند  رحمان نسبت به 1 دانگ واقع در 

شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/18)
50- راى شماره 66 مورخه 1396/01/23 کالســه 1128/92 ششدانگ یک باب خانه مسکونى پالك 
2396 مجزى شده از پالك 415/1 فرعى از 440 اصلى  به مساحت  193/41 مترمربع  به نام میمنت عرب 
بیگى جزى فرزند رمضان واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/18)   
51- راى شماره 67 مورخه 1396/01/23 کالسه 282/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى  پالك 2397 
مجزى شده از پالك 415/1 فرعى از 440 اصلى به مساحت 318 مترمربع  به نام محمد على هادیان جزى 

فرزند عباس واقع در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى  شهرستان شاهین شهر(1396/04/18)   
52- راى شماره 68 مورخه 1396/01/23 کالسه 324/94 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى  پالك 
2398 مجزى شده از پالك 443 فرعى از 440 اصلى  به مساحت 182/50 مترمربع  به نام هاى مرضیه 
متقى زاده جزى فرزند یداله نسبت به 1 دانگ باقر حاجى هاشمى جزى فرزند محمد 3 دانگ محمد حاجى 
هاشمى جزى فرزند باقر نسبت به 1 دانگ  زهرا حاجى هاشمى جزى فرزند   اسماعیل نسبت به 1 دانگ 

واقع در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/18)    
53- راى شماره 69 مورخه 1396/01/23 کالسه 72/94 ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالك 2399 
مجزى شده از پالك 498 فرعى از 440  اصلى به مساحت 200/38 مترمربع  به نام عزیز اله حیدرزاده فرزند 

حسین واقع در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى  شهرستان شاهین شهر(1396/04/19)     
54- راى شــماره 70 مورخه 1396/01/23 کالســه 110/95 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به 
شماره پالك 2400 مجزى شــده از پالك 501 فرعى از 440 اصلى به مساحت 167/45 مترمربع به نام 
اکبرجاویدان فرزند على واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/19)     

55- راى شــماره 71 مورخه 1396/01/23 کالســه 556/94 ششــدانگ یک باب خانه مسکونى به 
شــماره پالك 2401 مجزى شــده از پالك  532 فرعى از  440 اصلى به مســاحت 202/93 مترمربع 
بنــام اکبررحمانیان جزى فرزند عزیز اله  واقع در شــهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرســتان شــاهین 

شهر(1396/04/19)    
56- راى شــماره 72 مورخه 1396/01/23 کالسه 451/94  ششــدانگ یک باب ساختمان تجارى به 
شماره پالك 2402 فرعى مجزى شــده از پالك 802 فرعى از 440 اصلى به مساحت 68/23 مترمربع  
به نام  رمضانعلى ثابت قدم جزى  فرزند على واقع در شــهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرســتان شاهن 

شهر(1396/04/19)  
57- راى شماره 73 مورخه 1396/01/23 کالسه 561/94 ششدانگ یک باب ساختمان تجارى به شماره 
پالك 2403 مجزى شــده از  پالك 802  فرعى از  440  اصلى  به مساحت 40/04 مترمربع  به نام احمد  
عسکرى زاده جزى فرزند باقر واقع در شهرگز بخش 16  حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر(1396/04/20)   
58- راى شماره 74 مورخه 1396/01/23 کالسه 47/95 ششدانگ یک باب ساختمان تجارى به شماره 
پالك 2404 مجزى شــده از پالك 802 فرعى از 440 اصلى به مســاحت 73/40 مترمربع به نام اصغر 
ذکاوت مند فرزند عزیزاله واقع در شهر گز  بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر (1396/04/20)

59- راى شماره 1653 مورخه 1394/12/27 کالسه 93/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره 
پالك 1477 مجزى شــده از پالك 205 فرعى از 321 اصلى به مساحت 281/22 مترمربع به نام اقدس 
مولویان جزى فرزند عباس دانگ و فرهاد نظرى جزى فرزند على اکبر و امید نظرى جزى فرزند على اکبر 

بالسویه (1396/04/19)
60- راى شماره 1654 کالسه 32/94 ششدانگ یک باب خانه مسکونى به شماره پالك 1478 مجزى 
شــده از پالك 255 فرعى از 321 اصلى به مســاحت 201/45 مترمربع  بنام آیت اله برکات جزى فرزند 

مصطفى واقع در شهر گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر  (1396/04/19)
راى اصالحى

61- راى شماره 1422 کالسه 1496/93 ششدانگ یک باب خانه مسکونى پالك 12432 مجزى شده 
از پالك 428 فرعى از 437 اصلى  به مســاحت 228/56 مترمربع به نام علــى کاویانى فرزند حیدر واقع 
در شهرگز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شــهر( در آگهى قبل مساحت  225/37  مترمربع  قید 
شده اســت ) تاریخ انتشــار: 96/2/27  م الف:  345  صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

شاهین شهر/2/1250 

احضار
شماره یک سیار در پرونده کالسه شــعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
شاهین شهر آقاى محسن اله یارى به نشانى نامعلوم متهم به وجود تقلبات در مواد 
غذایى تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به 
نشانى او مراتب در یکى از روزنامه کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى شود که نامبرده 
شخصًا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهى در این شــعبه حاضر و از اتهام 
انتسابى دفاع نمایید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد.  م  الف: 320 

ذاکر اصفهانى دادیار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر/2/1122

احضار
شماره درخواست: 9610463760100022 شماره پرونده: 9509983761900607 
شماره بایگانی شــعبه: 960211 «آگهى احضار متهم» به شرح محتویات پرونده 
کالسه 960211 ك 101 دادگسترى شاهین شــهر آقاى پیمان امیرى فرزند لفته 
مجهول المکان به اتهام تهدید و توهین که تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز 
1396/03/28 ساعت 12/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 334 
قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شــخصًا یا به همراه یک نفر از وکالى رســمى 
دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به 
عمل خواهد آمد. غیابًا محکوم گردیده رونوشت از رأى دادگاه ارسال مى گردد یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و یک نسخه از روزنامه به این دادگاه 
ارسال گردد. ضمناً هزینه انتشار برعهده دادگسترى مى باشد. م الف: 332 شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق)/2/1123
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بزرگ است خداوندى که تمام موجودات آسمان و زمین، خواه 
و ناخواه او را سجده مى کنند و در برابر او با خضوع چهره بر 
خاك مى نهند و رشــته اطاعت او را در تندرســتى و ناتوانى به 
گردن مى نهند و از روى ترس و بیم، زمام اختیار خود را به او 

مى سپارند.
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 حراست، پایان ســاعت ادارى روز دوشنبه مورخ 

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

آگهى مزایدهآگهى مزایده

على اکبر محمودى-شهردار درچه

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از امالك و 
دریافت اسناد  مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 
واقع در زرین شهر-بلوار جانبازان-جنب مرکز معاینه فنى خودرو  مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/3/13 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر 

است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشــهر سایت صنعتى کاوه خیابان سوم-به متراژ 81 

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

مترمربع

آگهى تجدید مزایده آگهى تجدید مزایده 

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

شهردارى اژیه به استناد مجوز شماره 100 مورخ 1396/2/22 شوراى محترم اسالمى 
شهر اژیه در نظر دارد قطعه زمینى به مساحت 1260 مترمربع واقع در ضلع غربى بلوار 
بسیج در مجاورت محدوده واحدهاى کارگاهى شهر اژیه را از طریق مزایده به افراد 
واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید پیشنهادات خود را 
از تاریخ 1396/3/4 تا تاریخ 1396/3/13 به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت 

نمایند. 
تلفن تماس: 6- 03146502745 

ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

 آگهى مزایده عمومى مرحله اول  آگهى مزایده عمومى مرحله اول 
(نوبت اول)(نوبت اول)

مجید قربانى- شهردار اژیه  

چاپ اول

هر سال 27 اردیبهشــت ماه که فرا مى رســد، تداعى اهمیت و نقش روز 
افزون صنعت روابط عمومى در دنیاى ارتباطات نیز بیش از پیش به چشم 
مى آید. بر کسى پوشــیده نیست که امروز مناســبات اجتماعى و مدیریت 

افکار عمومى بدون اطالع رسانى و ارتباطات نا ممکن خواهد بود.
ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومى به شــما جهاد گران عرصه اطالع 
رســانى، آرزو مى کنیم به مدد شما، شــاهد تقویت هر چه بیشتر پایه هاى 

اعتماد متقابل مردم و دستگاه هاى اجرایى کشورمان باشیم.  
براى تالشگران عرصه روابط  عمومى  از خداوند متعال توفیق خدمت رسانى 

هر چه بهتر در این عرصه را آرزومندیم. 

روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان

از آنجا که نامگذارى روزى به نام ارتباطات و روابط عمومــى، به منزله فرصتى مغتنم براى جبران از آنجا که نامگذارى روزى به نام ارتباطات و روابط عمومــى، به منزله فرصتى مغتنم براى جبران 
یکسال زحمات شــما عزیزان در حوزه اطالع رســانى مى باشــد، من هم برخود الزم دانستم این یکسال زحمات شــما عزیزان در حوزه اطالع رســانى مى باشــد، من هم برخود الزم دانستم این 
روز مهم را به شما تالشــگران عرصه ارتباطات که همواره در آگاهى بخشــى مردم شریف عمل روز مهم را به شما تالشــگران عرصه ارتباطات که همواره در آگاهى بخشــى مردم شریف عمل 

مى کنید تبریک و تهنیت عرض نمایم.مى کنید تبریک و تهنیت عرض نمایم.

محسن صدرالدین کرمى -  شهردار میمهمحسن صدرالدین کرمى -  شهردار میمه

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

     34452005 nesfejahannewspaper

شرکت پاالیش نفت اصفهان(سهامى عام)

مدیر و کارکنان محترم روابط عمومى شهردارى میمهمدیر و کارکنان محترم روابط عمومى شهردارى میمه
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اجراییه               
شماره اجرائیه: 9610423730200023 شــماره پرونده: 9509983730200289 شماره بایگانى 
شعبه: 950290 بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9509973730201115 محکوم علیه: على ساالرى نام پدر: باباخان نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به الزام به تنظیم سند رسمى یک دستگاه کامیون بنزل مدل 69 بشماره 272ع55-ایران45 و 
پرداخت هزینه دادرسى درحق محکوم له: ناصرکاظمى عسگرانى نام پدر: رمضان نشانى: اصفهان-

بخش کرون عسگران خ امام ك ش جدیدى به انضمام پرداخت مبلغ 10/000/000ریال بعنوان نیم 
عشــردولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت 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 مال به 
دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم  علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 4394 قلى زاده رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/855
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 4931 فرعى مجزى شده از پالك 878 واقع 
در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام خدیجه عبدالهى فرزند 
محمدعلى درجریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهار شنبه 
مورخ 1396/03/31 ساعت 9 صبح درمحل شروع و به عمل خواهد آمد و درصورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ساعت مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4373 

ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت/2/973 
حصر وراثت

مجید امید نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 307 به شــرح دادخواســت به کالسه 169/96 
ش ح10  از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
رحمت اله امیــد نجف آبادى بشناســنامه 631 در تاریخ 95/12/03  اقامتگاه دائمــى خود را بدرود 
زندگى گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-مجید امیــد نجف آبادى ش ش 
307، 2-ســعیدامید نجف آبادى ش ش 271، 3-احمد امید نجف آبــادى ش ش 562، 4-محمود 
امید نجف آبــادى ش ش 1080309918 (پســران متوفى) 5-ســمیه امیــد نجف آبادى ش ش 
582، 6-ســمانه امید نجف آبادى ش ش 2112 (دختران متوفى) 7-ســلطان امید نجف آبادى ش 
ش 675 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 4375 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/997 
حصر وراثت

مریم کریمى داراى شناسنامه شــماره 8446 به شرح دادخواست به کالســه 167/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلى لر بشناسنامه 435 در 
تاریخ 95/09/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1-اشرف لر ش ش 2639، 2-محبوبه کریمى ش ش 5345، 3-فاطمه لر ش ش 4219، 4-مریم 
کریمى ش ش 8446، 5-زهراعرفانى ش ش 5757 (فرزندان متوفى) 6-معصومه کریمى ش ش 
9 (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 و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4362 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/998
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به 1- غالمرضا طالبى فرزند اسدا... 2- خانم 
محبوبه مهینى فرزند حسن، آقاى علیرضا رضائیان فرزند حسین، دادخواستى به خواسته انتقال سند 
خودرو پژو به شــماره انتظامى 315ى12/ایران23 بطرفیت 1- غالمرضا طالبى 2- خانم محبوبه 
مهینى که اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 112/96 ش/3 ثبت گردیده و 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویــز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکــى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/3/31 ســاعت 4 عصر در شعبه سوم حقوقى 
شورا زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شــده تلقى و دادگاه غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 162 شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/2/999
حصر وراثت

زهره بهشتى ریزى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 165 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 59/96  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجى ابراهیم 
بهشــتى بشناســنامه 3902 در تاریخ 95/01/21 اقامتگاه دائمی خود را بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد بهشــتى فرزند ابراهیم ش.ش 76 ت.ت 1333 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- زهرا بهشــتى ریزى فرزند ابراهیم ش.ش 49 ت.ت 1330 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 3- فردوس بهشتى ریزى فرزند ابراهیم ش.ش 469 ت.ت 1335 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 4- بتول بهشتى ریزى فرزند حاجى ابراهیم ش.ش 254 ت.ت 1338 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 5- فاطمه صغرى بهشــتى ریزى فرزند حاجى ابراهیم ش.ش 434 ت.ت 
1340 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- صدیقه بهشــتى ریزى فرزند ابراهیم ش.ش 387 ت.ت 
1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- زهره بهشــتى ریزى فرزنــد ابراهیم ش.ش 165 ت.ت 
1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- مریم بهشــتى ریزى فرزنــد ابراهیم ش.ش 293 ت.ت 
1335 صادره از لنجان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 169 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/1000
حصر وراثت

آقـــاي حبیب اله شــاه مــرادى ورنامخواســتى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 3958 بـــه 
شـــرح دادخواســت به کالســه 75/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان شــیرین خدابخشــى چرمهینــى بشناســنامه 1181 در تاریخ 
91/03/18 اقامتــگاه دائمــی خود را بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- حبیب اله شــاه مرادى ورنامخواســتى فرزند شــهریار ش.ش 3958 ت.ت 1325 
صادره از لنجان (پســر متوفى) و الغیــر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 168 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/1001
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى ســهراب صالحى پور، آقاى محمد 
کریمى فرزند کیماس، دادخواستى به خواســته مطالبه مبلغ 44/500/000 ریال بطرفیت سهراب 
صالحى پور که اعالم شده اســت مجهول المکان است تقدیم که به کالســه 111/96 ش/3 ثبت 
گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/3/29 ساعت 4/45 عصر در شعبه سوم حقوقى 
شورا زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شــده تلقى و دادگاه غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 163 شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/2/1002
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973640201635 شــماره پرونده: 9509983640200644 شماره بایگانی 
شــعبه: 950668 خواهان: آقاى محمدرضا صافى فرزند على اصغر با وکالت خانم الله ابوالحسینى 
فرزند حسن به نشانى اصفهان-زرین شهر-خ امام شــمالى مجتماع الغدیر ط2 واحد 407، خوانده: 
آقاى فرج صرخه فرزند عطیه به نشانى مجهول المکان، خواسته: الزام به فک پالك خودرو، گردشکار: 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محمدرضا صافى فرزنــد على اصغر با وکالت خانم 
الله ابوالحســینى به طرفیت آقاى فرج صرخه فرزند عطیه به خواســته صدور حکم به محکومیت 
خوانده به فک پالك یک دستگاه سوارى پژو 405 به شماره انتظامى 315 ط 31 ایران 88 به انضمام 
مطلق هزینه ها و خسارات دادرســى با عنایت به اوراق و محتویات پرونده بدین توضیح که خواهان 
بیان داشــته در تاریخ 92/12/29 اتومبیل موضوع دعوى را به خوانده فروخته و کلیه ثمن معامله را 
دریافت نموده و حاضر به انتقال سند مى باشد لکن قرارداد در یک نسخه تنظیم و آنرا تحویل خوانده 
نموده اند و مشارالیه تاکنون نسبت به فک پالك آن اقدامى ننموده فلذا تقاضاى صدور حکم به شرح 
دادخواســت تقدیمى را دارد و از توجه به گواهى گواه تعرفه شده و سوگند خواهان و مفاد استشهادیه 
ضم دادخواست که حکایت از صحت ادعاى خواهان مبنى بر انعقاد عقد بیع فى مابین طرفین دعوى 
دارد و با توجه به اینکه مطابق قوانین پالك خودروها شــخصى محسوب مى گردد و استعالم مورخ 
95/10/7 انجام شده از پلیس راهور شهرســتان لنجان حکایت از مالکیت رسمى خواهان به زوجین 
پالك هاى مذکور دارد و مطابق قانون با خرید و فــروش اتومبیل طرفین مکلف به فک پالك از آن 
مى باشــند و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى دعوتنامه و انتظار کافى در جلسه دادرسى 
حاضر نگردیده و دفاعــى در قبال دعوى خواهان بعمل نیاورده اســت لذا دادگاه دعوى ایشــان را 
محمول به صحت و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198، 230 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و بند 14 ماده 1 و مــواد 3 و 5 و 15 آئین نامه راهنمایى 
و رانندگى مصوب 1384 هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعدى و ماده 29 قانون رســیدگى به 
تخلفات رانندگى مصــوب 1389 حکم به الزام خوانده به فک پالك هاى مذکور به شــماره 315 ط 
31 ایران 88 و محکومیــت نامبرده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و شــصت هزار ریال بابت 
هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونــى در مرحله بدوى که واحد 
اجراى احکام مکلف به محاسبه آن اســت در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ به خوانده قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. م الف: 166

 کافى دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/2/1003 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به حمید کمالى خواهان: اکبر عقیلى دادخواستى با موضوع الزام 
بر انتقال سند به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 901/95 
ش 9 ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/3/31 ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 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 شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 329 

شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1005
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/488/26- 96/2/17 خانم اشــرف گرم آباد دارابى نژاد فرزند شکراله باستناد 2 برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 
930288 ب/93  را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/76571 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 323 دفتر 902  ذیل ثبت 202262 بنام خودش ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 41715 مورخ 94/3/12 دفترخانه 143- شاهین شهر به او انتقال 
قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و به موجب سند شماره 40409 مورخ 93/10/24 در رهن 
بانک مسکن شعبه مرکزى قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند 
المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم 
صدر و بــه متقاضی تســلیم خواهد شــد. م الف: 289 صیــادى رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك 

شاهین شهر/2/1006
حصر وراثت

محمد ثابتى نژاد به شناسنامه شماره 0047839988 به شرح دادخواست به کالسه 46/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تراب ثابتى نژاد به شناسنامه شماره 
1539 در تاریخ 94/3/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-  ناصر ثابتى نژاد به ش.ش 1597، 2- ناهید ثابتى نژاد به ش.ش 1286، 3- منصور ثابتى نژاد 
به ش.ش 2294، 4- نوریه ثابتى نژاد به ش.ش 1722، 5- پروین ثابتى نژاد به ش.ش 1991، 6- مسعود 
ثابتى نژاد به ش.ش 632، 7- محمد ثابتى نژاد به ش.ش 817، 8- معصومه ثابتى نژاد به ش.ش 727. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت ماهى یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 324 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1007
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/526/26- 96/2/20 آقاي سیف الدین شجیرات فرزند عبدالصالح با والیت عبدالصالح 
شجیرات باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند 
مالکیت خود به شماره 162718 را که به میزان ششدانگ آپارتمان به شماره پالك ثبتى 406/19524 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 161 دفتر 527  ذیل ثبت 114281 
بنام سیف الدین شجیرات ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند انتقال به شماره 2500 مورخ 
1391/04/08 دفتر 435 شاهین شــهر به او انتقال یافته و معامله دیگري هم انجام نشــده و نحوه گم 
شدن جابجایى اعالم شده چون درخواست صدور ســند المثنی گردیده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 327 

صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/2/1008
ابالغ راي

شماره پرونده: 796/95 شماره دادنامه: 78- 96/2/13 تاریخ رسیدگى: 1396/02/04 مرجع رسیدگى: 
شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: مهرداد حاتمپور جزى فرزند کریم به نشانى: گز، 
خ ســپاه، ك. نیلو، پ.23، خوانده: کامبیز نیکبخت دوکاسرى فرزند محمود به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال باستناد یک فقره چک بشماره 901/06324197 سررسید 
1393/04/15 عهده پست بانک بانضمام هزینه دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي 
مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان: مهرداد حاتمپور جزى فرزند کریم بطرفیت خوانده: 
کامبیز نیکبخت دوکاسرى فرزند محمود به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال باستناد یک فقره 
چک بشماره 901/06324197 سررسید 1393/04/15 عهده پســت بانک بانضمام هزینه دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه. نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شده 
توسط بانک که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى 
خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص 
و مستنداً به مواد 198-519- 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و سیصد 
و شصت هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با 
محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک 1393/04/15 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر 
و اعالم میدارد رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 325 شکوهى قاضى 

شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1009
ابالغ راي

شماره پرونده: 798/95 شماره دادنامه: 79- 96/2/13 تاریخ رسیدگى: 1396/02/04 مرجع رسیدگى: 
شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: مهرداد حاتمپور جزى فرزند کریم به نشانى: گز، 
خ. سپاه، ك. نیلو، پ.23، خوانده: على کریمى الخانى فرزند حسن به نشانى: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ نود میلیون ریال باستناد یک فقره چک به شماره 317493 سررسید 1395/10/25 عهده 
بانک سپه بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و 
تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خواهان: مهرداد حاتمپور جزى فرزند کریم بطرفیت خوانده: على کریمى الخانى فرزند حسن به 
خواسته مطالبه مبلغ نود میلیون ریال باستناد یک فقره چک به شماره 317493 سررسید 1395/10/25 
عهده بانک سپه بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه. نظر به دادخواست خواهان و مستندات 
تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شده توسط بانک که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت 
به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده 
است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519- 522 قانون آیین دادرسى 
مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و هشــتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک 1395/10/25 
لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد راي صادره غیابی ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر 
میباشد. م الف: 324 شکوهى قاضى شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/2/1010
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759200181 شــماره پرونده: 9609983759200004 شماره بایگانی 
شعبه: 960004 تاریخ حضور: 1396/04/21 ســاعت حضور: 8:00 در خصوص دعوى بابک افشار به 
طرفت حسین مال اله قیمى و مهدى مهاوى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 144 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر/2/1011
ابالغ راي

شماره پرونده: 305/95 شماره دادنامه: 708-95/11/30 مرجع رسیدگی: شعبه هفتم حقوقى شوراي 
حل اختالف لنجان، خواهان: لطفعلى شکرى توتونســیر فرزند عوض بوکالت خانم مهناز بهمدى- به 
نشــانی: تهران جاده ورامین قرچک شــهرك گلها 19 پ 263، خوانده: امیر بهــادر فردى پور فرزند 
رسول- نشانى: فوالدشهر سایت صنعتى خ دوم پ63 ، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: شورا با 
بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت مى نماید: رأي قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقاى لطفعلى شکرى توتونسیر فرزند 
عوض بوکالت خانم مهناز بهمدى به طرفیت آقاى امیر بهادر فردى پور فرزند رسول به خواسته مطالبه 
مبلغ 133/000/000 ریال صد و ســه میلیون ریال به عنوان وجه شش فقره چک به شماره 378120 
و 378122 و 378123 و 378121 و 378146 و 378147 عهــده حســاب جارى 469800255704 
بانک سپه و سررســید مورخ 95/2/30 و 95/3/30 و 95/4/30 و 94/12/25 و 95/5/10 و 95/5/31 
و مطالبه خســارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل، شــورا نظر به شرح دادخواست 
تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مســتند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه  
اینکه مستندات ادعا مصون از هرگونه ایراى از ســوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در 
بد خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهــان دفاع مؤثرى بعمل نیاورده 
است و با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا با اســتصحاب بقاى دین خواسته را ثابت و با استناد به 
مواد 310 و 313 قانون تجــارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و ماده 2 واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 133/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت بدهى که بر اساس 
نرخ شاخص تورم اعالمى ســالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران محاسبه مى شود 
و مبلغ 1/875/500 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى محسوب و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و سپس به مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد. م الف: 165 

یوسفى قاضى شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/2/1021
مزایده

اجراى احکام حقوقى شــعبه ســوم زرین شــهر در نظر دارد در پرونده اجرایى کالســه 950346  له 
بهبود صادقى فرزند على، علیه مهدى شــفیعى فرزند اســفندیار جلســه مزایده اى به منظور فروش 
یک دســتگاه خودروى ســوارى پژو 405 جى ال ایکس مدل 1380 به شــماره انتظامى 564 ج 95 
ایران 43 به منظور وصول مبلــغ 145/000/000 ریال بابــت محکوم به در حق محکــوم له و مبلغ 
7/250/000 ریال بابت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت در مورخ 96/3/10 ساعت 10 الى 11 
صبح در محل این اجرا برگزار نماید. خودروى مورد مزایده طبق نظر کارشــناس رســمى دادگسترى 
عبارت اســت از یک دســتگاه پژو 405 مدل 1380 خاکســترى نوك مدادى بنزین سوز- وضعیت 
موتور مســتعمل- وضعیت اتاق مستعمل و سایر مشخصات خودرو مســتعمل و قابلیت شماره گذارى 
که قیمت پایه مزایده طبق نظر کارشــناس رســمى دادگســترى از مبلغ 65/000/000 ریال اعالم 
مى گردد. قیمت پایه مزایده نســبت به خودروى فوق طبق نظر کارشناس رســمى دادگسترى از مبلغ 
65/000/000 شروع و هر کس باالترین قیمت خرید را پیشــنهاد و ده درصد مبلغ آن را فى المجلس 
پرداخت نماید برنــده مزایده خواهد بــود. طالبین خرید و شــرکت در مزایده ظرف پنــج روز قبل از 
جلســه مزایده مى توانند از مال خود مزایده واقع در آدرس پارکینگ چمگــردان بازدید نموده و جهت 
شــرکت در مزایده در شــعبه دوم اجراى حقوقى دادگســترى زرین شهر حاضر شــوند. م الف: 101 

شعبه سوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى زرین شهر/2/1024

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113641000364 شماره پرونده: 9509983642300646 شماره بایگانی شعبه: 
951369 به: آقاى بهمن وفاپور حسب محتویات پرونده کالسه 951369 ك 102 آقاى بهمن وفاپور 
متهم به بزه ضرب و جرح عمــدى و ترك انفاق، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با اســتناد 
ماده 115 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى 
و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/04/25 ساعت 12:30 در شعبه 102 دادگاه کیفرى 
2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 167 عابدى لنجى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

لنجان (102 جزایى سابق)/2/1032
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى مهدى سلحشور فرزند عبدالحسین، 
آقاى رحمان رمضانى فرزند ســلیمان دادخواســتى به خواســته انتقال رســمى ســند خودرو پراید 
به شــماره 426هـ16/ایران43 بطرفیت مهدى سلحشــور که اعالم شــده اســت مجهول المکان 
اســت تقدیم که بــه کالســه 114/96 ش/3 ثبت گردیده و علت مشــخص نبــودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتــر دادگاه و بنا بــه تقاضاى خواهان و دســتور دادگاه و بــه تجویز ماده 73 
قانــون آئین دادرســى مدنى مراتب یــک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشــر و از 
نامبرده دعوت مى شــود روز 96/3/31 ســاعت 4/15 عصر در شعبه ســوم حقوقى شورا زرین شهر 
حاضر و در همین خالل بــا مراجعه به دفتر دادگاه نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم را دریافت 
نماینــد در غیر اینصورت دادخواســت ابالغ شــده تلقــى و دادگاه غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 161 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/2/1033
ابالغ نظریه کارشناسى

رقیه قائد امینى درخواستى به مبلغ 111/000 ریال بابت نفقه بطرفیت حاجى آقا قائد هارونى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 807/95 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و منجر به صدور نظریه کارشناسى گردیده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود ظرف یک هفته با مراجعه 
به دفتر شورا نظریه کارشناسى را دریافت نماید در غیر این صورت نظریه کارشناسى ابالغ شده تلقى و 
شــورا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 175 شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/2/1034
حصر وراثت

محترم شریفیانا داراى شناسنامه شماره 1028 به شرح دادخواست به کالسه 174/96 ش ح10 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاه بیگم عباسى ملک 
آبادى بشناسنامه 84 در تاریخ 84/12/05 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمود شریفیانا نجف آبادى ش ش 12، 2-احمد شریفیانا نجف آبادى ش 
ش 20، 3-زهرا شریفیانا نجف آبادى ش ش 7، 4-محترم شریفیانا نجف آبادى ش ش 1028 (فرزندان 
متوفى) 5-باقرعلى شریفیانا نجف آبادى ش ش 8803 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صاد ر خواهد شد. م الف: 4401 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1051
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 8600400200400004/1 شــماره بایگانی پرونده: 8600005/2 شماره ابالغیه: 
139605102004000372 آگهى ابالغ اخطار پرونده کالســه: 8600005 بدینوسیله به  بدهکاران 
پرونده ناصر، محســن، فریده همگى افقرى و رضوان اســد زاده کشــو (ورثه مرحوم محمد افقرى) 
همگى به نشــانى اصفهان خیابان ولیعصر کوچه پاچنار بطرف مســجد خان بن بســت شهید رخام 
پالك 105 کــه برابر گزارش مأمــور مربوطه نشــانى فوق مورد شناســایى واقــع نگردیده ابالغ 
مى گردد راجع به ارزیابى ششــدانگ یکدســتگاه اتوبوس بیابانى سیســتم بنز تیپ ســى457 مدل 
1380 توســط کارشــناس رســمى دادگســترى به مبلغ 675/000/000 ریال ارزیابى گردیده که 
متعلق به مرحوم محمد افقرى که در مقابل طلب بانک ملت شــعبه دانشــگاه تهــران در رهن قرار 
گرفته لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائى بدین وســیله به شــما اخطار مى شــود کــه پس از رویت 
این اخطار به فاصله 5 روز چنانچــه اعتراض دارید اعتراض خود را به ضمیمــه مبلغ 500/000 ریال 
هزینه جهت تجدیــد ارزیابى ارســال دارید واال به همان قیمــت آگهى خواهد شــد. م الف: 4833 

اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان/2/1057
حصر وراثت

حسین بهرامى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 90 بـه شـرح دادخواست به کالسه 111/96 اند ش 2  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد بهرامى بشناسنامه 
52 در تاریخ 93/12/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- حسین بهرامى به ش.ش 90،  2- على بهرامى به ش.ش 5750114716 ، 3- محمد بهرامى 
به ش.ش 5750104044 (پسران متوفى) 4- پروین بهرامى به ش.ش 80 (دختر متوفى) 5- جمیله 
بیگدلى فرزند على محمد به ش.ش 19 (همســر دائمى متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 21 
ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان چادگان (مجتمع شماره 

یک)/2/1063
حصر وراثت

زهرا سادات فاطمى داراي شناسنامه شماره 227 به شــرح دادخواست به کالسه 62/96  ش 2 از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید ابوالفضل فاطمى 
بشناسنامه 30 در تاریخ 82/11/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: یک دختر به نام زهرا سادات فاطمى به شماره شناسنامه 227 و یک همسر دائمى به 
نام فاطمه فاطمى به شماره شناسنامه 6185 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شوراى حل اختالف اردستان تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م  الف: 75 

کبیرى قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/2/1064
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 1396/03/365506- 1396/2/21 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک معروف 
به ملک بریاران پالك شماره 405 واقع در کوى محال اردستان یک اصلى دهستان گرمسیر بخش هفده 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام حسین هراتى اردستانى فرزند مرحوم رضا و غیره در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/3/20 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف: 74 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/2/1065
ابالغ وقت رسیدگى 

کالسه پرونده: 100/96 شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز سه شنبه 
96/3/30 ســاعت 4 ربع عصر خواهان: عباس محمدى دوســت خوانده: 1- حسن قربانى 2- مریم 
مســروره محل حضور: چادگان جنب دادگسترین شعبه اول شــوراى حل اختالف چادگان خواسته: 
اعزام به انتقال سند رســمى. گردش کار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم شوراى 
حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شــعبه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف 
چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده 73  
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود 
جهت رسیدگى حضور به هم رساند چنانکه بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر 
و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 18 شــعبه اول مجتمع حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان 

چادگان/2/1066
مزایده

شماره نامه: 9610113737200031 شماره پرونده: 8909983737100372 شماره بایگانى شعبه: 
950180  اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات قانون 
اجراى احکام مدنى و اســتیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقایان و خانمها بیژن و لهراسب عباسى 
فرزندان میرزا و علیرضا و فریبا و زهرا و فاطمه و ساسان عباسى فرزندان منوچهر و حسن و حمید و لیال 
و طوبى عباسى فرزندان محمد و حیدر و نصرت و عصمت عباسى فرزندان جعفر و ایران عباسى فرزند 
احمد و گلچهره و منیژه عباســى فرزندان نعمت ا... و طیبه نورمحمدى فرزند قدرت ا... محکوم علیهم 
پرونده به نسبت سهم االرث از ملک مسکونى ششدانگ پالك 63/59 به میزان 1489/112 مترمربع 
واقع در چادگان خیابان دهه فجر که از ضلع شــمالى 40/158 مترمربــع و از ضلع جنوبى 203/373 
مترمربع که در طرح تعریض کوچه و خیابان قرار دارد و باقى مانده پس از کســر عقب نشینى ها میزان 
1245/5 مترمربع مى باشد سهم مورث خواهانها مرحوم حسن عباسى 2/5 دانگ مشاع از شش دانگ 
پالك 63/59 معادل 518/95 مترمربع مى باشد که یک ســوم از 2/5 دانگ معادل 172/98 مترمربع 
با مساحت عقب نشــینى هاى مدنظر که ســهم االرث خواهانها 33/82 مترمربع مى باشد را از طریق 
مزایده به فروش رساند لذا از کلیه کسانى که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت مى شود در تاریخ 
1396/03/01 لغایت 1396/03/17 با همکارى کالنترى چادگان و نماینده محکوم له ها خانم ماه بیگم 
عباسى چادگانى و ورثه مرحومه زهرا بیگم عباســى با وکالت آقاى مهرعلى شمگانى از ملک مذکور 
بازدید و در جلســه مزایده حضورى که در تاریخ 1396/3/18 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام 
مدنى دادگسترى تشکیل مى شود حاضر شوند هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده 
خواهد بود و موظف است ده درصد قیمت پیشــنهادى را در همان تاریخ به حساب سپرده دادگسترى 
واریز و مابقى را حداکثر ظرف ده روز به حســاب مربوطه پرداخت نماید قیمت پایه این ملک براساس 
نظریه کارشناسى مبلغ 2/594/750/000 ریال مى باشد. م الف: 20   اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

شهرستان چادگان/2/1067
تحدید حدود اختصاصی

شــماره صادره: 1396/15/364352- 1396/2/18 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك هاى 
شــماره 12/285 مخابرات خرســانک و 142/272 مخابرات پرمه حیدر آباد و 342/115 مخابرات 
کوگانک و 9/52 مخابرات دهباد علیــا و 10/291 مخابرات اصفهانک مشــاعى و 3/286 مخابرات 
هرمانک و 141/272 مخابرات پرمه ابوالقاسم آباد واقع در بخش 13 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتى به نام شرکت مخابرات استان اصفهان در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 96/03/20 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م  الف: 16 امامى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

فریدن/2/1068
اجراییه

شماره: 506/95 ش ح 6 محکوم علیه: مجید نادرى نجف آبادى فرزند على به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته  پرداخت یکصد و هشتاد و پنج 
هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/7/10 
لغایت اجراى کامل دادنامه و حق محکوم له: حسین معینى فرزند عبداله شغل آزاد به نشانى اصفهان 
اتوبان چمران-روبروى خ محمد فروشگاه نقش جهان 8149973751، و پرداخت مبلغ دو میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى. 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 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4423 

شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1069
ابالغ راي

شماره پرونده: 1180/95 شماره دادنامه: 103-96/2/10 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقى شوراي 
حل اختالف لنجان، خواهان: فیروز امیرى چرمهینى فرزند على اکبر- به نشــانی: زرین شــهر- اول 
بلوار حریــت- پ51، خوانده: مهدى یزدانى فرزند صفرعلى- نشــانى: مجهول المکان، خواســته: 
مطالبه اجور معوقه، گردشکار: شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأي قاضی شورا: 
در خصوص دعوى آقاى فیروز امیرى چرمهینى فرزنــد على اکبر بطرفیت آقاى مهدى یزدانى فرزند 
صفرعلى بخواسته مطالبه اجور معوقه یکباب منزل مســکونى واقع در زرین شهر- بلوار باهنر- اول 
پارك باهنر از تاریخ 95/5/21 لغایت 95/11/12 به اســتناد قرارداد اجــاره مورخ 95/5/20 مقوم به 
مبلغ جمعًا 24/000/000 ریال به انضمام هزینه هاى مصرفى آب و برق و گاز به میزان ســه میلیون 
ریال با احتساب مطلق خسارات دادرسى به شرح تقدیمى، شورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده 
و مســتندات ابرازى خواهان منجمله رونوشــت مصدق قرارداد اجاره نامه عــادى مورخ 95/5/20 
حکایت از اجاره منزل مورد ادعا توســط خواهــان به خوانده و نظر به عدم حضور خوانده در جلســه 
رسیدگى شــورا علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى نتیجتًا شــورا دعوى خواهان را مقرون به 
صحت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مجموعًا 24/000/000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 95/5/21 لغایت 95/11/12 بابت 
اصل خواسته و مبلغ 432/500 ریال بابت هزینه دادرســى و تمبر و ضمائم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. و دعوى خواهان در خصوص مطالبه هزینه هاى مصرفــى آب و برق و گاز به دلیل 
عدم ارائه دلیل و مدرك کافى و مســتدل مبنى بر محکومیت و مدیونیت خوانده غیر ثابت تشخیص 
و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرســى مدنى حکم برد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. م الف: 176 

منصورى قاضى شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/2/1070
اجراییه

به موجب راي شــماره 240/95 تاریــخ 95/12/10 حوزه دوم شــوراي حل اختالف شهرســتان 
زرین شهرکه قطعیت یافته اســت محکوم علیه: عباس رهسپار فرزند خسرو شــغل: آزاد به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به تنظیم سند خودرو به شماره 23- 891  47ى در یکى از دفاتر رسمى 
و نقل و انتقال به نام آقاى مصطفى بیکى ریزى و پرداخت نیم عشــر اجرائى در حق صندوق دولت. 
مشخصات محکوم له: مصطفى بیکى ریزى فرزند على یار شغل: آزاد به نشانى: زرین شهر بلوار سعدى 
ك شهید خدائى کوى سلیمان پ 70. 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 مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 177 شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/1071
حصر وراثت

لیال کیانى هرچگانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 751 بـه شـرح دادخواست به کالسه 79/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على کیانى هرچگانى 
بشناسنامه 2465 در تاریخ 1396/01/19 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین کیانى هرچگانى فرزند على ش.ش 2162 ت.ت 1357 صادره 
از اصفهان (پسر متوفى)، 2- یاسر کیانى هرچگانى فرزند على ش.ش 43 ت.ت 1362 صادره از لنجان 
(پســر متوفى)، 3- معین کیانى هرچگانى فرزند على ش.ش 1160262731 ت.ت 1373 صادره از 
لنجان (پســر متوفى)، 4- مریم کیانى هرچگانى فرزند على ش.ش 13019 ت.ت 1354 صادره از 
اصفهان (دختر متوفى)، 5- لیــال کیانى هرچگانى فرزند علــى ش.ش 751 ت.ت 1356 صادره از 
اصفهان (دختر متوفى)، 6- مهناز خســروى اصل هرچگانى فرزند قلى ش.ش 1012 ت.ت 1354 
صادره از اصفهان (همســر متوفى)، 7- جواهر کیانى هرچگانى فرزند گداعلى ش.ش 2044 ت.ت 
1314 صادره از شهرکرد (مادر متوفى) و الغیر. 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 باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 180 توانگر رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/1072
حصر وراثت

مسلم منتظرى بیستگانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 44 بـه شـرح دادخواست به کالسه 78/96 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماهرخ سلطان 
سلیمانى بیستگانى بشناسنامه 44 در تاریخ 96/01/12 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على اکبر منتظرى بیستگانى فرزند محمد حسین ش.ش 
1379 ت.ت 1333 صادره از تهران (پســر متوفى)، 2- محمد منتظرى فرزند محمد حسین ش.ش 
243 ت.ت 1338 صادره از تهران (پسر متوفى)، 3- عبدالعلى منتظرى بیستگانى فرزند محمد حسین 
ش.ش 1545 ت.ت 1340 صادره از تهران (پسر متوفى)، 4- محمدرضا منتظرى فرزند محمد حسین 
ش.ش 321 ت.ت 1342 صادره از تهران (پسر متوفى)، 5- مسلم منتظرى بیستگانى فرزند محمد 
حسین ش.ش 44 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر متوفى)، 6- مهدى منتظرى فرزند محمد حسین 
ش.ش 53 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پســر متوفى)، 7- فاطمه منتظرى بیستگانى فرزند محمد 
حســین ش.ش 4244 ت.ت 1335 صادره از تهران (دختر متوفى)، 8- عصمت منتظرى بیستگانى 
فرزند محمد حسین ش.ش 741 ت.ت 1344 صادره از تهران (دختر متوفى)، 9- ام البنین منتظرى 
بیســتگانى فرزند محمد حســین ش.ش 6 ت.ت 1351 صادره از لنجان (دختر متوفى)، 10- زهرا 
منتظرى بیستگانى فرزند محمد حسین ش.ش 22 ت.ت 1353 صادره از لنجان (دختر متوفى)، 11- 
محمدحسین منتظرى بیســتگانى فرزند رضاعلى ش.ش 355 ت.ت 1305 صادره از لنجان (همسر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 182 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/2/1073
حصر وراثت

محمدرضا ارجمندى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 151 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 
77/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
قدمعلى طغیانى ریــزى بشناســنامه 216 در تاریــخ 1396/02/05 اقامتگاه دائمی خــود را بدرود 
زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- محمدرضا ارجمنــدى فرزند 
قدمعلى ش.ش 151 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- یوســف طغیانى ریزى فرزند 
قدمعلى ش.ش 1808 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- کبــراء طغیانى ریزى فرزند 
قدمعلــى ش.ش 519 ت.ت 1340 صــادره از لنجان (دختــر متوفى) 4- صدیقــه طغیانى ریزى 
فرزند قدمعلى ش.ش 567 ت.ت 1344 صــادره از لنجان (دختر متوفــى) 5- زینب طغیانى ریزى 
فرزند قدمعلــى ش.ش 453 ت.ت 1347 صادره از لنجــان (دختر متوفــى) 6- معصومه طغیانى 
ریزى فرزند قدمعلى ش.ش 689 ت.ت 1349 صــادره از لنجان (دختر متوفــى) 7- بتول طغیانى 
ریزى فرزند قدمعلــى ش.ش 1139 ت.ت 1358 صادره از لنجان (دختــر متوفى) 8- طیبه طغیانى 
ریزى فرزند قدمعلــى ش.ش 2199 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفــى) و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 178 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/2/1074
حصر وراثت

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى علیداد کیانى فرزند على قلى، 1- داوود 
داوود بختیارى فرزند نادرقلى شغل آزاد 2- نادرقلى داوود بختیارى فرزند جعفرقلى شغل آزاد ساکن 
زرین شهر، دادخواستى به خواســته ابطال مبایعه نام خودرو بطرفیت داوود داوود بختیارى و نادرقلى 
داوود بختیارى که اعالم شــده است مجهول المکان اســت تقدیم که به کالسه 29/96 ش/3 ثبت 
گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/5/4 ساعت 4 عصر در شعبه سوم زرین شهر حاضر 
و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر 
اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى دادگاه غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 183 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/1075
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/09/364125- 1396/2/18 نظر به اینکه ســند مالکیت تمامت نیم سهم 
مشاع از ششــصد و چهل سهم کل ســیاه مزرعه ســودآباد بیســت و چهار اصلى بخش یک ثبتى 
شــهرضا که در صفحه 271 دفتر پنج آب بنام بانو منیره یاشــین ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
اینک ســعید برزو ســیچانى وکالتًا از طرف ورثه نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
960918711318553-96/2/16 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن 
ذیل شــماره: 9771- 96/2/16 به گواهى دفترخانه 303 شــهرضا رسیده اســت مدعى است که 
ســند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور 
المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یــک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 145 ثبت اســناد و امالك 

شهرضا/2/1076
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113641000101 شماره پرونده: 9509983641800389 شماره بایگانی شعبه: 
951870 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: زینب حبیبى حسب محتویات پرونده کالسه 951870 ك 
102 خانم زینب حبیبى متهم به توهین از طریق فحاشى، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با 
استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت 
آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/05/14 ساعت 12:00 در شعبه 102 دادگاه 
کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 67 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/2/1077

مفقودى
اینجانب شرکت یاقوت کویر مهاباد کدملى/شناسه ملى 10320273734 دارنده 
پروانه واحد گوســاله پروارى به ظرفیت 2750 رأس به شــماره 15518 مورخ 
1392/12/18 ضمن اعالم مفقود شدن آن بدینوسیله ساقط شدن اعتبار پروانه 

مذکور را اعالم مى نمایم./2/1049
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دلتان را صابــون زده اید که صبــح جمعه را با دوســتان با خانواده 
ســرى به کله پزى محله تان بزنید و یک کله پاچه چرب و خوشمزه 

نوش جان کنید. 
این غذا در میان ایرانى ها طرفداران زیادى دارد چون هم چرب است 
و لذیذ و هم افراد فکر مى کنند پر از مواد مغذى اســت که مى توانند 
براى کسب انرژى روى آن حســاب کنند اما از سوى دیگر بسیارى 

ازمتخصصــان توصیه مى کنند در مصرف چنیــن خوراکى نباید
زیاده روى کنید چون ممکن اســت همین غــذاى پرطرفدار 

شما را به دردسر بیاندازد و دچار کلسترول باال و هزار و یک 
بیمارى دیگر شوید. 

بنابراین اگر مى خواهید بدانید چطور بایدکله پاچه بخورید 
و در عین حال ســالم بمانید، به توصیه دکتر محمدرضا 

وفا متخصص تغذیه، عمل کنید.

تعادل را رعایت کنید
همه افراد براى اینکــه از غذاى روزانه شــان نهایت 
اســتفاده را بکنند بایــد یک هدف در جهت تناســب 
داشته باشــند که این تناســب، هم فیزیکى است هم 

فیزیولوژیک.
 محمدرضا وفــا متخصص تغذیه در ایــن باره مى گوید: 

تناســب فیزیکى همان نســبت وزن به قد است و تناسب 
فیزیولوژیــک مربوط بــه ظرفیــت قلبى- ریوى اســت. 

بر همین اســاس غذاهایى کــه مصرف مى شــود باید مبناى 
سالمى داشته باشد. به عنوان مثال مقدار چربى و نمک زیادى در

 آنها نباشد. 
انتخاب غذا از صبح تا شب باید بر اســاس یک منطق باشد. به این 
معنا که به طــور مثال انجمن قلب آمریکا بر اســاس پژوهش هاى 
بسیار گســترده نشان داده اســت که یک فرد ســالم و بالغ روزانه 
نباید بیشــتر از 7 درصد از کل کالرى دریافتى اش از اســید چرب 

اشباع باشد. 
بنابراین، این به آن معناســت که یک فرد ســالم که صبحانه کره 
و مربا نــوش جان مى کند، کــره اى که مصرف کــرده منبع اصلى 
اسید چرب اشــباع بوده و کل چربى اشــباع روزانه اش را دریافت 
کرده است و باید مراقب باشــد که دیگر هیچ اسید چرب اشباعى در 

غذایش نباشد. 
یا مثًال وقتى فرد غذاى شور مى خورد باید بداند که خیلى بیشتر از آن 
مقدار نمکى که مى توانسته در روز مصرف کند وارد بدنش شده و تا 

آخر شب دیگر نباید نمک زیادى در غذایش باشد.
بنابراین تمام خوراکى هاى اطراف ما براى فرد سالم مى تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد. فقط باید منطقش را در نظر بگیرید.

به چربى عادت نکنید
اگر کســى بخواهد شــب و روز یک غذاى چرب ماننــد کله پاچه 
را بخورد، چون به طــور طبیعى غذاهاى چرب ذائقــه را تحریک 
مى کنند و به ســرعت این تبدیــل به عادت مى شــود، در صورتى 
که بعداً غذایى بخــورد که چربــى کمــى دارد، نمى تواند تحمل 
کند. به همیــن دلیل اگر هــر از گاهى با رعایت اصــول، یک فرد 
ســالم با وزن ســالم و در نظر گرفتن تناســب تمام خوراکى هایى 
کــه در طــول روز مصــرف مى شــود، کلــه پاچــه در برنامــه 
غذایى قرار گیرد، مشــکلى وجود نــدارد اما اگر قرار باشــد تبدیل 
به عــادت شــود و مکــرر در برنامه غذایــى قرار بگیــرد کالرى 

زیــادى دارد و باعــث چاقــى 
مى شــود، ضمن آنکه کلســترول را باال 
مى برد. بیمارى قلبى- عروقى ایجاد مى کند وحتى باعث 

بروز دیابت مى شود.
نه در مورد کله پاچه بلکه در مورد تمام خوراکى ها، انتخاب منطقى 
در طول روز و مصرف درســت باید در برنامه قرار بگیرد. کله پاچه، 
با وجود آنکه پروتئین و ویتامین زیادى دارد، سرشــار از کلسترول و 
اسیدهاى چرب اشباع هم هست و کلسترول نوعى چربى است که 
خاصیت رسوب کردن در عروق خونى بدن را داشته و در کنار سایر 
عوامل خطر منجر به انســداد و گرفتگى رگ شده و زمینه ساز بروز 
بیمارى هاى قلبى و عروقى، ســکته و بسیارى دیگر از بیمارى هاى 

مزمن مى شود.

دکتر محمدحسین صالحى سورمقى متخصص فارماکوگنوزى و استاد دانشکده داروسازى 
دانشگاه تهران در هفته نامه «زندگى مثبت» نوشت: 

«مگر مى شود در این دنیاى پرهیاهو زندگى کرد و استرس نداشت؟
حتى اگر خود شــما هم آدمى آرام 
باشید، باز هم محیط زندگى به ویژه 
در شــهرهاى بــزرگ به گونه اى 
است که شــما را درمعرض انواع و 
اقسام اســترس ها قرار مى دهد و 
این استرس ها به مرور دردسرساز 

مى شوند.
اگرچه در گذشته استرس آنقدرها 
هم شــایع نبــود اما طب ســنتى 
نســخه هاى ضداضطراب مؤثرى 
دارد که مى تواند در قرن بیســت و 
یکم به کمک شما بیاید تا بار دیگر 

لذت آرامش را بچشید.
یکى از این توصیه هاى شفابخش استفاده از گیاه پرمصرف نعناع است که البته خیلى ها آن 

را به عنوان داروى دل درد و مشکالت گوارشى مى شناسند.
گفته شده که نعناع خلط آور و سرفه آور هم هست و به رفع التهاب پوستى و اگزما و... نیز کمک 
مى کند. از دیگر خواص این گیاه مى توان به تسکین عالیم سرماخوردگى و درد و همچنین 

ایجاد آرامش اشاره کرد.
براى درست کردن چاى آرام بخش نعناع، برگ هاى نعناع را داخل ظرف مناسبى بریزید و آب 
جوش را اضافه کنید و اجازه دهیدچهار پنج دقیقه بماند و دم بکشد. براى تغییر ذائقه گاهى 

مى توانید کمى بابونه هم به این چاى اضافه کنید.

خاصیت آرام بخشــى،درمان آفت دهان،ضد اســترس، 
رفع سردرد، درمان بى خوابى و تقویت کننده لثه از جمله 
خواص معجزه گر گالب است که تاکنون ناشناخته باقى 

مانده است.
على حســینى متخصص طب ســنتى گفت: گالب در 
طب ســنتى ایرانى داراى خــواص فراوانى اســت که 
مهمترین آن آرامبخش بودن گالب است.شاید به همین 
دلیل است که در مراسم عزادارى از آن استفاده مى شود.

وى ادامه داد: گالب داراى طبع گرم اســت و عالوه بر 
خاصیت آرامبخشى ضد استرس هم هست.همچنین به 
دلیل تقویت سیستم عصبى،مصرف آن یا بوییدن آن در 

درمان بسیارى از سردردها هم کاربرد دارد.

این متخصص طب سنتى گفت: مصرف گالب به هنگام 
شــب براى رفع بى خوابى مؤثر اســت. از طرفى براى 

کاهش خستگى مى توان آن را مصرف کرد.
حسینى افزود: همچنین مصرف گالب براى تقویت لثه 
توصیه مى شود.حتى براى بهبود آفت هاى دهان کاربرد 
دارد.وى افزود: گالب به عنوان یک پاك کننده مناسب 
براى پوست قابل استفاده است و به شادابى پوست کمک 

مى کند.

معاون مرکز بیمارى هاى واگیردار وزارت بهداشت گفت: استفاده از گوشت هاى تازه ذبح شده، امکان ابتال به تب کریمه را افزایش مى دهد. 
محمود نبوى اظهار داشت: تب کریمه کنگو، بیمارى است که از طریق ذبح دام به انسان منتقل و در کشتارگاه ها شایع شده است و قصاب ها و کارگران کشتارگاه ها را تهدید مى کند.

وى در مورد عالئم این بیمارى گفت: این بیمارى با عالئم تب شدید،بدن درد،کوفتگى، ضعف،سردرد و درد شدید عضالت در بدن بروز مى کند.
معاون مرکز بیمارى هاى واگیردار وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: استفاده سریع از گوشت هاى تازه ذبح شــده، امکان ابتال به تب کریمه کنگو را افزایش مى دهد. به مردم توصیه 

مى کنیم گوشت هاى تازه ذبح شده را حتماً بعد از 24 ساعت نگهدارى در یخچال، تکه کرده و استفاده کنند.
نبوى در پایان گفت: در خصوص گوشت هاى بسته بندى شده در فروشگاه ها، مشکلى وجود ندارد و در صورت آلودگى احتمالى گوشت ها به تب کریمه، با گذشت شش ساعت، بیمارى 

از بین مى رود. تب کریمه کنگو بیمارى مشترك دام و انسان است که به علت ارتباط انسان با دام آلوده منتقل مى شود.

در تــازه ترین تحقیقــات به عمل 
آمده، دانشمندان علوم تغذیه آمریکا 
توصیه کردند که به صورت روزانه 
مصرف سیب ،گردو و هویج در سبد 

غذایى قرار گیرد.
بر این اساس ترکیب غذایى روزانه 
این سه ماده غذایى باعث جلوگیرى 
از ابتال به ســرطان، بیمارى هاى 
قلبــى، دیابت و گوارشــى در بدن 

مى شود.
به گفته کارشناســان براى حفظ 
کیفیت این مواد غذایى، سیب باید 
در داخل یخچال نگهدارى شود، هویج باید داخل کیسه هاى پالستیکى در داخل یخچال 
و یا فریزر نگهدارى شــود و گردو جهت حفظ تأثیر پذیرى آن در جاى خشک و خنک قرار 

داده شود.

کله پاچه بخوریمکله پاچه بخوریم
 یا نخوریم ؟ یا نخوریم ؟

گاز گرفتن داخل لب ها، شایع تر از چیزى است که فکرش را مى کنید. 
گاز گرفتن لب ها، چه تصادفى و چــه از روى عادت، به دالیل مختلفى 

اتفاق مى افتد. 
توماس کانلى دکتر علوم دندانپزشکى مى گوید: «دندان گرفتن لب به 
معنى جویدن قسمت داخلى لب است که گاهى اوقات شامل خود لب ها 
و زبان هم مى شود.» دندان گرفتن لب ها، علل متعددى دارد اما گاهى 
اوقات تصادفى است. آیا تا به حال ســعى کرده اید که در حال خوردن، 

صحبت کنید و در نهایت لبتان را گاز گرفته باشید؟
این کار بى دقت و اغلب دردناك چیزى اســت کــه کانلى در باره اش 
صحبت مى کند. او مى گوید: «دلیل دیگــر گاز گرفتن لب ها، انحراف 
است. وقتى دندان هاى شما در جاى درستى قرار ندارند، این مسئله منجر 
به جویدن لب ها مى شود که مى تواند مشکل ساز شود. اما در بسیارى از 
اوقات، این عادت فقط "گاز گرفتن عصبى لب" است که شبیه جویدن 

ناخن هاست.»

این جویدن، چقدر مضر است؟
کانلى مى گوید: «جویدن لب ها اغلب باعث زخم شدنشان مى شود که 
اگر آن زخم ها، آلوده شوند مى تواند خطرناك باشد. اکثر اوقات، بیشترین 
آسیب، همان دردى است که باید تحمل کنید. این ناراحتى شبیه زمانى 

است که ناخن هایتان را بسیار نزدیک به پوستتان کوتاه مى کنید.»
الزم به یادآورى نیست که این زخم در مواقعى که غذاهاى اسیدى، شور 
و یا تند مى خورید، مى سوزد و در نتیجه غذا خوردن روزانه را به یک تجربه  

دردناك تبدیل مى کند.
این دکتر علوم دندانپزشــکى همچنین توضیح مى دهد: «در حالى که 
شنیده ها حاکى از آن هســتند که زخم هاى دهان یکى از علل سرطان 
دهان هستند اما هیچ مطالعه اى ثابت نکرده کسانى که لب هایشان را 

مى جوند، بیشتر مستعد ابتال به سرطان باشند.»
هر ضایعه مزمن دهان مى تواند در دراز مدت باعث ســرطان شود، اما 

این تحقیقات و نتایجى که از آنها حاصل شده، آنچنان روشن نیستند.
رفع این عادت، شامل تکنیک هایى مشابه آنهایى است که براى درمان 
جویدن ناخن استفاده مى شوند. دکتر کانلى مى گوید: این راه حل ممکن 

است نوعى جایگزین یا تمرین باشد که این عادت را برطرف مى کند.
سعى کنید براى مشغول نگهداشــتن دهانتان، آدامس هاى بدون قند 
بجوید یا اگر لبتان را مى جوید، یک برق لب یــا نرم کننده لب طعمدار 
انتخاب کنید. این مزه، هر بارى که لبتان را مى جوید، شما را آگاه مى کند.

کانلى اطمینان مى دهد که درســت مانند نوك انگشتانتان، به محض 
اینکه جویدن لب ها را متوقف کنید، دهان شما خود به خود التیام مى یابد.

آیا گاز گرفتن لب ها
 باعث سرطان مى شود؟

براى رفع بى خـــوابى
 گالب مصرف کنید

گوشت بسته بندى 
فروشگاه ها

یا گوشت تازه؟

با مصرف نعناع 
خونسرد بمانید

سیب، گردو و هویج را 
روزانه مصرف کنید

اگر ترس غیر معقولى از پله برقى دارید، شاید چندان هم 
غیر معقول نباشد اما مشکل، نگاه کردن به خود پله برقى 
اســت نه راه رفتن روى آن! محققــان در مجله«کارنت 
بیولوژى» گزارش مى دهند که طرح ها و الگوهاى هندسى 
انعطاف ناپذیر خطوط راه راه – حتى تصاویر آنها – روى 
مغز ما به گونه اى اثر مى گذارند که در موارد شدید مى توانند 

باعث تشنج و سردردهاى میگرنى شوند.
یک کارشناس مى گوید، اشــیایى که در ظاهر بى خطر و 
بى ضرر هستند، مى توانند تحریک آمیز و عصبانى کننده 
باشــند و بیماران مبتال به بیمارى صرع حساس به الگو 
مى بایست به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، روى این اشیاء 

را بپوشانند.
یکى از محققان مى گوید: «جهت عمودى خطوط راه راه، 
به طور کلى بدتر از جهت افقى آنهاست. از موارد الگوهاى 
راه راه موجود در زندگى روزمره که بالقوه تحریک آمیز و 
عصبانى کننده هســتند، مى توان به راه پله هاى گردشى، 
پرده کرکره و همچنین ســاختمان ها و لباس هاى راه راه 

اشاره کرد».
در حالى که علت دقیق این موضوع همچنان یک راز سر 
به مهر است، دانشمندان معتقدند که الگوهاى راه راه باعث 
افزایش نوسانات گاماى مغز مى شوند که این نوسانات، هم 

با سردردها و هم با حمالت صرع در ارتباط هستند.
به گزارش گاردین، یک فرضیه این است که به دلیل عدم 
وجود «نظم و ترتیب شدید» اشیایى مثل کرکره ها و پله 
برقى ها در طبیعت (حتى خطوط راه راه روى بدن گورخر 
نیز چندان نظم دقیقى ندارند)، مغز ما براى مواجهه با آنها 

تکامل نیافته است.
هنگامى کــه محققان، لبه هاى خطوط را بــه آرامى، تار 
یا منحرف کردند، این نوســانات کاهــش یافت. آنها بر 

اســاس همین یافته ها، هشــدارى را صادر کردند اما در 
عین حال افزودند: «حتى ممکن اســت که ســالم ترین 
افراد هم با تماشــاى این تصاویر، کمى احساس ناراحتى 
داشته باشــند که این تصاویر اغلب حمالت را در بیمارى

 صرع حساس به نور، تحریک مى کنند. این تیم تحقیقاتى 
در مرحله  بعدى، امیدوار است که به یک مدل کلى براى 
پیش بینى تصاویر تحریک آمیز و عصبانى کننده دســت 

پیدا کند.

تشدید میگرن با نگاه کردن به خطوط راه راه

از نظر علمى ثابت شده است که پابرهنه راه رفتن داراى چند مزیت است و تا حدودى 
خاصیت درمانى دارد.پابرهنه راه رفتن باعث مى شود پایتان با زمین تماس داشته باشد 

و زمین انرژى مثبتى دارد که بر سالمتى انسان تأثیر گذار است.
براى درك  بهتــر  باید بدانید که قلب، مغز، سیســتم ایمنى بدن، سیســتم عصبى 
و عضالت انســان سیســتم هاى الکتریکى  دارد از ســوى دیگر، محیط زیست 
اطراف ما شــامل  میدان هاى الکترومغناطیســى (EMF) اســت. هنگامى که این
 میــدان هــاى الکترومغناطیــس  باهــم تمــاس پیــدا مــى کننــد، آن مقدار

 رادیکال هاى آزاد تولید شده در بدن  را  افزایش مى دهد. این رادیکال هاى آزاد  بار 
مثبت دارند.

زمیــن  منبعى از  بى نهایــت الکترون هــاى آزاد داراى بار منفى اســت. هنگامى 
که  انســان  تماس مســتقیم با زمین پیدا میکند، این جریان طبیعى انرژى از زمین 
بر رادیــکال هــاى آزاد تاثیر مثبتى میگــذارد، که بــه نوبه خود براى ســالمتى

 مفید است.

فواید پا برهنه رفتن:
خنثى کردن رادیکال هــاى آزاد، که 
به نوبه خود موجب کاهش اســترس  
مى شود و  در بهبود ســریع  بیمارى، 

آســیب، ضربه و غیره موثر است .  این 
التهاب مزمن  ماننــد بیمارى هاى قلبى، 

دیابت، سرطان، آرتریت را کاهش مى دهد و 
مشکالت خواب را بهبود مى بخشد و گردش خون  

بهتر انجام مى گیرد.

چه مدت پا برهنه راه برویم؟
مى توانید پا برهنه بر روى چمن و یا در شن و ماسه راه بروید. توصیه مى شود که  این 

کار را حداقل به مدت 60 دقیقه هر روز انجام دهید.

هر روز 60 دقیقه با پاى برهنه راه بروید
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محمدرضا محمدى 

سال گذشته تیم ذوب آهن همراه با یحیى گل محمدى 
براى دومین ســال پیاپى به فینال مسابقات جام حذفى 
راه یافت و موفق شد در ضربات پنالتى تیم استقالل به 
سرمربیگرى پرویز مظلومى را شکست دهد و نام خود را 
به عنوان یکى از نماینده هاى فوتبال ایران در مسابقات 
آســیایى امســال مطرح کند؛ البته آنها در فصل جارى 
مسابقات آسیایى نتوانستند از مرحله گروهى صعود کنند 
و با شکســت مقابل االهلى در گروه خود پس از العین و 

االهلى سوم شدند.
آنها در فصل جارى نتوانســتند به فینال مسابقات جام 
حذفى صعود کنند، اما با قــرار گرفتن در رتبه چهارم که 
هفته ها براى رســیدن به آن با تیم همشــهرى رقابت 
داشتند، این شــانس را داشتند که 
به عنوان ســهمیه چهارم ایران به 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راه 

یابند.
براى رسیدن به این مهم ذوب آهن  امیدوار 
به شکست نفت تهران و شاگردان على دایى 
در فینال برابر تراکتورسازى بود  تا با توجه به قرار 
گرفتن نماینده تبریز در رتبه سوم، یک سهمیه باز شود 
و ذوب آهن بتواند به عنوان ســهمیه چهارم در پلى آف 

مسابقات فصل بعد لیگ قهرمانان حضور داشته باشد.
اما با قهرمانى تیم نفت تهران در رقابت هاى جام حذفى، 
ذوب آهن از حضور در رقابت هاى آسیایى بازماند تا همه 
تالش ها و مبارزه هایى که براى کســب رتبه چهارم با 

دیگر تیم ها به ویژه سپاهان انجام داده بود به هدر رود.
به هر تقدیر فصل براى ذوب آهن به این شکل به پایان 
رسید و حاال طرفداران این تیم در اصفهان منتظر  هستند 
تا ببنیند براى فصل پیش رو و در فصل نقل و انتقاالت چه 

رخدادهایى در انتظار این تیم اصفهانى است.
نظرات و دیدگاه هاى برخى همکاران و اعضاى تحریریه 
گروه ورزشى نصف جهان در مورد ذوب آهن فصل جدید 

را جویا شدیم که با هم مى خوانیم:

■ بهــاره حیاتى: در فصــل گذشــته ذوب آهن 
مى توانســت به عنوان ضلع ســوم مدعیان قهرمانى 
لیگ در کنار پرسپولیس و تراکتورســازى قرار بگیرد و 
در مقطعى هم این اتفاق افتاد، ولى متأسفانه خیلى زود 
روند تیم برگشــت و این تیم دیگر در اشل یک مدعى 
نبود و خیلى زود وارفت! قبل از اینکه بخواهیم در مورد 
ذوب آهن در فصــل نقل و انتقاالت حــرف بزنیم باید 
یک موضوعى روشن شود، به نظر من براى فصل جدید 
قبل از هر چیزى باید تکلیف مدیرعامل این باشگاه به 

طور شفاف مشخص شود که آیا هیئت مدیره باشگاه و 
مدیرعامل کارخانه ذوب آهــن وى را مى خواهند یا نه. 
اگر مى خواهند و مایل به ادامه کار او هســتند رســماً و 
قاطع از او حمایت کنند  و اگر هم مایل به حضور گزینه 
دیگرى هستند هر چه سریع تر این کار را انجام دهند. ما 
در یکى دو فصل اخیر زیاد مى دیدم که در موارد مختلف 
حمایت هاى الزم از مدیرعامل صورت نمى پذیرفت و 
در مقاطع متعدد زمزمه هاى تغییر مدیرعامل به گوش 
مى رسید که ظاهراً بخاطر نتایج خوب ذوبى ها در همان 
روزهایى که این زمزمه ها مطرح مى شد، پروژه تغییر به 
تأخیر مى افتاد . اگر واقعاً تصمیمى براى تغییر نبود خیلى 
به صورت جدى از سوى مقامات ارشد کارخانه و هیئت 
مدیره باید تکذیب مى شد که هیچگاه هم نشد. با توجه 
به این مســائلى که گفتم در گام اول تکلیف آذرى باید 
مشخص شود و بعد هم سراغ فصل نقل و انتقاالت بروند. 
احساس من این است که اگر گزینه سرمربیگرى ذوبى 
ها فردى غیر از قلعه نویى باشــد، باز هم در فصل آینده 
باید همین روند را از این تیم انتظار داشت که در مقاطعى 
بدرخشد و در نهایت در رتبه هاى سوم به بعد قرار بگیرد. 
این سئوال را باید از همه دست اندرکاران کارخانه و باشگاه

 ذوب آهن پرسید که آیا وقت آن نرسیده سبزپوشان با این 
همه سرمایه گذارى و هزینه اى که در چند سال اخیر انجام 
داده اند، برنامه ریزى جدى ترى براى قهرمانى لیگ برتر 

داشته باشند؟

■ الهه مهرى دهنوى: به هر حال بحث حضور امیر 
قلعه نویى در ذوب آهن خیلى جدى است. هر چند تکذیب 
هایى تاکنون صورت گرفته ولى خود امیرخان و آنهایى 
که از سوى مجموعه ذوب آهن و کارخانه با وى تماس 
گرفتند، بهتر در جریان این گفتگوها و مذاکرات هستند، 
حاال اگر آقاى آذرى تکذیب کرده شــاید او را در جریان 
نگذاشــته اند و یا اینکه بخاطر اینکه رایزنى هایشــان 
مخفى بماند این خبر را رد کرده اند. البته ممکن است با 
تمدید قرارداد با حسینى و یا قرارداد با مربى اى که خیلى
 نمى تواند تغییر عمده اى در شرایط و جایگاه فعلى ذوب 
آهن به وجود بیاورد، آب ســردى بر پیکره آن دسته از 
هوادارانى ریخته شــود که منتظر حضور قلعه نویى در 
اصفهان و آغــاز عصر جدید ذوب آهن با او هســتند. از

 ذوب آهنى که در فصول نقل و انتقاالت با وجود اینکه 
همیشــه جزو چند تیم گرانقیمت لیــگ برتر بوده اهل 
ماجراجویى هاى زیاد و قراردادهاى پر سر و صدا نبوده 

خیلى بعید نیست که این اتفاق بیافتد.

■ افسانه حقیقى: معضلى که براى  ذوب آهن وجود 

دارد و یــک تهدید بزرگ براى این تیم مى باشــد، این 
است که ســتاره ها و بازیکنان شاخص و جوان این تیم 
اصفهانى که قراردادشان به پایان رسیده، احتمال جدایى 
شان بسیار باالســت و این معضل در فصل هاى اخیر 
همیشه سبزپوشــان را تهدید مى کند. به هر حال ذوب 
آهن طرفداران زیادى ندارد و حضور در این تیم خیلى به
 رسانه اى شــدن و آنتن بودن یک بازیکن هم کمکى

 نمى کند. بنابراین فقط مى ماند شرایط خوب مالى که 
بتواند بیش از هر گزینه دیگرى بازیکنان را  مایل به ماندن 
کند. پس اگر شرایط  و پیشنهادات مشابه مالى ذوب آهن 
را تیم هاى دیگر مثل پرسپولیس، استقالل و یا همین 
سپاهان اصفهان به بازیکنان ذوب ارائه کنند، طبیعى است 
که بخاطر موضوع پر طرفدار بودن این تیم ها و شرایط 
بهتر رسانه اى که براى این باشگاه ها وجود دارد و باعث 
دیده شدن بیشتر بازیکن مى شــود، آنها مایل به ترك
 ذوب آهن باشند.با این تفاســیر،مدیران ذوب آهن اگر 
تیم شان را براى فصل جدید مدعى مى خواهند باید براى 
این معضل چاره اى بیاندیشند. چون به نظر من بزرگ 

ترین تهدید براى ذوب آهن این مسئله بوده و  تنها عاید 
و دستاورد ذوب آهن این بوده که از برخى تیم ها بخاطر 

موضوع حق رشد بازیکنان سابقش شکایت کند!

■ محسن کدخدایى: ذوب آهن باید مشخص کند که 
به دنبال قهرمانى در لیگ برتر هست یا نه و یا اینکه سایر 
رده هاى جدول را مى خواهد و نگاهى هم مثل سال هاى 
پیش صرفاً به قهرمانى جام حذفى دارد. با توجه به اینکه 
تاکنون سرمایه گذارى هاى خوبى در این باشگاه صورت 
گرفته، با سیاســت هاى بهتر که مى تواند از سرمربى 
شروع شود، مى توان از این تیم تصویر یک مدعى تمام 
قد را براى فصل پیش رو ترسیم کرد. اما اگر قرارداد مربى 
مثل مجتبى حسینى تمدید شود با احترام به وى که مربى 
آتیه دارى هم هســت، حاالحاالها نمى توان انتظارات 
خیلى بزرگ از ذوبى ها داشت و صرفاً این تیم را مى توان 
همچنان تیم با شخصیتى دانســت که بعد از سپاهان از 
شخصیت فوتبال استان دفاع مى کند. فقط همین! بدون 
اینکه ذوب آهن را تا هفته هاى پایانى لیگ مدعى ببینیم 
و یا جام قهرمانى لیگ برتر را براى اولین بار در در دستان 

کاپیتان سبزپوشان تصور کنیم.

■ خشــایار بیدمشــکى: به نظر من در گام اول 
باید حمایت هاى الزم از ســعید آذرى صورت پذیرد تا 
وى با قدرت و دلگرمى کامــل در فصل نقل و انتقاالت 
بتواندخوب و قوى عمل کند و مدیریت کارخانه و هیئت 
مدیره باشــگاه با حمایت هاى خود پاسخ محکمى به 
شــایعات تغییر مدیرعامل بدهند. ظاهراً طبق شــنیده 
هایى کــه وجود داشــته گزینــه هایى مثــل منصور
 ابراهیم زاده و امیر قلعه نویى مدنظر ذوبى ها قرار دارند و 
البته  تا حدودى هم احتمال تمدید قرارداد مجتبى حسینى 
وجود دارد. این تیم بعد از اینکه سرمربى خود را شناخت در 
کنار حفظ ستاره ها و بازیکنان شاخص موجود که این کار 
البته کار بسیار سختى است، به چند بازیکن تأثیر گذار دیگر 
که بتوانند در مواقع حساس براى تیمشان بیش از پیش 
کارساز باشند احتیاج مبرمى دارد. نبود بازیکنانى از این 
دست در افت ذوب آهن و اینکه از مثلث مدعیان قهرمانى 

جا ماند بسیار احساس مى شد.

■ بابک باقــرى: ذوب آهــن باید هــدف خود در 
رقابــت هــاى لیگ برتــر را مشــخص کند کــه آیا 
برنامه اى براى قهرمانى در لیگ برتــر دارد یا خیر  و یا 
هدفش صرفًا کسب رتبه اى آبرومند و  گرفتن سهمیه 
آسیاست. اگر به قهرمانى درلیگ برتر به طور جدى فکر 
مى کند باید تغییرات مهمــى را در تیم صورت دهد. در 

ابتدا همانگونه که دوستان هم اشاره کردند اول تکلیف 
سعید آذرى مدیرعامل این باشــگاه مشخص شود که 
آیا باالخره مدیران ارشــد کارخانــه وى را مى خواهند 
یا خیر. یک بار به طور جدى به این ســئوال پاسخ داده 
شود. پس از آن  تغییر رویکرد باشگاه در حوزه سرمربى

 است. ذوب آهن کار بزرگى انجام داد و مجتبى حسینى 
را وارد چرخه سرمربیان لیگ برترى ایران کرد و این کار 
قابل تحسین است و حسینى هم نباید این لطف ذوبى ها 
را فراموش کند. اما اگر هدف قهرمانى در لیگ برتر است، 
تحقق این هدف با این مربى جوان کار بسیار سختى است 
و بهتر است در این زمینه تجدید نظر صورت پذیرد. یا یک 
مربى شاخص ایرانى که بتواند روحیه قهرمانى را به این 
تیم تزریق کند و یا مربیان خارجى در حد و اندازه کرانچار 
و برانکو  باید به این تیم بیایند. پــس از آن هم مدیران

 ذوب آهن باید با استفاده از ظرفیت هاى موجود کلیت 
تیم فعلى را حفظ کنند. خبرها و شایعاتى که وجود دارد این 
است که عمده بازیکنان شاخص این تیم که قراردادشان 
به پایان رسیده در معرض پیشنهادات خوبى از تهران و 
سایر شهرها هستند و هر لحظه ممکن است که اردوگاه 
سبز را ترك کنند. حفظ و تمدید با آنان در اسرع وقت کارى 
است که باید هر چه زودتر انجام شود و البته در ادامه هم 
طبق نظر سرمربى براى پست هایى که خأل وجود دارد 
و ذوب آهن در فصل گذشته از آن ضربه خورد بازیکنان 

شاخصى به خدمت گرفته شود.

■ سعید نظرى: من هم مانند همکارمان فکر مى کنم 
که اگر مربى اى غیر از قلعه نویى به ذوب آهن بیاید خیلى 
انتظارات باالیى از این تیم در فصل نقل و انتقاالت نداشته 
باشید و هر روز نمى توانید منتظر خبرهاى جذاب از این تیم 
بود. به هر حال قلعه نویى خود مــى تواند تیم را به خوبى 
ببندد و بازیکنان شــاخصى را به واســطه نام خود به این 
تیم بیاورد و این یک برگ برنده براى ذوب آهن مى تواند 
باشــد. غیر از ژنرال گزینه هیجان انگیز دیگرى در بین 
مربیان ایرانى وجــود ندارد که بتوانند متضمن ســاختن 
ذوب آهنى قدرتمند تر از ذوب آهن یکى دو ســال اخیر 
باشد. داســتان ذوب آهن در طول این ســال ها به این 
شــکل بوده که ســتاره هایى را به فوتبال ایران معرفى 
مى کرده، آن ســتاره ها فصل یا فصــول بعد مى رفتند و 
ذوبى ها دنبال حق رشــد بودند، در کنــار برخى جوانان، 
بازیکنانى به تیم اضافه مى شــدند که برخى تأثیرگذار و 
برخى نیز در کیفیت متوسطى بودند و در نهایت هیچکس 
از ذوب آهــن بــه عنوان مدعــى جدى لیــگ برتر نام

 نمى برد. بهتر نیست امســال  این داستان جور دیگرى 
نوشته شود؟

اول تکلیف آذرى را مشخص کنیداول تکلیف آذرى را مشخص کنید

آنها در فصل 
جارى نتوانستند به 
فینال مسابقات جام 

حذفى صعود کنند، اما 
با قرار گرفتن در رتبه 

چهارم که 
هفته ها براى رسیدن 
به آن با تیم همشهرى 
رقابت داشتند، این 
شانس را داشتند که 

به عنوان سهمیه چهارم 
ایران به مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا راه

 یابند

  دروازه بان تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد که این 
تیم در فصل آینده مدعى جدى کســب عنوان 

قهرمانى است. 
«لــى اولیویــرا» در گفتگویى در مــورد ادامه 
حضورش در ســپاهان گفت: وقتى فصل تمام 
شد چند روز بعد مسئوالن باشــگاه با من براى 
تمدید قرارداد مذاکره کردند. من روزهاى خوبى 
را در ســپاهان پشت سر گذاشــتم و خوشحالم 
که فصل آینده هم در خدمت این تیم هســتم. 
امیــدوارم در فصل بعد عملکرد بهترى داشــته

 باشم.
دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان در ادامه با ابراز 
خرســندى از کار کردن بــا زالتکــو کرانچار 
تأکید کرد: کرانچار یک مربى حرفه اى اســت 
و کارنامه روشــنى در فوتبــال دارد. وقتى او به

 ســپاهان آمــد شــرایط تیم مــا بهتر شــد و 
توانســتیم نتایــج خوبــى بگیریــم. هرچنــد 
کــه در نهایت مقــام چهارمــى را از دســت 
دادیــم. ویســى هم بــراى ســپاهان زحمت 
کشــید و بــراى او نیــز آرزوى موفقیــت

 دارم.
الیویرا در پاسخ به این پرســش که آیا سپاهان 
مى تواند فصل آینــده جزو مدعیــان قهرمانى 
باشد، گفت: شــک نکنید که تیم ما در فصل بعد 
مدعى جدى قهرمانى خواهد بود و امیدوارم نتایج 
خوبى بگیریم تا هواداران ســپاهان را خوشحال 

کنیم.

«ســرور جباروف» بازیکنى کــه در فصل نقل 
و انتقاالت با اســتقالل قرارداد بســته ب ود اما به 
دلیل محرومیت این باشــگاه از جذب بازیکن به 
طور موقت به ســپاهان رفته بــود، در تمرینات 
لوکوموتیو تیم ســابق خود حاضر شد تا شایعات 
را بــراى رفتنش از اســتقالل بیــش از پیش

 کند.
علیرضــا منصوریــان عصــر روز دوشــنبه در 
حاشــیه تمرین تیمش گفتــه بود: «قــرارداد 
جباروف 18 ماهه اســت نه ســه ماهه. قرارداد 
جباروف با سپاهان بدون شــرط بود و بعد از سه 
ماه باید او به اســتقالل برگــردد. اگر جباروف 
 AFC به تیم ما برنگردد ما تابــع قوانین فیفا و

هستیم.»
البته ساعتى پس از این موضع گیرى منصوریان 
جباروف خبر جدید را منتشــر کرد.   او دیروز در 
اینستاگرام خود نوشت: «فردا(امروز) براى مذاکره 

با استقالل به ایران مى آیم.» 

نگاه تحریریه نصف جهان به وضعیت ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالتنگاه تحریریه نصف جهان به وضعیت ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت

  جباروف امروز در تهران

اولیویرا:  
کرانچار کارنامه

 روشنى دارد 

 رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر عنوان کرد 
در صورت عدم رفع مشــکل مالکیت نفت، صبا به 

لیگ برتر بازمى گردد.
  سعید فتاحى در گفتگویى درباره انتقادات از چمن 
برگزارى مسابقه در ورزشگاه خرمشهر براى فینال

 جام حذفى عنوان کرد: دو سال قبل وقتى آقاى تاج 
رئیس سازمان لیگ بود، هیئت رئیسه تصمیم گرفت 
فینال جام حذفى که مسابقات آن به نام آزادسازى 

خرمشهر است را در این شهر برگزار کند.
او ادامه داد: سال گذشته با حمایت مسئوالن و منطقه 
آزاد اروند فینال برگزار شــد ولى امسال مشکالتى 
وجود داشت؛ شــرکت نفت و گاز اروندان ورزشگاه 

خرمشهر را تقدیم به مردم این شهر کرد و از اوایل 
اسفندماه سال گذشته مشــکالت در حال برطرف 

شدن بود.
فتاحى تصریح کــرد: قبول داریــم کیفیت چمن 
ورزشگاه خرمشهر خوب نبود که آقاى تاج هم چند 
وقت پیش نامه زدند قبل از قرعه کشى جام حذفى 
فصل آینده، در خرمشــهر حاضر شویم تا وضعیت 
چمن را ببینیم تا اگر مطلوب نباشد هیئت رئیسه مکان 
دیگرى را انتخاب کند.رئیس سازمان مسابقات لیگ 
برتر درمورد مشــکالت ورزشگاه تختى جم گفت: 
هفته پیش به شــهر جم رفتیم و ایراد و مشکالت 
ورزشگاه را گفتیم؛ مســئوالن آن پاى کار هستند؛ 

چمن، نور و رختکن مناسب نیستند ولى قول دادند ده 
پانزده روز مانده به شروع لیگ آماده شود که در غیر 
این صورت اگر آماده نباشد، بازى هاى پارس جنوبى 
به مرکز استان، شهر بوشهر مى رود.او ابراز کرد: روز 
چهارشنبه(امروز) مشکالت ورزشگاه رشت را بررسى 
خواهیم کرد اما اگر مسئله مالیاتى سپیدرود حل نشود، 
این تیم نمى تواند در لیگ برتر شرکت کند.فتاحى با 
اشاره به مشکالت مالى نفت ابراز کرد: اگر تیم نفت 
مشــکل خود را حل نکند، آخرین تیمى که سقوط 
کرده(صباى قم) به لیــگ برتر برمى گردد چون در 
حال حاضر نفت مشکل مالک دارد و امسال با همت 

آقاى دایى و بازیکنان خود قهرمان جام حذفى شد.

   نفت مالک نداشته باشد، صبا مى ماند

داشداشتند
بهبه عنو
مساب

یابند.
براى رسیدن
به شکست نفت
در فینال برابر تراکت
گرفتن نماینده تبریز در

و ذوب آهن بتواند به عنوان
مسابقات فصل بعد لیگ قه
اما با قهرمانى تیم نفت تهر

ذوب آهن از حضور در رقابت
تالش ها و مبارزه هایى که
دیگر تیم ها به ویژه سپاهان
به هر تقدیر فصل براى ذو
رسید و حاال طرفداران این
تا ببنیند براى فصل پیش ر
رخدادهایى در انتظار این تی
نظرات و دیدگاه هاى برخى
نصفجهان گروهورزش

اولیویرا:  
کرانچار کارنامه

 روشنى دارد 
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زمان آغاز دور جدید تمرینات تیم فوتبال ســپاهان 
براى هفدهمین دوره لیگ برتر مشخص شد. 

  زالتکو کرانچار پس از تمدید قرار خود با باشــگاه 
سپاهان  براى استراحت به کرواسى سفر کرده است.
قرار است کرانچار 22 خردادماه به اصفهان بازگردد 
تا دور جدیــد تمرینات زردپوشــان اصفهانى براى 
هفدهمین دوره لیگ برتر از 24 خردادماه آغاز شود.

 فرید بهزادى کریمى که در ابتداى لیگ شانزدهم از تیم صباى قم به سپاهان پیوست،  
اعالم کرد که قطعًا در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد و از بین پیشنهاداتى که 

دارد، یکى را انتخاب خواهد کرد.
عالوه بر فرید کریمى، طالب ریکانى و جالل عبدى، محمد روشندل و على احمدى 

چهار بازیکن دیگرى هستند که از این تیم جدا خواهند شد.
طالب ریکانى در ابتداى فصل به ســپاهان پیوســت ولى به جز نمایش خوب برابر 
استقالل خوزستان در دیدار رفت و گل تماشایى اش به این تیم و همینطور گلزنى به 
پرسپولیس از روى نقطه پنالتى در ورزشگاه آزادى، چیز دیگرى از خود نشان نداد تا 
یکى از خروجى هاى باشگاه لقب گیرد؛ ضمن اینکه ریکانى در برهه اى از فصل به 

دلیل شکایت مدیر برنامه هایش، از حضور در بازى ها محروم شده بود.
جالل عبدى نیز خرید ویسى در پنجره زمستانى براى بازى در پست دفاع راست بود 
که نتوانست نمایش هاى خوبى ارائه دهد؛ پس از خروج ویسى از سپاهان، این بازیکن 
جایى در ترکیب تیم کرانچار پیدا نکرد و این مربى ترجیح داد از عارف غالمى در پست 
غیرتخصصى یعنى دفاع راست استفاده کند.محمد روشندل و على احمدى دو مدافع 
دیگر سپاهان هستند که برخالف سه بازیکنى که در باال در مورد آنها صحبت شد، 
فرصت بازى چندانى پیدا نکردند تا در میان خریدهاى ناکام این تیم در لیگ شانزدهم 
لقب بگیرند و خیلى زود تیمشان را ترك کنند.در عین حال طالیى پوشان بعد از توافق 
با کرانچار با گزینه هاى این مربى وارد مذاکره شده اند تا تیمى قدرتمند را روانه لیگ 

شانزدهم کنند.

 ســرمربى ایرانى- آلمانى باشگاه وردربرمن فصل 
آینده هم روى نیمکت این تیم خواهد بود. 

  باشگاه وردربرمن آلمان با انتشار بیانیه اى رسمى 
از توافق با الکساندر نورى، سرمربى ایرانى- آلمانى 
خود براى تمدید قرارداد و ادامه همکارى با وى خبر 
داد. این باشگاه روز سه شنبه در یک نشست خبرى از 

جزئیات این تمدید قرارداد پرده بردارى کرد.
نورى 37 ساله که در پى شکست 4 بر یک وردربرمن 
برابر بورسیا موننش گالدباخ، در تاریخ 18 سپتامبر 
جانشین ویکتور اســکریپنیک شد، در 30 بازى که 
این فصل روى نیمکت این تیم بــود آمار 13 برد، 

6 تساوى و 11 باخت را از خود به جاى گذاشت.
تیم تحت هدایت نورى در فاصله یک هفته مانده به 
پایان فصل جارى بوندس لیگا در مکان هشتم جاى 
گرفته و حتى شانس کسب سهمیه حضور در مرحله 

پلى آف لیگ اروپا را دارد. سرنوشت تعدادى از دروازه بان هاى  بنام و مدعى فوتبال 
ایران براى فصل بعد مشخص نیست و حتى این احتمال 
وجود دارد که آنها فصل بعد در سطح اول فوتبال ایران 
حضور نداشــته باشــند. وحید طالب لو، سوشا مکانى، 
محســن فروزان، مهرداد طهماسبى، شــهاب گردان، 
رحمان احمدى و... دروازه بانانى هستند که براى حضور 
در فصل بعد لیگ برتر ایران کار سختى در پیش دارند. 

با بازگشــت قریب الوقوع محمدرضا اخبارى به سایپا، 
احتماًال حامد لک هم از این تیم جدا خواهد شــد و باید 
فصل بعد به دنبال تیمى مناســب باشد. گفته مى شود 
سیدحسین حســینى هم از اســتقالل جدا خواهد شد. 
وحید شیخ ویسى هم به دلیل مشکالت مالى استقالل 
خوزستان تمایلى به ماندن در این تیم ندارد. اما مسئله 
اینجاســت که تعداد تیم هایى که احتماًال به دروازه بان 

جدید نیاز خواهند داشت زیاد نیســت و به همین دلیل 
شــاید تعدادى از این دروازه بان ها در فصل آینده خارج 
از گود بمانند. پیش بینى مى شود تیم هایى مثل پیکان، 
فوالد خوزســتان، صنعت نفــت آبــادان و دو تیم تازه 
لیگ برترى شــده پارس جنوبى و سپیدرود براى فصل 
آینده به دنبال یک دروازه بان خوب باشــند ولى تعداد 
دروازه بان هایى که در فصل آینده بــه دنبال تیم هاى 

جدیدى هستند بیش از دوبرابر تیم هاست. قاعدتاً شانس 
دروازه بانان جوان تر و کم حاشــیه تر بیشــتر از دیگران
 اســت و بر همین اســاس ایــن احتمال وجــود دارد 
کــه دروازه بانانــى مثل طالب لــو، احمــدى، فروزان 
و مکانى بــراى فصــل بعد تیــم مناســبى در لیگ 
برتر ایــران پیــدا نکنند و مجبــور به بــازى در لیگ 

یک شوند.  

  شاید مهمترین بازیکنى که منصوریان براى تمدید 
قرارداد او در تالش است امید ابراهیمى باشد؛ ستاره 
خط میانى استقالل، پایان فصل قراردادش به پایان 
مى رسد و با توجه به درخششى که در آسیا داشته قطعًا 
پیشنهادهاى متنوعى در پایان فصل دریافت خواهد 
کرد. مثل سال هاى قبل که تیم هاى حاشیه خلیج 
فارس خواهان جذب ستاره ملى پوش آبى ها بودند. 
در این بین منصوریان اصرار به ماندگارى ابراهیمى 
دارد تا براى فصل بعد لیگ برتــر را براى قهرمانى 
شروع کند. ابراهیمى اما شــرایط خود را دارد و گویا 
قرار نیست به این سادگى ها دست به امضاى تمدید 
قرارداد ببرد. ابراهیمى شــرط مهم تمدید قرارداد را 
پرداخت مطالبات دو سال گذشته اش قرار داده است. 
شرطى که اجراى آن براى مدیران استقالل سخت 
خواهد بود. به خصوص در چنین شرایطى که شرایط 

مالى آبى ها چندان مناسب نیست. 

بارسلونا اگر امســال قهرمان اللیگا نشود، بیش از هر 
چیزى به دلیل کسب نتایج ضعیفش مقابل تیم هاى 

متوسط است.
بارسا در زمین هشت تیم باالى جدول اللیگا موفق به 
کسب پنج برد و دو تساوى شده است. پیروزى در زمین 
رئال، بیلبائو، اتلتیکو، والنسیا و سویا؛ همچنین تساوى 
در زمین سوســیداد و ویارئال. عجیب اینکه بارسا در 
زمین تیم هاى متوسطى چون سلتا، ماالگا و الکرونیا 

شکست خورده است.
بدون شــک 9 امتیازى که بارســا در این سه بازى از 
دست داد، نقش چشمگیرى در از دست رفتن احتمالى 

قهرمانى این تیم دارند.

 بارســا زمانى در خانه ماالگا شکست خورد که رئال 
در زمین خود برابر اتلتیکو متوقف شــده بود و بهترین 

شانس براى رسیدن به صدر جدول را داشت.
یک نکته جالب اینجاست که در سه فصلى که انریکه 
به عنوان مربى بارسا مشغول کار است، آبى انارى ها 
19 امتیاز برابر دو تیم سلتا و ماالگا از دست داده اند(9 
امتیازبرابر سلتا و 10امتیاز برابر ماالگا). این دو تیم در 

واقع به سردردهاى انریکه در اللیگا بدل شده اند.
  بارسا در فصل 15-2014، در نوکمپ به سلتا یک بر 
صفر باخت ولى در بازى برگشت این تیم را به زحمت 
یک بر صفرمغلوب کرد. همان فصل بارســا در زمین 
ماالگا مســاوى کرد و در نوکمپ یک بر صفرمغلوب 

این تیم شد.
 فصل 16-2015، بارسا بازهم در زمین سلتا شکست 
خورد(4-1) اما توانست ماالگا را در هر دو بازى رفت و 

برگشت شکست دهد.
امسال نیز بارسا در زمین ســلتا 4-3 شکست خورد و 
در دو بازى برابر ماالگا نتوانســت بیشتر از یک امتیاز 
کسب کند، تســاوى بدون گل در نوکمپ و شکست 

2برصفر در الروسالدا.
همین دو تیــم حریفــان رئــال در روزهــاى آتى 
هســتند. کهکشــانى ها در صــورت کســب تنها 
4 امتیاز از این دو بــازى، قهرمانى خود را مســجل 

خواهند کرد.

اهداي مــدال المپیک به حســن روحانی. شــهربانو 
منصوریان از مدت ها قبل وعده ایــن کار را داده بود اما 
هرگز موقعیتی پیش نیامده بود کــه او چهره به چهره 
رئیس جمهور قرار بگیرد، از او تشــکر کند و مدالش را 
به روحانی بدهد. سفر رئیس جمهور براي دیدار با مردم 
اصفهان در آستانه انتخابات، بهترین فرصت بود تا بانوي 
ووشوي ایران، کار خودش را عملی کند. هماهنگی هاي 
الزم انجام شد و شهربانو شد یکی از مهمانان ویژه این 
مراســم. مدالش همراهش بود و وقتی نوبت به او رسید 
ســالمی به رئیس جمهور کرد و گفت: «این مدال براي 
من خیلی ارزش دارد، با افتخار تقدیمش می کنم به شما 
آقاي رئیس جمهور». حس خوبی براي منصوریان بود. 
حسی که تا مدت ها فراموشش نخواهد کرد. او این کار را 
خیلی دلی انجام داده و حاال به خودش می بالد که توانسته 

نقش مؤثري داشته باشد و یک قدم براي اعتالي ایران
 بردارد. 

روز یک شنبه به دیدار رئیس جمهور 
در نقش جهان رفتید و مدال خودتان 

را به حسن روحانی تقدیم کردید. 
با افتخار ایــن کار را کردم. من قبًال هــم گفته بودم که 
می خواهم مدالم را اهدا کنم. قرار بود در یک مراســم و 
دیدار این مدال را به رئیس جمهور بدهم که خدا را شکر 
این اتفاق در دیدار مردمی بــا اهالی اصفهان افتاد و من 
هم یکی از مهمانان ویژه بودم و شخصًا مدالم را به آقاي 

روحانی تقدیم کردم. 
ایشان حرف خاصی به شما نزدند؟

رئیس جمهور تشــکر ویژه اي کردند. بیشتر من حرف 
زدم تا ایشــان. از آقاي روحانی خواستم تا نگاه ویژه اي 
به ورزش بانوان و به ویژه شهرســتان ســمیرم داشته 

باشند. ما در سمیرم باشــگاه ورزشی خیلی خوب نداریم 
که بخواهیم تمرین کنیم. همیشــه از کمبود سالن رنج 
برده ایــم. رئیس جمهور را دیدم اما چیــزي براي خودم 
نخواستم و هر آنچه به گوش روحانی رساندم براى مردم 

شهرم بود. 
نگران نیستید از اینکه بعداً علیه شما 
واکنش هاي متفاوتی نشان بدهند. 
خیلی از ورزشکاران بوده اند که این 

کار را انجام داده اند و... 
اصًال. افتخار هم می کنم. من دلی این کار را کردم. هیچ 
وقت یادم نمی رود. من در خانواده اي ضعیف به دنیا آمدم. 
به ما می گفتند خواهران غریب. خیلی سختی کشیدم. تا 
االن هم هیچکس حمایتی از ما نکرده است. من کرایه 
اتوبوس نداشتم بروم تمرین. در اصفهان اردو می زدیم و 
من نان و پنیر می خوردم. ســه وعده تمرین می کردم و 

خجالت مى کشیدم به مدیر باشگاهم بگویم تحلیل بدنی 
دارم. بعضی مواقع سرم در مسابقات گیج می رفت. اصًال 
کسی گفت منصوریان کجایی؟ االن هم دوست داشتم 

مدالم را بدهم به آقاي روحانی. 
شما روز یک شــنبه در نقش جهان 
بودید. استقبال از رئیس جمهور چطور 

بود؟
تا چشم کار می کرد آدم بود. نقش جهان بسته شده بود 
و خیابان اســتاندارى هم همینطور. من در عمرم دروغ 
نگفته ام. عکس هم انداخته ام. خیلی شــلوغ بود. سوزن 
را می انداختید پایین نمی آمد. اصًال نقش جهان جا نبود. 
مردم مجبور شده بودند بروند بیرون از نقش جهان. همه 
خودجوش آمده بودند. از ســمیرم هم مردم شــهر من 

خودجوش آمده بودند. من بنرهاي زیادي را هم دیدم. 
 بحثی که این روزها مطرح است ورود 

بانوان به اماکن ورزشــی است. نظر 
شما در این مورد چیست؟

یک دغدغه اســت. من سمیرم مســابقه دارم اما مردم 
نمی دانند. هیچکســی نمی دانــد اصًال چطــوري از 
ووشــو خرجم را در می آورم اما وقتی ســکه می گیریم 
همــه می بینند. کســی فشــار تمریــن و مبــارزه را
 نمی بیند. حضور بانوان در ورزشــگاه ها، هم روحیه ما را 
باال می برد و هم مردم را با ورزش بانوان آشــنا می کند. 
من می گویــم باید نگاه ویــژه اي به بچه هــاي رزمى

شــود. خیلی ها نمی آیند با خانم ها قرارداد ببندند چون 
می گوینــد بُعد تبلیغاتی نــدارد. قرارداد پنــج میلیونی 
در یکســال واقعًا کافی اســت؟ به نظرم بهــا دادن به 
بانوان یکــی از نکات ویژه اســت کــه می تواند آینده 
خوبــی را رقم بزنــد. ارزش بانــوان ما بیشــتر از این

 حرف هاست. 

  مدالم را با افتخار به روحانى تقدیم کردم   مدالم را با افتخار به روحانى تقدیم کردم 
بانوى قهرمان ووشو از دیدار با رئیس جمهور مى گویدبانوى قهرمان ووشو از دیدار با رئیس جمهور مى گوید

شرط تمدید قرارداد امید

تمدید قرارداد سرمربى 
ایرانى وردربرمن

  استارت سپاهان
 از 24 خرداد

3 تیمى که قهرمانى را از بارسا گرفته اند

خداحافظى با این 5 نفر

سرنوشت مبهم چند گلر

خشایار بیدمشکى

مرتضی رضایی 
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چهل تکه

چندى قبل «شینا داونپورت» 18 ســاله در صحنه سرقت از 
یک میوه فروشى در  «آالباما» آمریکا  دستگیر شد. او که هیچ 
سابقه کیفرى نداشت در همه بازجویى ها نیاز مالى خانواده اش 
را علت سرقت هایش عنوان کرد. از آنجا که شاکى او راضى به 
آزادى اش نبود پرونده به دادگاه رفت و زن جوان همان دالیل را 
تکرار کرد و پس از چند روز آزاد شد. با آزادى این زن، افسرى که 
در همه مراحل بازپرسى همراهش بود، پاى درددل او نشست و 
وقتى فهمید فرزندان زن جوان هیچ غذایى براى خوردن ندارند 
با متهم به فروشگاه رفت و مقدار زیادى غذا و خوراکى براى او 
و فرزندانش خریدارى کرد و قول داد با کمک خیرین و تا زمان 

بهبود شرایط مالى این زن، به او و فرزندانش کمک کند.

«جرد مک لمور» 33 ساله در  «تنسى» آمریکا پس از حضور 
در نزدیکى رســتوران محل کار دختر مــورد عالقه اش به 
اینترنت متصل شد و در حالى که تصویر زنده خود را از صفحه 
فیسبوك براى همه پخش مى کرد خود را آتش زد. دقایقى 
بعد مردم حاضر در رستوران که از صداى فریادهاى مرد جوان 
وحشت کرده بودند، به ســمت پنجره دویدند. اما مرد جوان 
درحالى که مى سوخت و فریاد مى زد به سرعت وارد رستوران 

شد تا دختر مورد عالقه اش او را ببیند. 
با ورود او به رستوران چند نفر به سرعت آتش را خاموش کرده 
و جوان مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند و او با تالش 

پزشکان به وضعیت ثبات رسید.

گوزن وحشــى با پرش بى موقع بر شیشــه خودروى در حال 
حرکت در شمال شــرقى لینکون شــایر در بریتانیا جان دختر 

ده ساله را گرفت.
مادر و دختر ده ســاله در حال حرکت در جــاده اى در منطقه 
بوده اند که ناگهان یک گوزن با ســرعت به شیشه خودروشان 
برخورد کرده و پس از خرد کردن شیشه و ضربه به کودك کشته 

شده است.
بنا بر گزارش هاى پلیس مادر کودك که از این حادثه شوکه با 

پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کرده است .
به گفته پزشکان کودك در دم جان ســپرده و آنها حیوان را از 

خودرو آسیب دیده خارج کردند.

هدیه مأمور پلیس 
به خانواده یک دزد 

خودسوزى 
عاشق شکست خورده 

مرگ دختر 
در اثر پرش گوزن  030201

«رضا حســنى» با مدرك فوق لیسانس زمین شناسى؛ 
پسر 28 ساله اى که بخاطر نداشتن کار قصد سفر به هلند 
را داشت و با وجود مخالفت هاى خانواده اش با دوستش 

عازم این سفر شد.
رضا یازدهم تیر ماه سال 95 به ترکیه رفت، برنامه آنها 
به این شکل بود که «ســجاد» و رضا به صورت زمینى 
به بلغارستان بروند و از آنجا عازم هلند شوند، سجاد که 
به رضا گفته بود زن برادرم در هلند منتظر ماست و ما را 
براى اقامت گرفتن کمک مى کند، توانسته بود رضا را 
براى این سفر راضى کند، سفرى که عاقبت خوشى براى 

رضا و خانواده اش نداشت.
مادر رضا دربــاره این پرونــده گفت: «پســرم بیکار 
بود و هرچه ما بــه او گفتیم نرو گوشــش بدهکار این 
صحبت ها نبود. پدر رضا بازنشســته ارتش است و ما 
با وجود پنــج فرزند مثل خیلى از خانواده ها با ســختى 
زندگیمان را مى گذرانیم. رضا به من گفت: "مادر از این 
وضع خسته شده ام مى خواهم بروم هلند کار کنم تا پول 
دربیاورم و بتوانم دست خواهر و برادرم را بگیرم". او به 
همراه دوستش سجاد رفت اما سجاد برگشت و پسر من 
دیگر بازنگشت. حتى پسرم در تلگرام  پیام داد که مادر 

گم شده ام و برایم دعا کن. زمانى که از سجاد موضوع را 
پیگیر شدم، گفت:"رضا مریض شده بود و ما به همراه 20 
نفر که همه آنها افغانى بودند در مرز ترکیه و بلغارستان 
منتظر بودیم، یکى از کوله بر ها به ما یک قرصى داد و 
گفت: شــماها بخوابید تا فردا حرکت کنیم. من و رضا 
خوابیدیم صبح که بلند شدیم همه رفته بودند و ما را تنها 
گذاشتند.رضا وضیعت جسمانى خوبى نداشت تا حدى 
که نمى توانست راه برود، در آنجا بودیم که چند بلغارى 
به ما حمله کردند و ما را مورد ضرب و شــتم قرار دادند 
و در آخر پول و وســایلى که دم دست بود را برداشتند و 
رفتند حتى هنگامى دیدند رضا حالش خوب نیست او را 
با آب سرد خیس کردند. رضا به من گفت تو برو و کمک 
بیاور من آب و مقدارى میوه براى رضا گذاشتم و رفتم 
دنبال کمک در راه برگشــت بودم که پلیس بلغارستان 
من را دستگیر کرد و حســابى کتکم زد، دیگر نفهمیدم 
چطور شد که چشمانم را باز کردم دیدم در کمپ هستم، 
در آنجا بودم که عکس رضا را آوردند و به ما نشان دادند 
عکس را که دیدم دنیا روى سرم خراب شده و آن وقت 
بود فهمیدم که رضا طبق نظر پزشکى قانونى ترکیه به 

علت گرسنگى فوت شده است."»

مادر رضــا در خصــوص اینکــه آیــا وزارت خارجه 
پیگیــر علت دقیــق مرگ رضا شــده اســت، گفت: 
« سى ام تیر ماه فهمیدم پســرم فوت شده البته قبل از 
آن هم فهمیده بودم که براى پسرم اتفاقى افتاده است 
بخاطر اینکه خانواده سجاد دنبال پسرشان رفته بودند و 
زمانى که برگشتند جواب درســتى به من نمى دادند. با 
آن یکى پسرم بلیت گرفتیم و به ترکیه رفتیم آنجا وقتى 
جنازه پسرم را دیدم شوکه شــدم رضا مثل زغال سیاه 
شده بود، من از شما یک ســئوال دارم در آفریقا مردم 
یک ماه هم شده غذا نخوردند آنها چطور زنده مى مانند، 
ولى پسر من با پنج روز غذا نخوردن فوت شده است. من 
در تهران به وزارت خارجه رفتم و از آنها خواستم پیگیر 
کارهایم شوند، بعد از چند بار رفتن به وزارت خارجه یکى 
از مسئوالن آنجا به من گفت ترکیه بخاطر تیرگى روابط 
جوابى به ما نمى دهد و در آخر هم به من گفتند پسرت از 
گرسنگى فوت شده و هرچه رسانه ها و پزشکى قانونى 

گفته درست است.»
مادر رضا در آخر گفت:«من از وزارتخانه هاى مسئول 
درخواست دارم براى مشخص شدن علت مرگ پسرم 

کمکم کنند.»

2 مرد ایرانى به اتهام قتل یک عضو خاندان حاکم کویت، راننده و خدمتکار اندونزیایى وى 
و سرقت 350 هزار دینار کویت (تقریباً 33 میلیارد ریال) به اعدام محکوم شدند.

عابرپیاده کویتى یک فرد هندى االصل را در خیابان مى بیند که غرق در خون است. وى به 
فرد کویتى مى گوید که در آن آپارتمان قتل اتفاق افتاده است. این شهروند کویتى جریان 

را به اطالع پلیس مى رساند.
مأموران پلیس پس از ورود به آپارتمان با سه جسد مواجه شدند که یکى از آنها متعلق به 
فردى از خاندان «آل صباح» بود. هر ســه قربانى از طریق شلیک گلوله به سر و گردن 

کشته شده بودند.
فرد هندى پس از حضور پلیس به حالت کما رفــت و در نتیجه قاتل براى پلیس کویت 

ناشناس باقى ماند.

در تحقیقات پلیس معلوم شد که پیش از این شیخ کویتى مبلغ 450 هزار دینار (یک و نیم 
میلیون دالر) را براى سرمایه گذارى در بیروت به صورت نقدى از بانک دریافت کرده بود 
که بخشى از این پول را به وکیل و بخشى را نیز به نزدیکان خود داده بود و مبلغ 350 هزار 

دینار (یک میلیون و 150 هزار دالر) قبل از سرقت نزد وى بوده است.
پلیس در جریان تحقیقات متوجه مى شود که یک ایرانى و یک سوریه اى قبل از ارتکاب 
جنایت با وى در ارتباط بوده اند، آنها را بازداشت مى کند و از آنها درباره آخرین دیدارشان با 

وى سئوال مى کند.
فرد سوریه اى اعالم مى کند که از مدت ها پیش با وى تسویه حساب کرده و دیگر نزد وى 
کار نمى کند. اما فرد ایرانى که آشپز وى بود مدعى مى شود که قبل از ارتکاب قتل از آن 

آپارتمان خارج شده است و تأکید مى کند که قربانى با کسى دشمن نیست.
پس از آنکه پلیس به بن بست رسید فرد هندى که شاهد جنایت بوده است به هوش مى آید 
و به پلیس اظهار مى کند که چهره قاتل پوشــیده بوده اما فرد ایرانى در هنگام قتل در آن 
آپارتمان بوده است. تناقض اظهارات تنها شاهد جنایت با اعترافات فرد ایرانى باعث شد تا 

پلیس به وى بیشتر مشکوك شود.
پلیس شهروند ایرانى را دوباره مورد بازجویى قرار مى دهد و در نهایت وى به ارتکاب قتل با 

همدستى یک ایرانى دیگر اعتراف مى کند.
فرد ایرانى که با سرمایه دار کویتى در ارتباط بوده است مقیم کویت بود. وى در کویت متولد 
شده اســت و در آنجا زندگى مى کند. ایرانى دیگر نیز مقیم کویت است که با همدستى با 
دوست ایرانى اش که با چهره اى پوشیده وارد آنجا شده بود هر سه فرد موجود در آپارتمان 
را در ابتدا با طناب مى بندد و سپس آنها را به قتل مى رساند و تنها دوست ایرانى وى زنده از 
آنجا خارج مى شود. فرد هندى نیز به این دلیل جان سالم به در برده بود که پس از آنکه با 

چاقو گردن وى را زده بودند تظاهر به مرگ کرده بود.

صاحب یک رستوران که براى تسویه حساب 96 میلیون تومانى دو نفر را اجیر کرده 
بود به اتهام قتل پاى میز محاکمه ایستاد.

رسیدگى به این پرونده از زمستان 93به دنبال پیدا شدن جنازه پتوپیچ یک مرد جوان 
به نام «امیر» در جاده چالوس در دســتور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان مى داد 
این مرد در محل دیگرى کشته شــده و احتماًال جنازه اش نیمه شب به جاده چالوس 

منتقل شده است. 
تالش پلیس براى افشاى هویت وى آغاز شده بود که یک زن جوان به پلیس آگاهى 
رفت و از ناپدید شدن شوهرش خبر داد. نشانه هایى که زن جوان به پلیس ارائه داد با 
قربانى مطابقت داشت. به این ترتیب این زن به سردخانه پزشکى قانونى رفت و جنازه 

همسرش را شناسایى کرد.
پلیس در نخستین گام از تحقیقات دریافت امیر از مدتى پیش با یک مرد جوان به نام 
«مهران» که صاحب یک رستوران است اختالف حساب داشته است. مهران بازداشت 

شد اما خودش را بى گناه خواند. 
وى در بازجویى هاى بعدى گفت: «براى تسویه حساب 96 میلیون تومانى دو مرد افغان 
را اجیر کردم تا امیر را ادب کنند اما آنها امیر را کشــتند و من از آنها بى خبر هستم.» 
مهران اما در تحقیقات بعدى لب به اعتراف گشــود و گفت: «دو دوست به نام هاى 
"حمزه" و "سعید" دست به این جنایت زده اند.» با دستگیرى حمزه و سعید آنها به قتل 
اعتراف کردند و گفتند از سوى صاحب رستوران براى قتل اجیر شده بودند. سه متهم 
دیروز در حالى شعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستادند 

که اولیاى دم براى آنها حکم قصاص خواستند.
سپس صاحب رستوران گفت:«مدتى بود با امیر اختالف حساب داشتم و او 96 میلیون 
تومان پولم را پس نمى داد به همین خاطر به فکر انتقام جویى از او افتادم. با حمزه که 

پیک موتورى رستوران بود صحبت کردم و به او پنج میلیون تومان پول دادم تا امیر را 
گوشمالى بدهد. اما او پول را به دوستش سعید داده بود. به همین خاطر پاى سعید هم 
به ماجرا کشیده شد. ما طبق برنامه از پیش طراحى شده امیر را به رستوران کشاندیم. 
حمزه با مالقه به سر امیر زد و سعید هم گلوى او را با چاقو برید. اما باور کنید من دستور 
قتل امیر را به آنها نداده بودم. بعد از این ماجرا 20 میلیون تومان به سعید و 18 میلیون 

تومان به حمزه دادم.»
وقتى نوبت دفاع به دو متهم دیگر رسید صاحب رستوران را عامل جنایت معرفى کردند 
و گفتند ما به دستور او امیر را به رستوران کشاندیم. او طنابى را دور گردن امیر پیچید و 

آن را کشید و ما را مجبور کرد تا او را همراهى کنیم. او خودش امیر را کشت.
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

مرگ مشکوك پسر سنندجى در 
مرز ترکیه و بلغارستان 

مجرم ســابقه دار ملقب به شــاه مازندران که چند هفته 
پیش به 13 سال حبس محکوم شــده بود بر اثر ایست 

قلبى درگذشت.
بامداد روز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت 96 طى تماسى از 
زندان متى کالى بابل با مرکز سازمان اورژانس بابل مبنى 

بر عدم هوشیارى یکى از زندانیان گزارش شد.
پس از دریافت این گــزارش بالفاصله مرکز فرماندهى 
سازمان اورژانس بابل تکنسین هاى پایگاه دانشگاه را به 
محل مورد نظر اعزام کرد. تکنسین هاى اورژانس 115 
پس از معاینات اولیه متوجه شدند زندانى محمودطالبى 
معروف به شاه مازندران دچار ایست قلبى تنفسى شده و 

فاقد عالئم حیاتى است.
تکنسین ها بالفاصله اقدام به ســى پى آر و انتوباسیون 
کردند ولى ثمرى نداشت و بالفاصله به بیمارستان روحانى 
منتقل کردند که تالش هاى کادر درمانى بیمارستان هم 

ثمرى نداشت.
عباسى مدیرکل پزشــکى قانونى مازندران اعالم کرد: 
جسد شــاه مازندران پس از کالبدشکافى توسط پزشکى 
قانونى، براى تغســیل و تشــییع به خانواده اش تحویل 

داده شد.
دادستان بابل علت مرگ «محمود طالبى»، شاه مازندران 

را در بررسى اولیه ایست قلبى اعالم کرد.   
فرماندار بابل با تأیید خبــر فوق نیز گفت: محمود طالبى 
ســاعت حدود 2و30دقیقه بامداد صبح روز دوشــنبه به 
دستشویى زندان رفت و چون دیر کرد دوستانش پیگیر 

شدند.
محمد تقى عباسپور افزود: حال این فرد به هم خورده بود 
و دوستانش با مسئوالن زندان تماس گرفته بودند و بعد از 
انتقال به بهدارى زندان متى کالى بابل، با مرکز اورژانس 
115 بابل تماس گرفته شــد که بعد از معاینات اولیه به 

بیمارستان آیت ا... روحانى بابل منتقل شد.

وى اظهارداشت: اقدام کادر پزشکى براى احیاى محمود 
طالبى ثمرى نداشــت و به گفته اورژانس 115 بابل وى 
براثر ایســت قلبى درگذشــت ولى نتیجه نهایى را باید 

پزشکى قانونى اعالم کند.
محمود طالبى زمستان سال 94 فیلمى از شرارت هایش را 
به همراه رجزخوانى علیه دیگر رقیبانش در فضاى مجازى 

پخش کرد و در آن خود را «شاه مازندران»لقب داده بود.
فیلم رجزخوانى هاى وى که پس از ربودن یکى از اوباش 
رقیبش از منطقه «گتاب» بابل ضبط و بهمن ماه سال 94 
در فضاى مجازى پخش کرد، ســبب رعب و وحشت در 

میان مردم شده بود.
وى چند روز بعد از انتشــار این فیلم با دســتور قضائى و 
تعقیب و مراقبــت مأموران انتظامــى در مخفیگاهش 

دستگیر و تحویل مراجع قضائى شد.
محمود طالبى که در بازجویى ها و مصاحبه هاى اندکش 
با بعضى رسانه ها خود را کشتى گیر و صاحب دوبنده در 

حد تیم ملى معرفى کرد ، متولد سال 62  در بابل است .
بر اســاس اعالم دادســتانى بابل که پیــش از این در 
رسانه ها منتشــر شــد، وى پیش از آخرین دستگیرى 
در بهمن ســال 94 داراى هفت فقره پرونده شــرارت

 بود.
شــاه خودخوانده مازندران از زمان دستگیرى تا یک ماه 
پیش در سیســتان و بلوچســتان به صورت تبعیدى در 

زندان بود.
حکم اولیه وى شش سال زندان بر اساس شکایت شاکى 
خصوصى بود که بر اساس اعالم دادستانى بابل با رضایت 

شاکى یک ماه پیش از زندان آزاد شد.
حکمى که دهه اول اردیبهشــت ماه ســال جارى براى 
طالبى صادر شده، مربوط به شــرارت و پخش فیلم آن 
در فضاى مجازى اســت که به 13 سال حبس محکوم

 شده بود.

قتل بخاطر تسویه حساب میلیونى در رستوران حکم اعدام براى 2 آشپز ایرانى در کویت

مرگ شاه مازندران در زندان

حدود ساعت 12 ظهر 14 آبان ماه سال گذشته 
وقوع یک جنایت هولناك در ســاختمانى در 
شــهرك آزادى به مأمــوران کالنترى 150 
تهرانســر اعالم شــد که بالفاصله تیمى از 
نیروى انتظامى در محل حاضر شــدند و طى 
بررسى هاى اولیه مشخص شد زن 34ساله اى 
به نام «فرزانه» همسر 39ساله و دختر و پسر 
11 و چهار ساله اش را با ضربات چاقو به طرز 

هولناکى به قتل رسانده است.
فرزانه پس از قتــل و خودزنى قصد پریدن از 
بالکن خانه و خودکشــى را داشت که توسط 
پلیس بازداشت شد همچنین دختر دیگر فرزانه 
که توسط مادرش مجروح شده بود به همراه 

مادرش به بیمارستان منتقل شد.
بررســى هاى تکمیلى در رابطه بــا این قتل 
هولناك نشــان داد که همســایه هاى قاتل 
پس از شنیدن صداى مشــاجره و درخواست 
کمک فرزندان فرزانه در منزل آنها را شکستند 
و پلیــس را در جریان ایــن جنایت هولناك 

گذاشتند.
فرزانه در تحقیقات اولیه مدعى شد که از سال ها
قبل قرص مصرف کــرده و بخاطر رفتارهاى 

همسرش تصمیم به جنایت گرفته است.
وى درباره علت قتل فرزندانش نیز به بازپرس 
گفت: «پس از ایــن اتفــاق فرزندانم که در 
حال تماشــاى تلویزیون بودند را نیز با چاقو 
زدم چون نمى خواســتم آنها دست شخص 
دیگرى بیافتند. همســر من بــا زن دیگرى 
ارتباط داشت و همین موضوع باعث درگیرى 

بین ما مى شد.»
در ادامه رســیدگى به پرونده، فرزانه به مدت 
یک ماه در بیمارستان روانى بسترى شد و با 
دستور محسن مدیر روســتا بازپرس پرونده 
براى انجــام آزمایش هاى الزم و بررســى 
سالمت روحى و روانى توســط کارشناسان 

پزشکى قانونى استان تهران معاینه شد.
سرانجام کارشناسان پزشکى قانونى پس از 
بررسى وضعیت روحى و روانى فرزانه اعالم 
کردند وى در زمان ارتکاب جنایات مبتال به 
اختالل خلقى همراه با عالیم روان پریشــى 
بوده، به نحوى که قوه تشخیص از وى سلب 
شــده بود، نام برده خطرناك و الزم است تا 
زمان رفع حاالت خطــر از وى، در یک مرکز 

روانپزشکى مراقبت و بسترى شود.

اثبات دیوانه بودن 
زن تهرانى در 

قتل عام خانوادگى
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محســن کیایى عکــس تــازه اى در 
اینســتاگرام خود قــرار داد، این بازیگر 

نوشت:
بنفش رنگ عشــقه # محسن_کیایى
على_پرویــن  # امیر_جعفــرى   #

# روحانى # خاتمى #  اتنخابات96

داریــوش فرضیایى با انتشــار این 
عکس در اینســتاگرامش نوشــت: 
خداحافظ محله گل و بلبل 2..... چه 
روزهاى قشــنگى رو برام ســاختى 
چه تجربه هــاى ارزنده اى رو به من 
بخشیدى خداحافظ محله زندگى... 
پى نوشــت: پخش قسمتهاى ضبط 
شــده این مجموعه هم چنان ادامه 

داره.

بنفش 
رنگ عشقه 

خداحافظى با 
محله گل و بلبل

 حمید لوالیى عکس باال را در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد.

سلفى 
عجیب 

مراسم بزرگداشــت داریوش اســدزاده و همچنین رونمایى از فیلم مســتند «زندگى و دیگر هیچ» ساخته 
ابراهیم شفیعى و با حضور جمع کثیرى از دوســتداران این هنرمند و بازیگران تئاتر سینما و تلویزیون به پاس

 75 سال خدمت این هنرمند در ایوان شمس برگزار شد.
داریوش اسدزاده پس از تجلیل در جمالتى کوتاه بیان کرد: از دیدن این فیلم ناراحت نشوید، چرا که هروقت خودم 

نگاه مى کنم، گریه مى کنم. شرمسارم، هم شادمانم، هم تنگدل.
این هنرمند در ادامه از عوامل فیلم «زندگى و دیگر هیچ» قدردانى کرد، فیلمى که از سال 

90 کلید خورد و ساخته شد.
پورى بنایى، هنرمند هم در این مراسم حضور داشت و در سخنانى کوتاه از دست اندرکاران 

مراسِم تجلیل درخواست کرد فقط از پیر بازیگر ایران، داریوش اسدزاده سخن بگویند.
او گفت: امروز روز بزرگداشــت داریوش اسدزاده است. این هنرمند ســالها براى هنر ایران 
درخشیده است، بنابراین تقاضاى ما این است فقط درباره این بزرگمرد دراین مراسم صحبت 

کنیم.
على شاه حاتمى، کارگردان که در این مراسم از او تجلیل شد، در سخنانى گفت: داریوش اسدزاده 
عزیز تو اگر فیلمت را نگاه مى کنى و بغض و گریه مى کنى، هنرمندان امروز روزگارشــان را 

نگاه مى کنند و گریه مى کنند. خدا را شکر که هیچ مسئولى در این مراسم حضور ندارد.
این کارگردان سپس گفت: آن احمق هایى که سینماى ایران را به خاطر جوایز بین المللى 
که گرفته اند، محکوم به ســیاه نمایى مى کنند، ثابت کردند ســیاه نماتر از خودشان هیچ 

کسى وجود ندارد.
ابراهیم شفیعى، کارگردان مستند «زندگى و دیگر هیچ» نیز در سخنانى کوتاه به تالش هاى 
عوامل فیلم اشاره کرد که عاشقانه درباره داریوش اسدزاده فیلم ساختند و هیچ کس در این 

راه خسته نشد، چرا که بسیار برایشان لذت بخش بود.
در بخشى از این مراسم داریوش اسدزاده و عوامل مستند «زندگى و دیگر هیچ» در غیبت 

مسئوالن فر هنگى هنرى شهردارى تهران تجلیل شدند.
تابلو فرش این هنرمند به همراه تنى دیگر از هنرمندان دیگر از جمله فریده ســپاه 

منصور، علیرام نورایى و همچنین عوامل فیم مستند به آنها اهدا شد.
احترام برومند نیز در این مراسم حضور داشت و تابلو فرشى از چهره زنده یاد 
داود رشیدى به همسرش در این مراسم اهدا شد. در پایان این مراسم از فیلم 
مستند داریوش اســدزاده رونمایى شــد و حاضران به تماشاى این مستند 

نشستند.

تجلیل از داریوش اسدزاده 
به پاس فعالیت هاى هنرى على نصیریان - هنرمند                                                    به پاس 75 سال هنرآفرینى

پیشکسوت تئاتر و سینما -، از او در حضور وزیر امور 
خارجه، وزیر نفت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکى تقدیر شد.
این تجلیل با اهداى لوحى به على نصیریان در پایان 
دومین همایش «ایران فرهنگــى در جهان امروز» 
عصر روز دوشنبه، 25 اردیبهشت ماه در تاالر وحدت 

تهران انجام شد.
نصیریان بعــد از این تجلیل، در ســخنان کوتاهى 
گفت: فکر مى کنم دولت آقاى روحانى، دولتى است 
که خرد و تدبیر دارد و با خرد و تدبیر، مملکت را اداره 

خواهد کرد.
در این مراسم، ساالر عقیلى نیز برنامه اى را اجرا کرد.

شامگاه روز 25 اردیبهشت محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه به همراه سیدرضا صالحى امیرى، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى به عیادت جمشید مشایخى، 

هنرمند سینما تئاتر و تلویزیون رفتند.
در این دیدار که در منزل جمشــید مشایخى برگزار 
شــد، صالحى امیرى گفت:  ما همیشــه براى استاد 

دعا مى کنیم.
مشایخى هم با اشــاره به حضور محمدجواد ظریف 
در منزلش با تشــکر از او براى اتفاقاتى که در حوزه 
سیاســت خارجى و برجام براى کشور ایران رقم زده 
است گفت: من برنامه هاى شما را از تلویزیون دنبال 
مى کنم، خنده و متانت شما فرهنگ واالى ایرانیان 

را نشان مى دهد.
وى گفت: آقــاى ظریف ایرانــى و فرزند کوروش و 
فردوسى است، شــخصیت هایى مانند ایشان مایه 

عزت ملت ایران است.
در ادامه دو وزیر دولت یازدهم با جمشید مشایخى به 
گفت وگوهایشان پیرامون مسائل مختلف ادامه دادند.

از هفته گذشته فیلم هاى جدیدى در سینماها روى 
پرده رفتند. شــوراى صنفى نمایش نام ســه فیلم 
جدیدى را اعالم کرد که قراردادشان براى دوره بعدى 
اکران به ثبت رسیده اســت. بر این اساس، «ساعت 
5 عصر» اولین فیلم مهران مدیــرى که تیزر آن به 
تازگى رونمایى شده قرار است بعد از «نهنگ عنبر 2: 
سلکشن رویا» -که فروش خوبى در روزهاى اولیه 
اکران داشــته- به نمایش درآید. همچنین، «کارگر 
ساده نیازمندیم» و «رگ خواب» نیز در نوبت اکران 

قرار گرفته اند.
غالمرضا فرجى ســخنگوى شوراى صنفى نمایش 
گفت: «قرارداد ثبت سه فیلم در گروه هاى سینمایى 

مختلف به ثبت رسید.»
او درباره جزئیات جلسه شــوراى صنفى نمایش در 
این باره نیــز گفت: «قرارداد نمایــش فیلم «کارگر 
ساده نیازمندیم» در گروه کورش پس از نمایش فیلم 
«برادرم خسرو» به ثبت رسید. قرارداد نمایش فیلم 
«ساعت 5 عصر» در گروه قدس بعد از اتمام نمایش 
فیلم «نهنگ عنبر 2: سلکشن رویا» به ثبت رسید و 
قرارداد فیلم «رگ خواب» در گروه اســتقالل بعد از 

نمایش فیلم «ویالیى ها» ثبت شد.»
فرجى درادامه درباره تغییر بهاى بلیت سینماها در ماه 
مبارك رمضان نیز این طور توضیح داد: «درباره قیمت 
بلیت و نحوه نمایش فیلم ها در ماه مبارك رمضان 

هفته آینده تصمیم گیرى خواهد شد.»
با ایــن ترکیب اکران به نظر مى رســد کــه اکران 
تابســتان بــا فیلم هایى آغاز مى شــود کــه امید 
زیــادى بــه موفقیت شــان مــى رود و البتــه بار 

ر دیگــر یــادآورى مى کنــد که  د
نیمه دوم ســال ممکن است 
رونق اکران بــه دلیل نبود 
فیلم هــاى پرمخاطب کم 

شود.

مراسم بزرگداشــت داریوش
ابراهیم شفیعى و با حضور جم
د 75 سال خدمت این هنرمند
داریوش اسدزاده پس از تجلیل
نگاه مى کنم
این هنرمن
خ 90 کلید
پورى بنای
مراسِم تج
گفت: امر او
درخشیده اس

کنیم.
على شاه حاتمى،
عزیز تو اگر
نگاه مى
این کار
که گرفت
کسى وج
ابراهیم شف
عوامل فی
راه خسته
در بخش
مسئو
تا

تجلیل از داریوش اس
5                                                   به پاس75 سا

فاطمه معتمد آریا بازیگر معتبر ســینماى ایران با حضور در مراسم دیدار اهالی فرهنگ و هنر با رئیس دستگاه دیپلماســى محمد جواد ظریف، ضمن حمایت از دولت 
حسن روحانى، از دولت سابق انتقاد کرد.  معتمد آریا در این دیدار گفت: «درود به همه کسانى که علیرغم دشــوارى ها در طول این سال ها باقى ماندند و از عزت 
کشورشان دفاع کردند. سالم به همه هنرمندانى که علیرغم تهمت ها و ناروایى ها هنوز هم براى نگهدارى از فرهنگ ریشه دار در اشعار فردوسى و موالنا فعالیت 
مى کنند.» او در ادامه صحب هایش به دولت گذشته هم کنایه زد: «خوشحالم از این که بعد از سال ها که متهم به اقدام علیه امنیت ملى بودم با پاسداران امنیت 
ملى در یکجا نشسته ام. خوشحالم مى توانم با احترام کنار سیاستمدارانى بنشینم که وقت و هستى شان را براى شرافت ملت ایران گذاشته اند. خوشحالم جزو 
گروه مظلوم اما باهوشى مثل هنرمندان هستم. ما هنرمندان جنس جعلى را از اصل تشخیص مى دهیم. این را ملت ایران در حساس ترین مقاطع ثابت کرده 
است. هنگام راى دادن همه مى دانیم باید به چه کسى راى بدهیم. مى دانیم چه کسى حامى سرنوشت ماست. من هیچ وقت از این کشور نرفتم. زیرا همیشه 

پاسدارش هستم. ایران مال من است. مال منى که در خانواده ام جانبازى هست.»
این بازیگر همچنین از محمد رضا شجریان خواننده و استاد آواز ایران ستایش کرد و گفت: «ما نواى خوش انسانى خواننده اى که تاج سر مملکت است را 
مى شناسیم. روزگارى بوده نتوانستیم نشان دهیم به این کشور وفاداریم. هنرمندان به موقع آهسته کنار مى ایستند تا تالطم بى هویت بگذرد. حباب هاى روى 

آب برود. هرگز به جایى که هستیم بى اعتماد نبوده ایم. آنها به ما بى اعتماد بودند.»
بازیگر « گیالنه» همچنین در پایان صحبت هاى خود از توفیقات برجام براى سینماى ایران سخن گفت: «آقاى ظریف جزو نادر انسان هایى هستند که در هر روستا 
و کشورى را با لبخند شیرین و پیام صلح شان مى شناسند. من هفته اى یکبار سخنرانى ایشان را مى شنوم که به دنیا مى گویند ما صلح طلب هستیم و نمى توانند ما را 

به جنگ وادار کنند. برجام ایشان براى اهالى فرهنگ و هنر بسیار تاثیرگذار بوده است و ایران را تثبیت کرده است.»

اعتماد ا: آنها به ما 
 معتمد آریا: آنها به ما بى 

محمدحسین لطیفى در کارنامه خود فعالیت هاى مختلفى را ثبت کرده است، از دستیارى و مشاوره کارگردان تا نویسندگى 
و البته حضور به عنوان مجرى طرح و حتى چهره پرداز؛ اما آخرین خبر درباره او این است که در نقش کوتاهى در سریال 
جدیدش «سر دلبران» به عنوان یک روحانى و استاد حوزه علمیه ظاهر شده؛ «سر دلبران» سریال مناسبتى ماه رمضان 

امسال است که با حمایت سازمان اوج ساخته شده است.
بر اســاس این گــزارش لطیفى که این روزها در شــهر یزد مشــغول تصویربردارى ســریال جدیدش اســت، در 

نقش کوتاهى در ایــن مجموعه ظاهر مى شــود و او را به عنوان یک روحانى که اســتاد حوزه علمیه اســت خواهیم 
دید. 

این سریال روایتى اجتماعى درباره مسجد و نقِش محورى آن دارد و تالش شده با ترسیم فضاى روابط اجتماعى یک محله، 
روى نقش مسجد و امام جماعت در رتق و فتق مشکالت روزمره مردم تمرکز شود.

از بازیگــران ایــن مجموعه مى تــوان به محمد کاســبى، فرهــاد قائمیــان، اســماعیل محرابى، بــرزو ارجمند، رضــا توکلى، 
جهانبخــش ســلطانى، متین ســتوده، جعفر دهقان، شــهرام عبدلى، شــهین تســلیمى، رابعــه مدنى، افســانه کمالى و... اشــاره 

کرد.

مدحسین لطیفى در نقش روحا لطیفى در نق
مممم

تجلیل از على نصیریان با 
حضور 3 وزیر

عیادت از جمشید مشایخى

اکران فیلم مهران مدیرى 
بعد از «نهنگ عنبر 2» 

پوران درخشنده بعد از ساخت «هیس دخترها فریاد نمى زنند» در سال 1391، «زیر سقف دودى» را ساخته که سیمرغ بهترین بازیگرى را براى مریال زارعى در 
جشنواره فجر به همراه داشت و این روزها آماده نمایش است.

 این کارگردان در ماه هاى گذشــته از تحقیق براى نگارش فیلم نامه اى درباره مشــکالت پســران خبر داده بود که به نظر مى رسد باالخره نامى هم 
براى آن انتخاب کرده؛ عنوان جدیدترین فیلم درخشــنده «هیس پســرها فریاد نمى زنند» خواهد بود که آن را براى رونمایى در جشنواره فیلم فجر 

آماده مى کند. 
فیلم «هیس دخترها فریاد نمى زنند» با بازى طناز طباطبایى در ســال 1392 به نمایش درآمد و جزو فیلم هاى پرمخاطب بود. این فیلم با توجه به 
موضوع اصلى اش که به تجاوز به دختران مربوط مى شد، واکنش هاى مختلفى را نیز به دنبال داشت. پوران درخشنده به تازگى خبر داده که مى خواهد 
فیلم دیگرى با عنوان مشابه «هیس پسرها فریاد نمى زنند» بســازد، او پیش از این گفته بود تحقیقات براى فیلم جدیدش درباره مشکالت پسران 

را آغاز کرده است.
این کارگردان در این باره گفته است: «مشغول نگارش فیلمنامه «هیس پسرها فریاد نمى زنند!» هستم و اگر همه کارها طبق برنامه پیش برود، آن را 

به سى و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهیم رساند.»
آن طور که او خبر داده فیلم آخرش «زیر سقف دودى» که به طالق عاطفى مى پرداخت و مریال زارعى براى بازى در آن برنده 

سیمرغ بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم فجر شد همزمان با عید فطر اکران خواهد شد.
بازیگران اصلى این فیلم مریال زارعى، فرهاد اصالنى، بهنوش طباطبایى، شهرام حقیقت دوست و حسام نواب صفوى هستند.

سرها فریاد نم هیس! پسرها فریاد نمى زنند 

و یرى یم ی
با ایــن ترکیب اکران به نظر مى رســد کــه اکران
تابســتان بــا فیلم هایى آغاز مى شــود کــه امید
زیــادى بــه موفقیت شــان مــى رود و البتــه بار

ردیگــر یــادآورى مى کنــد که د
نیمه دوم ســال ممکن است 
رونق اکران بــه دلیل نبود
فیلم هــاى پرمخاطب کم

شود.

گى
ل
ن

، در 
واهیم

یک محله، 

د، رضــا توکلى، 
مالى و... اشــاره 

مشکالت پسران  جدیدش درباره

کارها طبق برنامه پیش برود، آن را 

 برنده 
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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          

برداشت گندم در هرمزگان
هر ساله از اواسط اردیبهشت ماه برداشت گندم و جو از 13 هزار هکتار اراضى زیر کشت استان هرمزگان آغاز مى شود. بیشترین کشت گندم هرمزگان در شهرستان هاى پارسیان، 

حاجى آباد، میناب، بستک و رودان است. طبق آمارهاى منتشر شده در سال گذشته کل گندم برداشتى از اراضى هرمزگان 48 هزار تن بود که انتظار مى رود امسال این میزان افزایش 
داشته باشد. گفتنى است غالت برداشت شده در هرمزگان عمدتَا داخل استان مصرف مى شود.

دریچـه
منبع: فارس

@nesfejahanclub


