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اصفهان در محاصـره 63 گسل 

علل گزگز دست و پا چیست؟ایرادى به قلعه نویى وارد نیستتغییر در قوانین جوایز سینمایى گلدن گلوبدریافتى بازنشستگان نباید زیر 2 میلیون تومان باشدنقش دریاچه ارومیه در انتخابات ریاست جمهورى سالمتورزشفرهنگاجتماع

مستحکم نبودن خانه هاى تاریخى و عدم مقاوم سازى در شهر اصفهان زیر سایه یک تهدید
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امالك 30 شهر استان اصفهان 
فاقد سند هستند

مزایده 500 میلیارد تومانى 
یک هتل در اصفهان

سعید جلیلى در اندیشه 
تصاحب

 صندلى ظریف

سرنوشت 20 قطعه از یک 
دیوار تاریخى در کاشان

  ذوب آهن ببرد 
  صعود مى کند

14

مردى که آدم ربایان
 گلویش را بریدند اما زنده ماند

سیستم تماس صوتى تلگرام
 خالف امنیت است

بعید مى دانم فردى با حکم حکومتى 
تأیید شود

2

دادستان کل کشور درباره فیلتر تماس 
صوتى تلگرام گفت: مایل نیستیم 

که یکسرى امکانات و یا احیانًا 
چیزهایى که قابل استفاده 

عموم است محدود شود ولى 
آنچه خیلى مهم است ...

 عباسعلى کدخدایى در برنامه تلویزیونى 
«جهان آراى» شبکه افق اظهارداشت: ما 
اصًال رد صالحیت نداریم؛ بلکه شوراى 
نگهبان کسانى که واجد شرایط 
ریاست جمهورى هستند را 
معرفى مى کند...

بعید مىدانم فردى با حکم حکو
تأیید
 عباسعلىکدخدایىدر برنامه تلو
«جهان آراى» شبکه افق اظهارد
ًاصًال رد صالحیت نداریم؛ بلکه
نگهبان کسانى که واجد
ریاست جمهورىه
معرفىم

2

22 عضو فعلى شوراى شهر اصفهان رسمًا ردصالحیت شدند! عضو فعلى شوراى شهر اصفهان رسمًا ردصالحیت شدند!
در حالى که تأییدصالحیت در حالى که تأییدصالحیت 22 چهره همچنان  در ابهام است؛ چهره همچنان  در ابهام است؛

4

جهان نما

فرا رسیدن سالروز مبعث پیامبر عظیم الشأن اسالم 
حضرت ختمى مرتبت  محمد مصطفى(ص) 

بر عموم مسلمین مبارك باد

منا
:ای
س

عک
    

 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 
شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه 

عمومى دو مرحله اى خریدارى نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 96/02/03 تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/02/09 در 
قبال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 

بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان 
مدت تحویل پیشنهادات: از روز یکشنبه مورخ 96/02/10 لغایت ساعت 8/00 صبح روز سه شنبه مورخ 96/02/19

محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان 
تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه 
بانکى معتبر یا فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق 
استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى کیهان و نصف جهان بعهده برنده مناقصه میباشد. 
2- مناقصه گران بایستى داراى تاییدیه فنى از توانیر باشند. 

3- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 واحد 
مناقصات تماس حاصل نمایند. 

4- اســناد و مــدارك و اطالعات کامل ایــن مناقصه در ســایت اینترنتــى معامالت توانیــر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسى میباشد همچنین آگهى این مناقصات در سایت پایگاه 
ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس 

WWW.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد. 
5- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده 

با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان 
امور تدارکات و انبارها 

شماره موضوع مناقصهردیف  
مناقصه 

تاریخ 
بازگشایى 

پاکات مناقصه 

ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه 

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

1
مناقصه خرید انواع کابل 
مسى، سیم روکشدار، 
کانستنریک و آلومینیومى

9/001/367/660/000 صبح 1534/9696/02/19

شرکت توزیع برق 
استان اصفهان 

فرا رسیدن سالروز مبعث

شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهانشرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

مبعث، پیام خیزش انسان 
از خاك تا افالك است. مبعث، انفجار نور

 و ظهور همه ارزش ها در صحنه حیات بشراست.
مبعث روز تکوین آیه هاى رسالت است، روز تجّلى رحمت الهى.
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در آستانه انتخابات ریاست جمهورى     خبر آنالین |
دوازدهم شاهدیم که بسیارى از روحانیون و منبرى ها وارد 
فضاى سیاسى کشور شده اند و سعى مى کنند از نامزدهایى 
خاص در برابر روحانى دفاع کنند. آنچنانکه طى روزهاى 
اخیر حجت االسالم و المسلمین قاسمیان عضو هیئت امناى 
آســتان قدس رضوى در بنیاد برکت در مراسم دعوت از 
قالیباف در تهران ضمن حمالت تند به روحانى عنون کرده 
است: «بنده آقاى قالیباف را صرفاً دعوت نمى کنم، بلکه با 
ریسمان در خانه ایشان مى روم و به زور هم که شده، ضمن 
احترام به بزرگان دیگر، ایشــان را به سمت وزارت کشور 

براى ثبت نام در ریاست جمهورى هدایت مى کنم.»

آغاز سیاسى شدن منبرها
بعد از تقسیم شدن فضاى سیاسى ایران به راست و چپ 
در دهه 60، منبرهاى مذهبى هم رنگ و بوى سیاسى به 
خود گرفت. دلیل تقسیم فضاى سیاسى ایران به راست و 
چپ هم اختالف روحانیون در جامعه روحانیت مبارز بود. 
اختالف این روحانیون زمینه تولد مجمع روحانیون مبارز را 
فراهم کرد. اکثر این روحانیون راست و چپ از منبرى هاى 
معروف ایران هم بودند. بسیارى از این افراد در سخنرانى ها 

و نشست هاى خود از جریان هاى خود دفاع مى کردند.
انتخابات ریاست جمهورى سال 84 اما نقش بسیارى در 
پررنگ تر شــدن این ویژگى در میان روحانیون داشت. 
کمک هاى محمود احمدى نژاد بــه هیئت هاى مذهبى 
باعث نزدیکى هیئت ها و مساجد به شهردار وقت تهران 
شده بود. حضور احمدى نژاد در انتخابات ریاست جمهورى 
باعث شد تا منبرى هاى شاخص تهران تمام تالش خود را 

در حمایت از احمدى نژاد انجام دهند.
یکــى از معروف ترین ایــن منبرى ها علــى ثمرى بود؛ 
پیش نماز مسجد انصار الحسین در شهرك محالتى که 
جدى ترین حمایت ها را از محمود احمدى نژاد کرد. کسى 
که رسماً تبدیل به روحانى خانوادگى احمدى نژاد شده بود. 
او در مراســم تدفین پدر احمدى نژاد، تلقین را به جا آورد.
ثمرى خطبه عقد پسر احمدى نژاد و دختر مشایى را خواند 
و نهایتًا هم به دعوت و اصرار احمدى نژاد به نهاد ریاست 

جمهورى رفت و پیش نماز این نهاد شد.
دیگــر روحانى کــه در ســال 84 وارد فــاز حمایتى از 
احمدى نژاد شد شــیخ جعفر شجونى بود. منبرى قدیمى 
تهران در تمام سخنرانى هاى خود از احمدى نژاد دفاع کرد 

و به هاشمى تاخت.
یکى از مهمترین حامیان محمود احمدى نژاد در آن سال ها 
علیرضا پناهیان منبرى معــروف تهران بود. او در تعریف 
احمدى نژاد و دولتش گفته بود:« یقین بدانید اگر شخصى 
همچون احمدى نژاد در زمان امــام راحل(ره) بود، هرگز 
جام زهر به ایشان نوشانده نمى شد. برخى مى گویند آقاى 
احمدى نژاد دیکتاتورى مآبانه برخورد مى کند، اگر این حرف 
درست باشد، تازه مى فهمیم احمدى نژاد با چه کسانى مواجه 
است که باید در برابر آنان که خود دیکتاتور بوده اند همان 

روش را پیش گرفت.»
مى شــود در ادامــه بــه برخــى دیگــر از حمایت ها از 
احمدى نژاد توسط برخى روحانیون و منبرى ها اشاره کرد. 

حجت االسالم والمسلمین مرتضى آقاتهرانى دبیرکل جبهه 
پایدارى در مورد دولت احمدى نژاد بر این باور بود که: «این 
دولت، از زمان مشروطیت تاکنون محبوب ترین و بهترین 
دولت بوده است». یا حجت االسالم والمسلمین رهدار مدیر 
سابق مرکز تاریخ معاصر مؤسسه امام خمینى (ره) اعتقاد دارد 
که : «در این دوره از انتخابات، مانند ائتالف 6 نفره اى که در 
جنگ جمل علیه امام على (علیه السالم) برپا شد، ائتالفى 
مقابل احمدى نژاد شکل گرفت. آنها چون دیدند یک بچه 
مسلمان پیرو خط والیت آمده، همه مقابل او ائتالف کردند اما 

در نهایت شکست خوردند.»
حجت االســالم والمسلمین قاســم روانبخش هم نامه 
احمدى نژاد به بوش را به نامه پیامبر (صلى ا... علیه وآله) 

تشــبیه کرده و گفته بود: «پاســخ ندادن به نامه یا حتى 
بى ادبى آنها به آن، از شخصیت نویسنده نمى کاهد؛ بلکه 
اعتبار مخاطِب  نامه را کاهش مى دهد؛ چنانکه پاره شدن 
نامه پیامبر اعظم (صلى ا... علیه وآله) توسط خسرو پرویز، 
چیزى از اعتبار پیامبر(صلى ا... علیه وآله) نکاست و خسرو 

پرویز را براى همیشه تاریخ، سرافکنده ساخت.»
البته این حمایت ها مختص احمــدى نژادو اصولگرایان 
نبود. برخى از منبرى ها از هاشمى و دیگران نیز حمایت 
مى کردند. شــاید یکى از معروف ترین آنها سید مهدى 
طباطبایى است. او بارها در سخنرانى ها و گفتگوهاى خود 

از هاشمى رفسنجانى حمایت کرده بود.
به طور مثال او در مورد هاشمى و حضور در فهرست هاى 

انتخاباتى گفته بود:«در واقع این لیســت ها هستند که از 
اشخاصى همچون آقاى هاشمى رفسنجانى اعتبار کسب 
مى کنند، نه ایشان از لیســت ها. هر لیستى که نام آقاى 
هاشمى رفسنجانى در آن باشد و اشخاص بزرگى همچون 

ایشان قطعاً مورد اقبال مردم نیز قرار مى گیرند.»

روى دیگر سیاست منبرى
این حمایت ها اما تنها یک روى ســکه اســت. داستان 
منبرى ها و سیاســیون روى دیگر ســکه نیز دارد. این 
روحانیون اگر سیاسیون برخالف منویات آنها عمل کنند با 

سرعت و به شدت علیه آنها موضع مى گیرند.
سال هاى اخیر شاهد این نوع موضعگیرى ها بوده ایم. کمى 
این موضعگیرى ها را با هم مرور مى کنیم. على ثمرى که 
در مورد روابطش با احمدى نژاد نوشته بودیم در سال 92 
در انتقاد از رفتار احمدى نژاد مى گوید:« رئیس جمهور باید 
مقام معظم رهبرى را با عنوان فصل الخطاب بداند نه اینکه 

با 11 روز خانه نشینى، بى تدبیرى خود را نشان دهد.»
جعفر شــجونى دیگر روحانى حامى احمدى نژاد در آن 
سال ها گفته بود که باید او را خواباند و شالق زد. علیرضا 
پناهیان دیگر حامى سرسخت احمدى نژاد در دهه 80 علت 
پیروزى روحانى در انتخابات سال 92 را عملکرد ضعیف 

احمدى نژاد دانسته است. 
جدا از این روحانیون پایتخت نشین، برخى از ائمه جمعه 
که اتفاقًا مســئولیت هاى مهمى را هم عهده دار هستند 
در تریبون نماز جمعه از فرد و جریان هاى خاص حمایت 
کردند. حمایت هایى که صداى بســیارى از جریان هاى 

سیاسى را درآورد.
صدیقى امام جمعه تهران در مورد دولت روحانى مى گوید: 
« ما متأسفانه قدر نعمت را نداستیم و از نعمت الهى صیانت 
نکردیم و در خیلــى از اتفاقات با محور دیــن به حبل ا... 
چنگ نزدیم و کار دست غربگرایان افتاد و اکنون نیز باید 

تضرع کرد.»
در مشهد آیت ا... علم الهدى امام جمعه این شهر مى گوید: 
«مکرر دولتمردان، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه گفتند 
تحریم ها برداشته مى شود و ما جشــن رفع تحریم ها را 
مى گیریم و بعد از اینکه تحریم ها برداشــته نشد و برجام 
به نتیجه نرسید گفتند ما براى رفع تحریم ها برجام را امضا 
نکردیم، پس ســر مردم را کاله گذاشتید اگر برجام براى 

رفع تحریم ها نبود؟»

معاون امور بین الملل و بازرگانى وزیر نفت با اشــاره به 
مذاکره با توتال در زمینه توســعه فاز 11 پارس جنوبى 
گفت: احتماًال امضاى تفاهمنامه با توتال بیشتر از یک 

ماه دیگر طول نمى کشد.
امیرحسین زمانى نیا در گفتگو با ایســنا، با بیان اینکه 
مذاکره با توتال ادامه دارد، اظهار داشــت: این شرکت 
منتظر تحوالتى در واشنگتن بود که این تحوالت رخ داد 
و توتال مذاکرات خود را براى عقد قرارداد ادامه مى دهد.
وى درمورد زمــان امضاى قرارداد توضیــح داد: زمان 
امضاى قرارداد بســتگى به این دارد کــه چقدر آماده 
باشــیم و نوشــتن متن قرارداد چقدر طول بکشد. فکر 

مى کنم امضاى قرارداد نباید بیشــتر از یک ماه طول 
بکشد.

بر اســاس این گــزارش، چندى پیش علــى کاردر - 
مدیرعامل شــرکت ملى نفت ایران - درمورد مذاکره 
با توتال در زمینه فاز 11 پارس جنوبى توضیح داده بود: 
در حال حاضر با توتال براى فــاز 11 در مرحله مذاکره 
براى قرارداد هستیم و مباحث مالى آن حل شده است. 
قبل از ســال جدید تیم توتال دو هفته در تهران حضور 
داشت و مذاکرات به صورت فشــره انجام مى شد. فکر 
مى کنم قرارداد و توافق نهایى تا آخــر فروردین امضا 

شود.

دادستان کل کشــور درباره فیلتر تماس صوتى تلگرام 
گفت: مایل نیســتیم که یکســرى امکانات و یا احیانًا 
چیزهایى که قابل اســتفاده عموم اســت محدود شود 
ولى آنچه خیلى مهم اســت بحث امنیت کشور است. 
در منطقه اى زندگى مى کنیم که چهار طرف کشورمان 
آتش، جنگ و خونریزى است و جنایت همه را به وحشت 
انداخته ولى کشور ما آرام است و امنیت ارزشمندى دارد 

که آسان به دست نیامده است.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم و المسلمین منتظرى 
ادامه داد: شبکه هاى خارجى از این فضا حداکثر استفاده را 
براى ضربه زدن به نظام به کار مى بندند. سیستم تماس 

صوتى که به وجود آمد، بررســى شد و بررسى ها به این 
صورت بود که تمام دســتگاه هاى اطالعاتى، امنیتى و 
انتظامى عنوان کردند که این سیستم به دالیلى خالف 
امنیت کشور اســت. بنابراین مقرر شد که در شورایعالى 
فضاى مجازى مطرح شــود که  در آنجا نیز به دالیلى 
تصمیمى بر بسته شدن آن گرفته نشد. لذا تصمیم گرفته 
شد که حداقل تا نکات امنیتى از لحاظ فنى صورت نگرفته 
اجازه ندهیم به سالمت انتخاباتمان از این طریق خدشه 
وارد شود. این روند تا زمانى که مسئوالن امنیتى اعالم 
کنند که خطر امنیتى این سیســتم برداشته شده است، 

وجود خواهد داشت.

امضاى قرارداد با توتال 
در کمتر از یک ماه

سیستم تماس صوتى تلگرام 
خالف امنیت است

نظر جدید درباره پارازیت ها 
آیت ا... ناصر مکارم شیرازى از مراجع    انتخاب|
عظام تقلید با اشاره به عواملى که امروز موجب بیمارى 
مى شود و در گذشته وجود نداشته است، گفت: بعضى از 
پزشکان به بنده مى گویند این پارازیت ها و حتى امواج 
موبایل یکى از عوامل مهم گسترش سرطان است.  این 
مرجع تقلید با بیان اینکه باید فکرى براى این امواج کرد، 
افزود: شـخص مطلعى مى گفت وقتى افـراد در خارج 
کشـور وارد منزل مى شـوند، موبایل خـود را وارد اتاق 
نمى کنند که از آنها دور باشد اما اینجا موبایل در خواب و 

بیدارى کنار افراد است. 

داعش پایتختش را تغییر داد
  تابناك | شبکه «فاکس نیوز» به نقل از منابعى 
در وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که گروه تروریسـتى 
داعش پایتخت خود را از شـهر رقه به شهر دیرالزور در 
شرق سـوریه و در نزدیکى مرزهاى عراق منتقل کرده 
است. این منابع گفتند که هواپیماهاى بدون سرنشین 
آمریکا طى دو ماه گذشـته صدها تن از سـرکرده هاى 
داعش را طى دو ماه گذشته که در حال حرکت به شهر 

المیادین در حومه دیرالزور بوده اند رصد کرده اند.

رئیسى و قالیباف مى مانند
  الف| احتمـال دارد تصمیـم قالیبـاف و رئیسـى 
براى کنـاره گیرى به نفـع هم تغییر کند.  پیـش از این 
تصمیم این دو نامزد براى حضور در انتخابات، مستند به 
وضعیت نظرسنجى ها و در نهایت کناره گیرى یک نفر 
به نفع دیگرى بود. اما ممکن است این سیاست در آینده 
تغییر کند و هردو تا انتها بمانند. تغییر وضعیت روحانى 
در نظرسـنجى و جـذب آراء خاکسـترى از روحانى به 
قالیباف، مى تواند مهمترین دلیل بـراى ماندن این دو 

نامزد اصولگرا تا پایان انتخابات باشد.

حمله تند کیهان به فرمان آرا
  نصف جهان | روزنامه کیهـان در مطلبى که 
خبرآنالیـن آن را بازتاب داد به تندى بـه بهمن فرمان 
آرا حملـه کـرد. در ایـن مطلب که بـه بهانـه برگزارى 
کارگاه  آموزشـى ایـن کارگـردان در جشـنواره جهانى 
فیلم فجر منتشر شد، فرمان آرا با صفاتى مثل کارگزار 
اشـرف پهلوى و دربار شاه، مسـئول ساماندهى جمعى 
از فیلمسـازان بـه اصطالح موج نـو داخلـى و برخى از 
ورشکستگان خارجى با پول ملت، داراى کارنامه سیاه، 
سازنده فیلم هاى ضعیف و ضد دینى ، کسى که ضعف 
کارگردانى در آثارش بارز است و عنصر طاغوتى فرارى 

از انقالب اسالمى ملقب شده است.

پیشنهاد ضدایرانی 
معاون سابق و فراري رئیس جمهور عراق در    آریا|
ادامه اتهامزنی و ادعاهاي خود علیه جمهوري اسالمی 
ایران، خواستار انجام دادن اقدامات تروریستی در ایران 
شد. «طارق الهاشمی» گفت: ایران از روش خرابکارانه 
خود در منطقه و جهان دست برنخواهد داشت مگر آنکه 
از طریق اصـل معامله به مثل، ناچار به این کار شـود... 
یعنی درگیري به داخل خاك این کشور منتقل شود که 
آن هم با فعال کردن واسطه هاي فعال که در چارچوب 

نیروي نرم قرار می گیرند میسر خواهد بود.

ابالغیه اى خارج از مسئولیت
دسـتیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام    ایلنا|
و اقلیت هاى دینـى و مذهبى درباره ابالغیـه اخیر دبیر 
شـوراى نگهبان مبنى بر عدم مجـوز ورود اقلیت هاى 
دینى در انتخابات شـوراهاى شهر و روستا با بیان اینکه 
این ابالغیه خارج از حوزه مسئولیت آیت ا... جنتى صورت 
گرفته است، گفت: وظیفه شوراى نگهبان تفسیر قانون 
اساسى اسـت، نه قوانین عادى که دولت هم بر اساس 

مصوبه مجلس شوراى اسالمى به آن عمل مى کند. 
على یونسى خاطرنشان کرد: قانونى مانند قانون شوراها 
نیاز به تفسـیر فقهى نـدارد، البته این نوع تفسـیر قابل 
احترام است اما در جاى خودش، کشور و دولت، موظف 
به اجراى قانونى هستند که به تصویب رسیده و تمامى  

مسیرهاى  تصویب و تأیید را طى کرده است. 

توئیتر

قبل از ثبت نام انتخابات ریاســت جمهورى بسیارى از 
ناظران سیاسى بر این باور بودند که با آمدن سید ابراهیم 
رئیســى، اصولگرایان گرد او جمع خواهند شد و طعم 

وحدت را خواهند چشید.
رئیسى آمد اما خبرى از وحدت نشــد و اکثر نامزدهاى 
مطرح اصولگرا وارد صحنه شــدند و نهایتــًا دو نامزد 
اصولگراى دیگر یعنى قالیباف و میرسلیم در کنار رئیسى 
جواز نهایى ورود به عرصــه انتخابات را گرفتند. همین 
حضور چندکاندیدایى باعث شده تا جریان اصولگرایى به 

صورت کامل پشت ابراهیم رئیسى نباشد.
سابقه رئیســى و کســوت روحانیت او باعث شده بود 
بسیارى فکر کنند طیف ســنتى اصولگرا از این معاون 
اول ســابق قوه قضائیه حمایت خواهند کرد. سنتى ها 
اما یا از میرســلیم حمایت مى کنند مانند مؤتلفه اى ها 
یا مانند جامعه روحانیت و جامعه مدرســین ســکوت 
اتخاذ کرده اند و تاکنون وارد بازى سیاسى اصولگرایان 
نشده اند. همین سکوت باعث شده تا پایدارى ها و وزراى 
احمدى نژاد گرد رئیسى جمع شــوند. نیکزاد به عنوان 
رئیس ستاد انتخابات رئیســى انتخاب شد؛ یک چهره  
نزدیک به احمدى نژاد و وزیر مسکن او در دولت دهم. 
رئیس کمیته طرح و برنامه ریزى ستاد انتخابات رئیسى 
هم میرکاظمى وزیر سابق نفت در دولت احمدى نژاد و 

عضو جبهه پایدارى است.

آنگونه که از شواهد پیداست نظر آیت ا... مصباح یزدى 
هم روى نامزدى رئیسى اســت.  از گوشه کنار شنیده 
مى شود آیت ا... قم نشــین نظر مثبتى به رئیسى دارد. 
حضور اعضاى جبهه پایدارى در ستاد رئیسى به خوبى 

حکایت از این معنا دارد.
رئیسى در شــرایطى در حال چیدن ستاد خود است که 
خبرى همراه با عکس در رسانه ها مبنى بر دیدار سعید 
جلیلى با او منتشر شــد. دیدارى که مى تواند حکایت از 
نزدیکى این دو در آستانه انتخاب دوازدهم داشته باشد. 

جلیلــى از محتمل ترین نامزدهاى راســتگرایان براى 
انتخابات ریاســت جمهورى بــود اما به نفــع جریان 
اصولگرایى از صحنه انتخابات کنار کشید. حاال بعد از این 
دیدار (که گفته مى شود اولین دیدار این دو نیز نیست)، 
مشخص شد که او به نفع رئیسى از صحنه کنار کشیده 
اســت. مى توان حدس زد در صورت پیروزى رئیسى، 
سعید جلیلى جایگاه ویژه اى در دولت او خواهد داشت. 
برخى رسانه ها از معاون اولى او سخن مى گویند اما به نظر 
مى رسد جلیلى دوست داشته باشد بازهم مدیریت پرونده 
هسته اى را به دست بگیرد و مسیرى که ظریف و روحانى 

رفته اند را بازسازى کند.
با بررسى زمین انتخاباتى ابراهیم رئیسى مى شود گفت 
طیف رادیکال اصولگرا به ســمت رئیسى کشیده شده 

است. 

اگر رئیسى رئیس جمهور شود...

سعید جلیلى در اندیشه تصاحب صندلى ظریف

«فایننشیال تایمز» نوشــت: مهدى، کشاورز در شمال 
غربى ایران آخرین بار که در انتخابات ریاست جمهورى 
شرکت کرد نه به دالیل سیاســت خارجى یا اقتصادى 
بلکه به دلیل کاهش سطح آب دریاچه ارومیه بود که به 
حسن روحانى کاندیداى اعتدالگرایى که بعدها در رقابت 

سال  2013برنده میدان شد رأى داد.
به گزارش انتخاب روزنامه «فایننشیال تایمز» ادامه داد: 
اصولگرایان و محمود احمدى نژاد هیچ توجهى به معضل 
دریاچه ارومیه نداشــتند. در مورد روحانى هیچ چاره اى 
جز اعتماد کردن به او نداشــتیم. براى مهدى دریاچه از 
هر موضوع دیگرى مهمتر است. این مسائل باعث شد 
روحانى مسئله دریاچه ارومیه را در اولویت هاى اصلى و 

وعده هاى انتخاباتى اش قرار دهد.
او سه برابر ســایر رقباى خود دراین اســتان رأى آورد. 
روحانى به محض رسیدن به قدرت، هفت میلیارد دالر 
براى احیاى دریاچــه ارومیه طى ده ســال هزینه کنار 
گذاشت. به لطف این اقدامات، ســطح آب دریاچه باال 

آمد. به گفته مقامات با این اقدامات از یک فاجعه زیست 
محیطى جلوگیرى شد.

حال، روحانى که با چالش هاى جدى در رقابت 19 ِمى 
امسال روبه رو اســت مى تواند از نجات دریاچه ارومیه 
استفاده کند و رأى مردم این مناطق را که به طور سنتى 
رأى شان بین اصولگرایان و اعتدالگراها در گردش است 

جلب نماید. 
برخى چهره هاى جریان اصولگــرا، روحانى را به دلیل 
ســرمایه گذارى هاى کالنش در جهت احیاى دریاچه 
ارومیه مورد انتقاد قرار داده اند. اگر دریاچه ارومیه خشک 
شده بود، نمک سراســر 14 اســتان را گرفته بود. چه 

فاجعه اى در این صورت رخ مى داد؟
این اولویت بندى در حوزه زیســت محیطى در ســایر 
استان هاى ایران نیز به نفع روحانى خواهد بود. در سراسر 
کشور مردم درباره خشک شــدن تاالب ها دریاچه ها و 
طوفان هاى گرد و غبار در خوزستان که به خاموشى برق 

انجامید حرف مى زنند.

حامیان روحانى دریاچه را مثالى از توانایى هاى مدیریتى 
دولت او مى دانند. آنها این دولت را در مقایســه با دولت 
قبل قــرار مى دهند که بــى کفایتى هاى گســترده و 
فسادهاى مالى اش به معضالت زیست محیطى جدى 
ختم شــد. دولت رئیس جمهور ســابق ایران محمود 
احمدى نــژاد آلودگى صنعتــى را وارد بســتر دریاچه 

کرد.
خشکسالى و رشد کشاورزى با آبیارى غلط و سد سازى 
به جاى حفر چاه به کاهش سطح آب دریاچه منجر شده 
بود. دولت روحانى، گســترش زمین هاى کشــاورزى 
را در اطراف دریاچــه ممنوع کرد و جریان آب ســد ها 
را محدود کرد و از کشــاورزان خواســت تا با استفاده از 
روش هاى کم مصــرف تر محصوالتشــان را آبیارى 

کنند.
به گفته مسعود تجریشــى یکى ازاعضاى کمیته احیاى 
دریاچه ارومیه، این پروژه یک مــدل منحصر به فرد در 

سراسردنیاست.

سخنگوى شــوراى نگهبان گفت: بعید مى دانم جز این 
شــش نفر معرفى شــده فرد دیگرى مانند سال 84 با 

استفاده از حکم حکومتى تأیید صالحیت شود.
به گزارش مهر، عباسعلى کدخدایى در برنامه تلویزیونى 
«جهان آراى» شــبکه افق اظهارداشــت: ما اصًال رد 
صالحیت نداریم؛ بلکه شوراى نگهبان کسانى که واجد 
شرایط ریاســت جمهورى هســتند را معرفى مى کند و 

نسبت به افراد دیگر اصًال نظرى نمى دهد.
کدخدایى در پاســخ به این ســئوال که آیا در شوراى 
نگهبان و در روند بررسى صالحیت ها مصلحت سنجى 
صورت مى گیرد، اظهارداشت: طبیعتًا ممکن است هر 
شــخصى به عنوان یک عضو از شــوراى نگهبان و بر 
اساس برداشــت خود از مصلحت رأى مثبت و یا منفى 
خود را که به عنوان ابزارى قانونى در اختیار اوست اعالم 

کند.

وى افزود: اعضاى شــورا بــا توجه بــه جمیع جهات 
نســبت به یک فرد رأى موافق یا مخالف خود را اعالم 
مى کنند. بعید مى دانم جز این شش نفر معرفى شده فرد 
دیگرى مانند سال 84 با استفاده از حکم حکومتى تأیید 

صالحیت شود.
ســخنگوى شــوراى نگهبان با بیان اینکه در بررسى 
صالحیت هاى انتخابات ریاســت جمهورى دوازدهم 
برخى نسبت به عدم احراز صالحیتشان اعتراض داشتند، 
گفت: مدارك و مستنداتى نیز توسط برخى افراد به شورا 
پس از اعالم صالحیت ها ارائه شد اما در قانون مرحله 
اى براى پس از آن پیش بینى نشده و نتایج اعالم شده 

قطعى است.
وى تصریح کرد: یکى از شــاخص هاى مهم مورد نظر 
اعضاى شــوراى نگهبان مشارکت گســترده مردم در 
انتخابات اســت که این مهم همواره مورد تأکید مقام 

معظم رهبرى نیز بوده است.
کدخدایى در پاسخ به این ســئوال که آیا الزامى براى 
احراز صالحیت رئیس جمهور مستقر وجود دارد، گفت: 
طبق قانون اساســى صالحیت افراد منحصر به همان 
دوره خواهد بود و بــراى دوره بعــدى صالحیت فرد 
حتى اگر رئیس جمهور مســتقر باشد مورد بررسى قرار 

خواهد گرفت.
عضو حقوقدان شــوراى نگهبان با اشاره به حجم ثبت 
نام هاى دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى، 
اظهار داشت: بر اساس قانون جامع انتخابات که توسط 
مقام معظم رهبرى ابالغ شده است، مقرر شده تا شوراى 
نگهبان شاخص هاى رجل سیاســى-مذهبى، مدیر و 
مدبر بودن مشخص شــود که در شوراى نگهبان براى 
کارشناسى بیشــتر پیش نویسى توســط کارشناسان 

شوراى نگهبان تدوین شده است.

فایننشیال تایمز مطرح کرد

سخنگوى شوراى نگهبان:

نقش دریاچه ارومیه در انتخابات ریاست جمهورى

بعید مى دانم فردى با حکم حکومتى تأیید شود

روحانیونى که وارد «رقابت سیاسى» نامزدها مى شوند

خطبه هاى انتخاباتى
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«یک دهه مى شــود که مى خواهند هتل هاى دولتى را 
واگذار کنند اما هربار از نیمه  راه پشــیمان شده اند. حاال 
هم انگار درگیر تعارف شده اند و هتل هاى دولتى را براى 
فروش طورى قیمتگذارى کرده اند که کسى نمى تواند 

بخرد!»
 اینها حرف هاى شــمارى از تورگردان هاست که از قضا 
تعدادى  از آنها هم دستى بر آتش هتلدارى و هتلسازى 
دارند و این روزها آنقدر از کمبود هتل هاى مناسب براى 
گردشگران سخن گفته اند که مى خواهند متولى در نقش 
منجى گردشگرى، سریع تر وارد عمل شود تا حداقل یک 
مشــکل از ده ها چالش این صنعت را حل کند، مثًال در 
هیئت دولت از حق گردشگرى که رئیس جمهور به آن 
بها مى دهد، دفاع کند و از وزیر نفِت مصمم بخواهد زمان 
نمایشــگاه نفت و گاز را از اردبیهشِت گردشگرى ایران 
خارج کند و یا اگر نمى تواند، مهمانان نفتى و گازى را در 
شهر دیگرى گردهم آورد. مثًال شهرى مثل بندرعباس، 
مشهد و یا تبریز که اتفاقاً هتل خوب کم ندارند اما روزهاى 
خلوت ترى را به نسبت تهران و اصفهان سپرى مى کنند 
و یا از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى بخواهد براى جابه 
جایى مکان جشنواره جهانى فیلم فجر و یا جشنواره فیلم 
کودك که دقیقاً در زمان اوج ورود گردشگران در تهران و 

اصفهان برگزار مى شود، چاره اى بیاندیشد.
ابراهیــم پورفرج رئیــس جامعه تورگردانــان ایران به 
ایســنا مى گوید: بیشتر هتل هاى 4 و 5 ســتاره کشور، 
دولتى هستند وقتى چنین رویدادهاى بین المللى برگزار 
مى شوند، طبیعتًا تمام فضاى هتل هاى خوب در اختیار 
آن رویدادها قرار مى گیــرد. هتل هایى که باید به بخش 
خصوصى واگذار مى شدند تا از حصار رفتارهاى سلیقه اى 

خارج شوند.
موضوع واگذارى هتل ها و اقامتگاه هاى دولتى از سال 87 
با ابالغ قانون اجراى سیاست هاى کلى اصل 44 قانون 
اساســى به جریان افتاد، همان زمان مهدى جهانگیرى 
که معاون ســرمایه گذارى ســازمان میراث فرهنگى و 
گردشــگرى بود این خبر را اعالم کرده و گفته بود که
«از یکسال قبل تر براى این موضوع برنامه ریزى شده و 
قرار است هتل ها با فراخوان به سرمایه گذاران ارائه شوند 

و پس از مزایده در اختیار بهترین متقاضى قرار گیرند.»
بنا به اظهارات جهانگیرى در آن سال ها، سرمایه گذاران 

ترکیه و فرانسه متقاضى آن هتل ها بودند.
نزدیک به یک دهه از آن ماجرا گذشــته اما هتل هاى 
دولتى هنوز تحت مدیریت صاحبــان قدیمى خود اداره 

مى شوند و تغییرى در اوضاعشان حاصل نشده است.
درحال حاضر مهمترین هتل هاى 4 و 5 ستاره کشور در 
اختیار بنیاد مســتضعفان، بنیاد شهید، بنیاد تعاون ناجا و 
سازمان تأمین اجتماعى و البته بخشى از مهمانسراهاى 
جهانگردى نیز در اختیار صندوق بازنشســتگى کشور 
است که از بین آنها تا کنون سه گروه رسماً براى واگذارى 

اعالم آمادگى کرده اند.
هرچند به گفته محمود بنکدارنیا عضو جامعه تورگردانان 
و منتقد دیگر سیستم هتلدارى کشور، قیمت این هتل ها 
به گونه اى تنظیم شده که تاکنون نظر مشترى را به خود 

جلب نکرده است.

او براســاس اطالعاتى که دارد به ایسنا مى گوید: «بنیاد 
مستضعفان دو هتل 5 و 4 ستاره اش را به ترتیب یکهزار و  
500 میلیارد و 500 میلیارد تومان به مزایده گذاشته است. 
از طرفى بنیاد شهید هتل شهر اصفهان را به قیمت 500 
میلیارد تومان وارد مزایده کــرده و مجموعه هتلى بنیاد 
تعاون ناجا نیز یکهزار و 250 میلیارد تومان نرخگذارى 
شده است. ظواهر از این قرار است که انگار گفته اند این 
هتل ها را بفروشید ولى قیمت ها را طورى تنظیم کرده اند 

که فروش نرود.»
پورفرج رئیــس هیئت مدیــره جامعــه تورگردانان با 
غیرمعقول خواندن این قیمت ها مى گوید: «سرمایه گذار 
باید بداند اگر قرار است این همه هزینه کند نهایت تا ده 
سال آینده بازگشت خواهد داشت. متأسفانه محاسبات 
نشان مى دهد با توجه به شرایط اقتصادى و سرمایه گذارى 

حال حاضر، حتى نوه من هم نمى تواند این بازگشــت 
سرمایه را ببیند، دستکم باید بیش از 30 سال صبر کرد تا 

این پول برگردد.»
او ادامه مى دهد: «هتل هاى دولتى معموًال ســلیقه اى 
مدیریت مى شوند و تناقض هایى را در بازار اقامت و رقابت 
ایجاد کرده اند. قیمت اجاره اتــاق در این هتل ها براى 
شرکت هاى گردشگرى وابسته، همیشه پایین تر محاسبه 
شده که رقابت ناسالمى را ایجاد کرده است. همواره هم 
اولویت این هتل ها، اجاره اتــاق به بخش هاى دولتى و 

همکارانشان است تا بخش خصوصى.»
پورفرج مى گوید: «اگر بخواهیم کمبود در بخش اقامت 
را با ســاخت هتل هاى جدید جبران کنیم با مشکالت 
پیچیده ترى روبــه رو مى شــویم. متأســفانه با وجود 
وعده هایــى که براى حمایت داده مى شــود، شــرایط 

براى ساخت هتل پیچیده تر شــده است. در گذشته اگر
20 درصد از هتل ســاخته مى شــد، امــکان دریافت 
تسهیالت بانکى وجود داشت ولى اکنون طبق تفاهمى 
که ســازمان میراث فرهنگى و گردشــگرى دارد باید

 40 درصد هتل ســاخته شــود تا بتواند آن تسهیالت 
را دریافت کند. اگر بخش خصوصى گردشــگرى این 
همه سرمایه داشت که درخواست تسهیالت نمى کرد. 
از طرفى اســناد ضمانتى را افزایش داده اند که این کار 
را دشوار کرده است، صندوق توســعه ملى هم شرایط 
پیچیده اى براى پرداخت وام دارد، اگر اینطور نیست این 
صندوق آمار دقیق و شــفاف بدهد که چند سرمایه گذار 
گردشگرى موفق شده اند بدون دردسر تسهیالت دریافت 

کنند و با مشکل هم مواجه نشده اند؟»

عضو کمیسیون اجتماعى مجلس با انتقاد از بى مسئولیتى 
نهادها درمقابل همسان سازى حقوق بازنشستگان، گفت: 
هیچ بازنشسته اى در سال 96 نباید دریافتى زیر دو میلیون 
تومان داشته باشــد.به گزارش مهر، مســعود رضایى در 
خصوص اظهارات وزیرتعــاون، کارو رفاه اجتماعى مبنى 
بر اینکه حداقل حقوق مســتمرى بگیران و بازنشستگان 
تحت پوشــش تأمین اجتماعى 14/5 درصد افزایش پیدا 
کرده اســت، اظهارداشــت: در قانون برنامه ششم توسعه 
مصوب شد که تمامى بازنشستگان کشــورى و لشکرى 
کمتــراز دو میلیون دریافــت نکنند، یعنى بازنشســتگان 
داراى حقوق کمتــر از دو میلیون تومان در ســال جارى 

باید از افزایش دســتمزد و حقوق بهره مند شــوند.نماینده 
مردم شــیراز افزود: پس از افزایش حقوق ها به میزان دو 
میلیون تومان مــى توان هرگونه افزایش از ســوى دولت 
و شــوراى دســتمزد را به مبلغ پایــه اضافه کــرد، یعنى 
دریافتى هاى زیر دو میلیون تومــان در ابتدا به دو میلیون 
افزایش پیدا کرده و سپس 10 یا 14 درصد مد نظر دولت به 
رقم پایه اضافه مى شود.وى با بیان اینکه دراین شرایط باز 
تفاوت هایى درمیزان دریافتى ها با شاغالن همسطح وجود 
دارد، گفت: براى رفع این مشکل درقانون برنامه ششم مقرر 
شد تا پایان اجراى برنامه به صورت پلکانى ساالنه درصدى  

به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

وزیر بهداشت با اشاره به چربى خون باال در تعداد زیادى از 
دانش آموزان به دلیل مصرف فست فود اشاره کرد و گفت: 

80 درصد دانش آموزان دچار کم تحرکى هستند.
سیدحسن قاضى زاده هاشــمى در همایش هزار نفرى 
سفیران ســالمت دانش آموزى خطاب به دانش آموزان 
حاضر در مراسم گفت: از هر ده نفر شــما پنج نفر چاق 
هستید، دو نفر اضافه وزن داشته و دو نفر تقریباً چاق بوده 
و یک نفر شــکمى بزرگ تر از قد و قواره خود دارد حال 

ببینید اگر به سن ما برسید چه خواهد شد.
هاشمى با اشاره به اینکه 27 درصد مردم فشار خون باال 
دارند،  گفت: 10 درصد دانش آموزان نیز اضافه وزن داشته 

و چاق بوده و 27 درصد آنها به دلیل مصرف فســت فود 
چربى خون باال دارند. 

وزیر بهداشت مصرف فســت فود را یکى از دالیل بروز 
فشــار و چربى خون در میان دانش آموزان برشــمرد و 
عنوان کرد: 60 درصد دانش آموزان از شیر استفاده مى کند 
که امیدواریم مصرف شــیر، میوه و سبزیجات در میان 

دانش آموزان بیشتر شود.
وزیــر بهداشــت یکــى از دالیــل زیــاد مصــرف
 نمک در کشــور را در مصرف نان هایى برشمرد که آرد 
آن مناســب نبوده و براى اینکه تهیه شود در آن نمک 

مى ریزند.

 80 درصد دانش آموزان 
دچار کم تحرکى هستند

دریافتى بازنشستگان نباید 
زیر 2 میلیون تومان باشد

معالجه جانبازان توسط 
پروفسور آلمانى

بعد از سفر پروفسور حسن مهدیان فوق تخصص جراحى 
سـتون فقرات از انگلسـتان در فروردین ماه امسـال براى 
ویزیت و اقدامات درمانى جانبازان و خانواده شهدا، مدیرکل 
درمان بنیاد شـهید و امورایثارگران از سفر پروفسور «والتر 

اشتومر» از کشور آلمان خبر داد. 
ایرج عربى افزود: پروفسور « اشتومر» فوق تخصص جراحى 
مغز و اعصاب از کشور آلمان براى ویزیت و درمان خانواده 
معظم شهدا و جانبازان معزز در نیمه اول تیرماه به ایران سفر 
مى کند. مدیرکل درمان بنیاد شهید و امورایثارگران گفت: 
بیمارانى که از مشکالت تومور مغزى رنج مى  برند حداکثر 
تا روز 15 اردیبهشـت براى تشکیل پرونده به بنیاد مناطق 
مراجعه و یا با شـماره تلفن 02142684351 سـتاد جذب 

متخصصان تماس حاصل کنند.

سفر نیم میلیون ایرانى به 
گرجستان 

لغو ویزاى ورود به گرجستان براى اتباع ایرانى باعث افزایش 
قابل توجه تعداد توریست هاى ایرانى گرجستان شده است. 
این رقم طى دو سـال اخیر افزایش قابل توجهى داشـته و 
تقریباً به بیش از نیم میلیون نفر رسـیده است. بنا به اعالم 
سـفارت ایران در گرجسـتان، شمار توریسـت هاى ایرانى 
طى ده سـال اخیر از شـش هزار و409 َتن در سـال 2006 

به147هزار و915نفر در سال 2016 رسیده است.
پیش تـر جواد قـوام شـهیدى سـفیر تهـران در تفلیس از 
افزایش 438 درصدى گردشگران ایرانى در گرجستان در 
سال جدید به نسبت سال گذشته خبر خبر داده بود؛ به این 
ترتیب مشخص است که شمار توریست هاى ایرانى از مرز

 600 هزار نفر گذشته است.

ارزش باالى خاویار ایران
اسـحاق اسـالمى بزرگ تریـن پـرورش دهنـده ماهیان 
خاویارى گفت: ارزش هرکیلو خاویار ایـران معادل 6 هزار 
لیتر نفت خام اسـت و با عنایات مسئولین دسـت اندرکار و 
احداث پایانه صادراتى خاویـارى، میلیاردهـا دالر ارز وارد 
چرخه اقتصادى کشور مى شود. وى افزود: خاویار الماس که 
قیمت بسیار باالى جهانى دارد در لیست سفارشات انتظارى 

بسیار طوالنى کشورهاى جهان است.

شترها دیگر تصادف نمى کنند
در حاشیه مراسم روز زمین پاك از گردنبند شبرنگ محافظ 
شترها در جاده ها رونمایى شد. این اقدام با توجه به تعداد قابل 
توجه تصادفات و تلفات جاده اى میان خودروها و حیوانات 
کویرى همچون شـتر و روند نگران کننـده و بحرانى این 

حوادث، صورت پذیرفت. 
ایران کشـورى با اقلیم آب و هوایى گرم وخشـک و داراى 
پوشش بیابانى و کویرى بسیار گسترده است به طورى که 

75 درصد سرزمین ما را کویر پوشانده است.

بحران خاکى
معاون سـازمان محیط زیسـت با بیان اینکه خاك به رغم 
آنکه بستر بارورى و رشد است از جمله مباحث مغفول مانده 
در سال هاى گذشته بود،گفت: این غفلت در حالى رخ داده 
بود که ساالنه 16 میلیون ُتن فرسایش خاك در ایران داریم 
و این رقم نسبت به میانگین جهانى فرسایش خاك بسیار 

بیشتر است.
سعید متصدى افزود: حتى اگر بهترین آب را به زمین هاى 
کشـاورزى تزریق کنیم، باز هم به دلیـل آلودگى خاك به 
دالیل مختلف همچون مصرف بى رویه سم و کود، محصول 
ناسالم خواهیم داشـت و متأسفانه امروز شـاهد پیدایش و 

ظهور این مواد در سفره غذایى مردم نیز هستیم.

موسیقى 
مثل سى و سه پل است

سـاالر عقیلـى خواننـده مطـرح کشـورمان در گفتگوى 
مفصلى که با خبرگزارى ایلنا انجام داد به این اشـاره کرده 
که «موسیقى ما مانند تخت جمشید و سى و سه پل اصفهان 
است و جزئى از فرهنگ ما محسـوب مى شود که ریشه در 
فرهنگ و سنت ایران زمین دارد و از بین نمى رود. موسیقى 

مانند تخت جمشید، از آثار باستانى ما محسوب مى شود.»

چرك نویس

ســازمان حج و زیارت با صدور اطالعیه اى اعالم کرد: 
دارندگان اســناد ودیعه گذارى حج تا پایان شهریورماه 
سال 1385 از روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه (امروز) 
مى توانند جهت ثبت نام اولیه تشرف به حج امسال، به 

بانک ها مراجعه کنند.

 در ادامه ایــن اطالعیه آمده اســت: از آنجا که با تالش 
مسئولین اسکان سازمان، خوشبختانه ظرفیت مسکن 
بیشترى متناسب با شأن زائران جمهورى اسالمى ایران 
فراهم شده است لذا کلیه عزیزانى که سند ودیعه گذارى 
آنان تا روز31 شهریور1385 است، مى توانند از صبح روز 
دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب بانک 
ملى در سراسر کشور نسبت به ثبت نام اولیه براى تشرف 

به حج تمتع در سال جارى اقدام کنند.
سازمان حج مى افزاید: بدیهى است اولویت ثبت نام در 
کاروان ها و تشرف به حج تمتع با کسانى خواهد بود که 
نسبت به ثبت نام اولیه در شــعب بانک ملى اقدام کرده 
باشند و به محض تکمیل ظرفیت، فرآیند ثبت نام متوقف 

مى شود.

واگذارى هتل هاى دولتى بعد از یک دهه به مرحله عمل رسیده است؟

مزایده 500 میلیارد تومانى یک هتل در اصفهان

,,
درحال حاضر 
مهمترین هتل هاى 
4 و 5 ستاره کشور 
در اختیار بنیاد 
مستضعفان، بنیاد 
شهید، بنیاد تعاون 
ناجا و سازمان 
تأمین اجتماعى 
و البته بخشى 
از مهمانسراهاى 
جهانگردى نیز در 
اختیار صندوق 
بازنشستگى کشور 
است

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت:یکى از مهمترین عوامل خطر بیمارى هاى غیرواگیر تغذیه نامناسب 
و مصرف زیاد قند، نمک و چربى است.

به گزارش جام جم آنالین، زهرا عبداللهى با اشــاره به افزایش میزان مصرف نمک، قند و چربى اظهار داشت: 
در کشور ما متأســفانه میزان مصرف قند، نمک و چربى باالتر از میانگین مصرف مردم دنیاست و همین مسئله 

سبب بروز بیمارى هاى مختلف 
غیــر واگیــر مانند ســرطان و
بیمارى هاى قلبى و عروقى د ر 

کشور شده است.
مدیر کل دفتر تغذیه و سالمت 
وزارت بهداشت، افزود: مصرف 
فســت فودها و غذاهاى حاوى 
چربى و نمک فــراوان، زندگى 
ماشــینى و کم تحرکى ناشى از 
آن، استرس و مصرف دخانیات، 

مهمترین فاکتورهاى خطر بروز بیمارى هاى مزمن هستند که از آنها به عنوان قاتالن جدید ایرانى ها یاد مى شود.
عبداللهى عنوان کرد: با رعایت الگوى غذاى سالم مى توان از بروز بسیارى از بیمارى ها و مرگ و میرهاى ناشى از 

آن جلوگیرى کرد و تغذیه سالم نقش مؤثر و بازدارنده در بروز انواع بیمارى ها دارد.
وى گفت: مهمترین عامل خطر ابتال به دیابت مصرف بیش از حد مواد قندى و شــیرین است و این نوع الگوى 

غذایى نامناسب باعث بروز انواع سرطان و گرفتگى عروق قلبى مى شود.
عبداللهى متذکر شد: میزان مصرف قند و شکر در ایران روزانه 66 گرم بوده که متوسط آن در دنیا 25 گرم است 
و افراد در رژیم هاى غذایى روزانه خود باید 35 گرم روغن مصرف کنند که متأسفانه میزان استفاده از روغن  در 

بین ایرانى ها 46 گرم است.
بررسى ها نشان مى دهد که میزان مصرف میوه و ســبزیجات در میان ایرانیان، 48 درصد است و استان بوشهر 
باالترین میزان مصرف میوه را دارد. این درحالى است که تصور ما این بود که بیشترین میوه را باید اهالى شمال 
کشور مصرف کنند.وى افزود: تحقیقات انجام شده نشان داده است که مصرف یک قوطى نوشابه در روز منجربه 
حدود 7 کیلوگرم اضافه وزن در سال مى شود. سرطان پانکراس، بیمارى هاى کلیوى، فشارخون باال، بیمارى هاى 
قلبى به خصوص در زنان، نقرس، اختالل حواس و آلزایمر از دیگر عوارض مصرف زیاد مواد قندى و شیرین است.
وى بیان کرد: از سوى دیگر افزایش مصرف روغن و چربى به ویژه چربى هاى اشباع از طریق مصرف بى رویه 
فست فودها و غذاهاى چرب و سرخ شده نیز موجب افزایش شــیوع بیمارى هاى غیرواگیر نظیر بیمارى هاى 

قلبى -عروقى، برخى سرطان ها از جمله سرطان پستان، سرطان پروستات و دیابت شده است.
وى ادامه داد: استفاده از نان سبوس دار، میوه و سبزیجات و همچنین حبوبات باید جزو برنامه  غذایى روزانه افراد 

باشد تا از بروز انواع بیمارى هاى غیر واگیر از جمله سرطان جلوگیرى شود.
عبداللهى گفت: براى کاهش بیمارى هاى غیر واگیر از جمله سرطان مردم ایران باید فعالیت هاى بدنى خود را 

افزایش دهند تا کارهاى پشت میزى باعث اضافه وزن و بروز بیمارى هاى مختلف در آنها نشود.

رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگى گفت: عالیم حیاتى 
ســازمان میراث فرهنگى در دولت یازدهم برگشت و به 

تعبیرى از اورژانس به بخش منتقل شد.
محمد بهشــتى در گفتگو با ایلنا، درباره وضعیت میراث 

فرهنگى کشــور گفت: دولت گذشــته کارنامه بســیار 
درخشــانى در نابودى آثار فرهنگى و میراثى کشور دارد. 
صدمات بسیار عمیقى به دستگاه حافظ میراث فرهنگى 

وارد و عمًال سازمان را با اقدامات خود تخریب کرد.
وى با تأکید براینکه بخش هاى فکرى ســازمان میراث 
فرهنگى را کامًال فلج کردند، گفت: بــه عنوان نمونه از 
عملکرد دولت گذشته از حصار دوره سلجوقى که دیوارى 
به عرض 3 متر و ارتفاع 8 متر در شهر کاشان است، 37 
قطعه بدنه این دیــوار در هنگام تحویــل به دولت قبل 
وجود داشــت و در هنگام تحویل به دولت یازدهم تنها 
17 قطعه این دیوار وجود داشــت، سرنوشت 20 قطعه 

نامشخص است.
بهشتى گفت: در توسعه هاى شهرى چشمان خود را بستند 
و آنها را کامًال تخریب کردند. امثال این اتفاقات بسیار زیاد 

در سطح کشور اتفاق افتاده است. هیچ جایى نمانده که از 
آسیب ها در امان مانده باشد.

وى افزود: ارائه آمار از خسارت هایى که در دولت گذشته 
به بار آمده نیازمند وجود یک سازمان دارد که بتواند حجم 

خسارات را بسنجد.
بهشتى گفت: سیستم سازمان میراث فرهنگى به گونه اى 
فلج شده بود که اصًال میزان خرابى ها نه دیده و نه سنجیده 
مى شد. وقتى کارشناسان خبره را از سطح کشور بیرون 
مى کنند و افرادى در رأس قرار مى دهند که خبره نیستند؛ 

متوجه میزان خرابى ها نمى شوند.
رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگى در پایان گفت: حال 
میراث فرهنگى دیگر در آن شرایطى که همه نگران فوت  
آن بودند، نیست و به تعبیرى سازمان از اورژانس به بخش 

وارد شده است. 

قاتالن جدید ایرانى ها شناسایى شدند اظهارات تکان دهنده رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى از وضعیت میراث فرهنگى در دولت قبل 

سرنوشت 20 قطعه از یک دیوار تاریخى در کاشان

اولویت هاى جدید 
حج تمتع 96 
اعالم شد
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اختصاص 13 میلیارد به 
بناهاى  تاریخى اردستان 

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرســتان اردســتان از اختصاص مبلغ 13 میلیارد 
ریال اعتبار جهت مرمت و بازســازى بناها، مکان ها و

 بافت هاى تاریخى این شهرستان خبر داد.
محمدرضا صدوقى افزود: از محــل اعتبارهاى پایگاه 
جهانى و پایگاه بافت هاى تاریخى، این مبلغ براى مرمت 
و بازسازى قنات دوطبقه، مسجد جامع اردستان، مقبره 
امیر اویس، باد حصار تاریخى زواره، قلعه سنگ بست، 
خانه هاى تاریخى زواره و مهاباد، بافت تاریخى مهاباد و 

مجموعه کاخ سرهنگ آباد اختصاص یافته است.

ثبت رکورد جدید کاهش
مصرف نسوز در فوالد مبارکه

 مدیر مرکز تعمیرات نسوز شــرکت فوالد مبارکه با 
اشــاره به ثبت رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در 
فوالد مبارکه اظهار داشت: این اقدام با تعامل مرکز 
تعمیرات نسوز و واحدهاى تولیدى و تعمیراتى ناحیه 
فوالدسازى، اصالح روش ها و دســتورالعمل هاى 
کارى، بازرسى هاى مداوم تجهیزات و بهبود کیفیت 
مواد نسوز صورت گرفت که منجر به کاهش مصرف 

نسوز شد.
ایرج مختارپور افزود: به دنبال اقدام صورت گرفته در 
بخش تعمیرات نسوز فوالد مبارکه، مصرف نسوز در 
این شرکت در فروردین ماه 96 به 6/25کیلوگرم بر 

تن مذاب، کاهش یافت.
وى خاطرنشــان کــرد: کاهش هزینه هــا و قیمت 
تمام شده فوالد جزو اهداف شــرکت فوالد مبارکه 

براى حضور پررنگ تر در بازار جهانى فوالد است.
وى  گفت: از آنجایى  که مصرف مواد نســوز یکى از 
اقالم پرهزینه تولید فوالد محسوب مى شود، کاهش 
ضریب مصرف آن در شــرایط ســخت و پر چالش 
مى تواند در رسیدن به اهداف فوالد مبارکه کمک کند.

دانشجویان  
چکاپ تندرستى مى شوند

معاون دانشجویى دانشگاه اصفهان گفت: اهتمام ویژه 
در زمینه طرح پایش سالمت و تندرستى در دستور کار 

دانشگاه هاى برتر قرار گرفت.
على اکبر کجباف گفت: نشست معاونان دانشجویى 
دانشــگاه هاى برتــر و دبیــران مناطــق ده گانه 
دانشگاه هاى کشــور در دانشگاه شــیراز برگزار و در 
این جلسه موضوع توجه ویژه به طرح پایش سالمت 
و تندرســتى دانشــجویان مطرح شــد.وى افزود:
 دانشگاه هاى برتر کشور در زمینه طرح پایش سالمت 
و تندرستى دانشجویان اهتمام ویژه اى خواهند داشت.

رشد  پرداخت عوارض با 
بسته هاى تشویقى

مدیر امور درآمد شــهردارى اصفهــان گفت: عوارض 
خودروهاى ســطح شــهر معموًال به طور متوسط بین 
40 تا 50 هزار تومان اســت اما عــوارض خودروهاى 
خارجى به 200 هزارتومان یا باالتر هم مى رســد.نادر 
آخوندى در رابطه با طرح ارائه بســته تشویقى پرداخت 
به موقع عوارض خودرو اظهارداشت: با توجه به استقبال 
شــهروندان از طرح بسته تشــویقى عوارض خودرو، 
این طرح تا پایان خردادماه تمدید شــد.وى خاطرنشان 
کرد:  به منظور کمک به افــرادى که به هر دلیلى مانند
 کمبود وقت یا عدم مراجعه فرصت پرداخت عوارض را از 
دست داده بودند در سال جدید تصمیم بر آن شد تا طرح تا 
پایان خردادماه تمدید شود.آخوندى تصریح کرد:  کسانى 
که عوارض خود را به موقــع پرداخت کنند، مى توانند با 
10 درصد عوارض خودروى خود، هدیه شارژ اصفهان 
کارت دریافت کنند همچنین افــرادى که بر هر دلیلى 
چندین سال عوارض خودروى خود را پرداخت نکردند 
معادل جریمه دیرکرد هدیه شارژ اصفهان کارت دریافت 
مى کنند و اگر مراجعه کننده اصفهان کارت نداشت هم 
یک اصفهان کارت براى او صادر و سپس مبلغ مورد نظر 
شارژ مى شود.وى با اشاره به عوارض معمول خودروها 
اذعان داشت: عوارض خودروهاى سطح شهر معموًال 
به طور متوســط بین 40 تا 50 هزار تومان است اما 
عوارض خودروهاى خارجــى  به 200 هزار تومان یا 

باالتر هم مى رسد.

رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان گفت: رزرو هتل هاى 
اصفهان در اردیبهشت  سبب رونق اقتصادى بسیار خوبى 

براى اصفهانى ها مى شود.
مهدى نریمانى اظهار داشت: اصفهان از شهرهایى با جاذبه 
گردشگرى فراوان اســت و آب و هواى مناسب آن در این 
فصل گردشگران خارجى زیادى را به نصف جهان مى آورد.

وى افزود: تکمیــل ظرفیت هتل هاى اصفهــان در حال 
حاضر به هیچ عنوان معضل نیست و فرصتى بسیار خوب 
براى کســب  درآمد همکاران ما محسوب مى شود.رئیس 
اتحادیه هتلداران استان اصفهان خاطر نشان کرد: استقبال 
خوب گردشگران خارجى از جاذبه هاى گردشگرى اصفهان 

در ماه هاى مهر و آبان هم ظرفیت هتل هاى این شــهر را 
تکمیل مى کند.نریمانى در مورد خدمات هتل هاى اصفهان 
به گردشگران به ویژه در اردیبهشــت، افزود: ارائه خدمات 
هتل هاى موجود در شهر اصفهان متناسب با قوانین و آداب 
و رسوم کشورمان اســت و در این زمینه با رعایت قوانین، 
هتل هاى اصفهان در ارائه خدمات به گردشگران خارجى با 
عملکرد بسیار خوبى از این میهمانان پذیرایى مى کند.رئیس 
اتحادیه هتلداران اصفهان اظهار داشت: با جارى شدن آب در 
رودخانه زاینده رود به عنوان یکى از شاخص ترین جاذبه هاى 
گردشگرى اصفهان، بازهم شاهد تکمیل ظرفیت هتل هاى 

این شهر براى اقامت مسافران خارجى هستیم .

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفــت: مشــارکت بخــش خصوصــى در طــرح ها، 

خدمت رسانى بهتر و بیشتر را همراه دارد.
نعمت ا... اکبرى گفت: جذب و حمایت از بخش خصوصى 
باید در اولویت مدیران براى اجرا و پیشــرفت طرح هاى 

عمومى و اجتماعى قرار گیرد.
وى افزود: مســئوالن باید با حمایت و اســتقبال، زمینه 
مشــارکت و حضور بخش خصوصــى در اجرا و تکمیل 
طرح هاى عمومــى و اجتماعى را فراهــم کنند.رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان گفت: 
امسال کل اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 

اصفهان 900 میلیارد تومان از محــل اعتبارات عمرانى 
است که تقسیم آن به شهرستان ها با سال هاى گذشته 
با تغییرات و روشــى جدید انجام مى شود.وى با اشاره به 
اینکه امســال براى تخصیص اعتبار، استان اصفهان را 
به شش ناحیه تقسیم کرده ایم، گفت:  این تقسیم بندى 
براى اســتفاده از ظرفیت هاى منطقه اى، تحقق اهداف 
منطقه، همگرایى مسئوالن اجرایى و نمایندگان مجلس  و 
جذب بیشتر بخش خصوصى براى سرمایه گذارى است.

اکبرى افزود:  تخصیص اعتبار امسال در شهرستان ها با 
تغییرات زیادى بر اساس ویژگى هاى محلى، منطقه اى و

ظرفیت هاى موجود در شهرستان ها انجام مى شود.

رونق هتلدارى
 در اردیبهشت  اصفهان

تقسیم اعتبارات بودجه اى 
استان به 6 ناحیه

دبیر اجرایى ستاد هفته نکوداشت اصفهان گفت: افتتاحیه 
هفته نکوداشت اصفهان 4 اردیبهشــت ماه (امروز) در 
سینما فلســطین با حضور مدیران شــهرى، کشورى و 

استانى برگزار مى شود.
منصور سلطانى زاده اظهار داشــت: در هفته نکوداشت 
اصفهان برنامه هاى تفریحى و فرهنگى شــادى براى 

عموم شهروندان اجرا مى شود.
وى ادامه داد: برنامه افتتاحیه هفته نکوداشــت اصفهان 
ساعت 17و 30 دقیقه با حضور مدیران کشورى، استانى ، 

شهرى و مفاخر شهر اصفهان اجرا مى شود.
سلطانى زاده با تأکید براینکه چهارمین جشنواره موسیقى 
اصفهان از 5 تا 12 اردیبهشــت ماه و از ساعت 20و 30 
دقیقه در هنر ســراى خورشــید برگزار مى شود، اظهار 
داشــت: همچنین دومین جشــنواره «پایه خنده»، 4 
اردیبهشت  (امروز) تا 9 اردیبهشت ماه ساعت 20و 30 

دقیقه در کتابخانه مرکزى برپا مى شود.
وى با بیان اینکــه ویژه برنامــه «زنــده رود هنر» 6 
اردیبهشــت ماه ســاعت 17 در موزه هنرهاى معاصر

 برگزار مى شود، گفت: همچنین 8 اردیبهشت ماه از فیلم 
مستند «دیوار نوشته» در کتابخانه مرکزى به مناسبت 

هفته نکوداشت  اصفهان رونمایى مى شود.
دبیر اجرایى ستاد هفته نکوداشــت اصفهان با اشاره به 
اینکه جشــن مبعث 8 اردیبهشــت ماه در ناژوان جنب 
آکواریوم ساعت 20 برگزار مى شــود، تصریح کرد: به 

مناسبت هفته نکوداشت اصفهان 7 اردیبهشت ماه هم 
ساعت 18و 30 دقیقه از کارنامه افشین یداللهى و کتاب 

اصفهان رونمایى مى شود.
■■■

مدیر هماهنگى معاونــت هاى فرهنگى شــهردارى 
اصفهان هم  گفت: شــهروندان براى حضور در تورهاى 
گردشگرى هفته نکوداشت اصفهان به فرهنگسراهاى 
مناطق خود مراجعــه کرده و یا با ســامانه 137 تماس

 بگیرند.
مهدى سلطان آقایى اظهارداشت: پنج مسیر گردشگرى 

براى بازدید شهروندان اصفهانى از اماکن تاریخى در نظر 
گرفته شده است.

وى با اشــاره به اینکه اتوبوس هاى گردشگرى در دو 
شــفیت کارى صبح و بعد ظهر فعالیت مى کنند، عنوان 
کرد: اتوبوس هاى گردشگرى صبح ها از ساعت 8و 30 
دقیقه و بعــد ازظهرها نیز از ســاعت 15و 30 دقیقه در 
اختیار گردشــگران قرار داده مى شود. مدیر هماهنگى

 معاونت هاى فرهنگى شــهردارى اصفهان ادامه داد: 
اتوبوس هاى گردشگرى تا دهم اردیبهشت ماه در نقاط 

مختلف شهر مستقر هستند.

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان گفت: پس 
از گذشت 38 ســال از عمر انقالب اسالمى، هنوز براى 
سنددار شدن منازل در30 شهرزیر 25 هزار نفر جمعیت 
استان اصفهان هیچ اتفاقى نیافتاده و این نشان مى دهد 
در برخى مناطق استان، هنوز اهمیت تثبیت هویت ملک 

براى افراد مشخص نشده است.
على بهبهانى اظهار داشت: در پى اجراى قوانین متعددى 
که در طول 20 سال گذشته براى تعیین تکلیف امالك 
روستایى و شهرى زیر 25 هزار نفر صورت گرفته، تاکنون 

اقدامات زیادى انجام شده است.
وى افزود: نحوه اجراى قانون سند دار کردن خانه ها در 
روستاها و شهرهاى زیر 25 هزار نفر به این صورت است 
که مردم باید به بنیاد مسکن مراجعه و مدارك ابتدایى را 
ارائه کنند تا پرونده ها از دریچه بنیاد مســکن به ادارات 

ثبت ارجاع شود.
وى خاطرنشان کرد: این قانون ظرفیت هاى بسیار خوبى 
براى مردم دارد و تشریفات آن راحت تر از قوانین دیگر از 

جمله قانون تعیین تکلیف است.
بهبهانى ادامه داد: بالغ بر 30 شهر زیر 25 هزار نفر دیگر 
در استان اصفهان وجود دارد که هنوز متأسفانه براى سند 
دارشدن امالك آنها اقدامى انجام نشده و رفع این مهم 

نیازمند فرهنگسازى است.
وى تصریح کرد: این نشــان مى دهد در برخى مناطق 
اســتان، هنوز اهمیت تثبیت هویت ملک بــراى افراد 

مشخص نشده است.
مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان به مزایاى 
سند دار شدن امالك مردم اشــاره کرد و گفت: سنددار 

شــدن امالك باعث افزایش 30 درصدى ارزش افزوده 
ملک، پیشگیرى از مهاجرت هاى بى رویه و شکل گیرى 

سکونتگاه هاى غیر رسمى مى شود.

بهبهانى اظهارداشت: امســال در صدد برآمدیم با تغییر 
رویکرد، ما به ســمت مردم برویم واز کلیه فرمانداران 
و بخشداران، دهیاران و شــهرداران و متولیان محلى و 

امامان جماعت مى خواهیم که به کمک اداره ثبت بیایند، 
تا اهمیت موضــوع تعیین هویت ملــک براى همگان 

آشکار شود.

وى گفت: البته در برخى موارد پرونده ها بنا به دالیلى از 
جمله اعتراض، روند صدور سند مالکیت زمانبر مى شود.

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تصریح کرد: 
عمده زمانبر بودن روند صدور سند این است که متقاضى 
مدارك مورد نیاز را با تأخیر ارائــه مى کند یا معارضاتى 

است که برخى از مالکین دارند.

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مطرح کرد:

امالك 30 شهر استان اصفهان فاقد سند هستند

امروز؛ آغاز هفته نکوداشت اصفهان در سینما فلسطین

مدیرعامل ســازمان آرامســتان هاى شــهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته پنج هزار 
و هشــت نفر در باغ رضوان اصفهان خاکســپارى 
شــده اند، گفت: از این تعداد هزار و 65 فوتى نوزاد 

بودند.
محمد پرورش اظهار داشت: همچنین هزار و صد نفر 
نیز در باغ رضوان تغسیل و تکفین شده و براى دفن 

به محل دیگرى منتقل شده اند.
وى در خصــوص تفکیــک جنســیتى متوفیان 
خاکسپارى شــده در باغ رضوان اصفهان نیز ابراز 
داشت: دو هزار و 800 نفر از متوفیان شهر اصفهان 

مرد و دو هزار و صد نفر نیز زن بودند.
مدیرعامل ســازمان آرامســتان هاى شــهردارى 
اصفهان اضافه کرد: نسبت تعداد متوفیان مرد به زن 
در شهر اصفهان 60 به 40 درصد برآورد شده است. 

وى با اشــاره به اینکه 52 درصد از فوتى هاى شهر 
اصفهان داراى میانگین سنى باالى 74 سال هستند، 
تصریح کرد: هزار و 65 نوزاد نیز در استان اصفهان 

در سال گذشته در باغ رضوان خاکسپارى شده اند.
پرورش اضافه کرد: همچنین 38 فرد مجهول الهویه 
در باغ رضوان اصفهان در سال گذشته خاکسپارى 

شده اند.
وى بیشترین علت فوت در شهر اصفهان در سال 95 
را مشکل درسیستم گردش خون شامل ایست قلبى و 
سکته اعالم کرد و ابراز داشت: کمترین علت فوت نیز 

مربوط به اختالالت روانى و رفتارى است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
اعالم کرد: با توجه به درخواست هاي مکرر مردم و 
همچنین شرایط ازدحام خودرویی بعضی از خیابان ها 
خط جدید اتوبوس خیابان ابوریحان آماده افتتاح شد.
محمد علــى احمــدى اظهارداشــت: پیــرو در
خواســت هاى مردم، خط 22 و 27 ســابق ادغام 
شــد و خط جدیدي که از انتهاي خیابان ابوریحان 
بیرونی(زینبیــه) شــروع و از مســیر خیابان هاي 
زینبیه، ابوریحــان بیرونی، جابر انصــاري، رباط، 
میدان جمهوري، بزرگراه شــهید خرازي، ســه راه 
سیمین، بلوار جانبازان، عبور کرده و در پایانه کوي 

ولیعصر(عج) خاتمه می یابد، راه اندازى شد.
وى افــزود: راه برگشــت ایــن خــط از خیابان

 آیت ا... کاشانی خواهد بود.
مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و 
حومه با اشــاره به اینکه طول مســافت خط جدید 
خیابان ابوریحان 20 کیلومتر است، ادامه داد: در این 
مسیر 35 ایستگاه اتوبوس وجود دارد و در حدود 20 
دستگاه اتوبوس فعال است که برآورد می شود زمان 

انتظار مسافر حدود ده دقیقه باشد.

راه اندازى
 خط جدید اتوبوس 

همزمان با هفته نکوداشت اصفهان نمایشگاه عکس 
مجید کورنگ بهشــتى و ژوزف پولروس عکاس 
اتریشــى با عنوان «فاصله هاى متساوى»، امروز 
چهارم اردیبهشت ساعت17 در موزه هنرهاى معاصر 

گشایش مى یابد.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان فرهنگی- 
تفریحی شــهرداري اصفهان، در این نمایشــگاه 
25 اثر در ابعاد گوناگون از مجید کورنگ بهشــتى 
و ژوزف پولروس عکاس اتریشى تا تاریخ 4 خرداد 

ماه به نمایش درخواهد آمد. 
نشســت تخصصى این نمایشــگاه امروز چهارم 
اردیبهشت ماه از ســاعت 17و 30 دقیقه با حضور 
ژوزف پولروس هنرمند اتریشى در محل سینما تک  

موزه هنرهاى معاصر اصفهان برگزار خواهد شد.

گشایش نمایشگاه عکس 
«فاصله هاى متساوى»  

5000  نفر 
در باغ رضوان 
خاکسپارى شدند

,,

 بالغ بر 30 شهر 
زیر 25 هزار نفر 
دیگر در استان 
اصفهان وجود دارد 
که هنوز متأسفانه 
براى سند دار شدن 
امالك آنها اقدامى 
انجام نشده است

رد صالحیت یکــى از اعضاى فعلى کــه از چهره هاى 
اقتصادى شهر نیز به شمار مى رود، هنوز در ابهام است اما 

به گفته خودش توانسته تایید صالحیت شود!
به گزارش تابنــاك، روز شــنبه آمار کلــى رد و تایید

 صالحیت شدگان شوراهاى اســالمى شهر و روستا در 
استان اصفهان به طور رســمى منتشر شد و خبر از تایید 
صالحیت هشــت هزار و 794 نفر براى رقابت بر ســر

 کرسى هاى پارلمان شهرى در اصفهان داد.
اما در بین آمار ردصالحیت شــده ها شاید بتوان حضور 
یا عدم حضور اعضاى فعلى شــورا را جزو خبرهاى مهم 
انتخاباتى ایــن دوره تلقى کرد به طوریکه براســاس
 شنیده ها و نیز خبر برخى رسانه ها، تاکنون رد صالحیت 
دو عضو کنونى شــوراى شــهر اصفهان یعنى مهدى 
باقربیگى و رسول جزینى که براى پنجمین دوره هم ثبت 

نام کرده بودند، محرز شده است.
رد صالحیت یکــى از اعضاى فعلى کــه از چهره هاى 

اقتصادى شــهر نیز به شــمار مى رود، هنــوز در ابهام 
اســت اما به گفته خودش توانســته تاییــد صالحیت

 شود!
با این وجود برخى شنیده ها حاکى از رد صالحیت یکى از 
اعضاى فرهنگى شورا نیز هست اما هنوز تایید رسمى از 

سوى این عضو صورت نگرفته است و اگر شنیده ها نیز به 
اخبار رسمى بپیوندد مى توان گفت، در نهایت چهار عضو 
شــوراى کنونى اصفهان براى دوره بعدى مجوز حضور 
در رقابت ها را دریافت نکردند و نتوانستند از فیلترهاى 

نظارتى عبور کنند.

در حالى که تأییدصالحیت2 چهره همچنان در ابهام است ؛

2 عضو فعلى شوراى شهر اصفهان رسماً ردصالحیت شدند!
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هواى اصفهان گرم مى شود
کارشــناس ارشــد پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان گفت: روند افزایش یک تا 3 درجه اى دماى 
هوا تا روز دوشــنبه هفته جارى(امروز) در این استان 

ادامه دارد.
ســاناز جعفرى با بیان اینکه دماى هوا روز دوشنبه 
یک تا 3 درجه سانتیگراد افزایش پیدا مى کند، گفت: 
احتمال رگبار پراکنــده و رعد و بــرق و افزایش ابر 
ضعیف براى روز دوشنبه در استان اصفهان وجود دارد. 

جشنواره ایده هاى قرآنى 
بستر نوآورى هاى قرآنى

رئیس دفتــر تبلیغات اســالمى اصفهــان گفت: 
جشنواره ایده هاى قرآنى بسترى براى شکوفایى و

 نوآورى هاى قرآنى است.
حجت االسالم و المسلمین محمد قطبى با تشریح 
فرآیند جشــنواره عنوان کــرد: این جشــنواره در 
ســطح کشــور برگزار و در مجموع 467 ایده از 72 
شهر از سراسر کشــور به دبیرخانه جشنواره ارسال

 شد.
وى افزود: این سطح مشارکت در رویداد  ایده  پردازى 
قرآنى قابل مالحظه و ســتودنى اســت که موجب 
رشد و شــکوفایى ذهن  هاى ایده  ورز و آماده براى

 ایده  پردازى است.
حجــت االســالم والمســلمین قطبــى افــزود: 
ایده  هاى دریافت شده در سه بخش فعالیت، خدمات 
و محصوالت قرآنى اســت که 40 درصد از ایده  ها 
توسط حوزویان و 51 درصد توســط دانشگاهیان و 
9 درصد توسط افراد با تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم 

ارائه شده است.
وى یادآور شــد: 13 اردیبهشــت بــراى صاحبان

 ایده  هاى برگزیده، کارگاه تخصصى ایده  ورزى برگزار 
و دوم خردادماه آیین پایانى و انتخاب برترین  ها همراه 
با اعطاى جوائز در دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان 

برگزار خواهد شد.

هتل کوثر  فرا بورسى شد 
مدیرعامــل هتــل کوثــر عنــوان کــرد: هتــل 
5 ســتاره پارســیان کوثــر اصفهــان بــه عنوان
 پنجاه وهشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس حضور 

خواهد داشت.
 محمد علــى ابوطالبــى تصریح کرد:گزارشــات 
وبررسى ها حاکى از آن است که سرمایه اسمى  هتل 
کوثراصفهان 11 میلیارد تومان بوده و براى هر سهم 

888 ریال سود محقق شده است.
وى عنوان کرد: هتل کوثر اصفهان به عنوان نخستین 
هتل فرابورسى ،15درصد ســهام اولیه خود را براى 

عرضه اولیه در آینده نزدیک اعالم خواهد کرد.

برگزارى دوره هاى آموزشى 
ویژه کاندیداهاى شوراى شهر 
معاون آموزشــى جهاددانشــگاهى واحد اصفهان 
از برگزارى دوره هاى آموزشــى یــک روزه ویژه 
کاندیداهــاى تأیید شــده شــوراهاى شــهر در 

جهاددانشگاهى واحد اصفهان خبر داد.
احمد مکارى افزود:  این دوره ها پیرو انعقاد تفاهمنامه 
همکارى فیمابین جهاد دانشــگاهى و شــواریعالى 
استان ها با هدف آموزش و ارتقاى مدیریت محلى و 
توانمندسازى شرکت کنندگان در انتخابات شوراى 
اسالمى شهر و روستا برگزار خواهد شد. وى گفت: 
جایگاه شــوراها در قانــون، آیین نامه هاى مرتبط 
با شوراهاى اســالمى، منشــور اخالقى شوراها و 
انتخابات،  آیین نامه هاى داخلى شوراهاى اسالمى،  
کمیســیون ها و گروه هاى تخصصى و کمپین هاى 
تبلیغاتى و نحوه تبلیغــات کاندیداها در انتخابات، از 
جمله سرفصل هاى این دوره چهار ساعته مى باشد.

گفتنى اســت، نخســتین کارگاه آموزشــى،  نیمه 
اردیبهشــت ماه در جهاد دانشگاهى واحد اصفهان، 
شــروع مى شــود و عالقه منــدان به ثبــت نام
 مى توانند به پایگاه  shora.acecr.ac.ir مراجعه

 کنند.

خبر

اصفهانى ها بیشــتر از میانگین کشــورى فســت فود 
مى خورند.  بر اســاس آمار پژوهشــکده قلب و عروق 
اصفهان، هر اصفهانى به  طــور میانگین هفته  اى یک 
مرتبه فســت فود مصرف مى کند و این در حالى است 
که فقط 2/6درصد از مردم کشور در حدود پنج بار در ماه 

فست فود مصرف مى کنند.
مدیرگروه مهندسى بهداشــت محیط استان اصفهان 
با اشــاره به آخرین نتایــج طرح مطالعاتى قلب ســالم 
گفت:اصفهانى ها بیشتر از میانگین کشورى از غذاهاى 

آماده استفاده مى کنند. 
مهــدى رفیعــى بــا اشــاره بــه اینکــه 80 درصد 

ســکته هاى قلبى - عروقى به علت اســتفاده مکرر از 
این نوع غذاهاســت افزود: در شهر اصفهان، هزار مغازه 
غذاى آماده و فســت فود با مجوز اداره بهداشت فعالیت

 مى کنند.
وى همچنین به بازرسى هاى مکرر از مغازه هاى عرضه 
این نوع غذاها اشــاره و تأکید کرد: درصورت مشاهده 

هرگونه تخلف با متخلفان به شدت برخورد مى شود.
مدیرگروه مهندسى بهداشت محیط اســتان، استفاده 
از روغن هاى چنــد بار مصــرف و مواد اولیــه تاریخ 
مصرف گذشــته را از مهمترین تخلفــات این مغازه ها 

دانست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: روزانــه 160 تــا 200 تن کود از پســماندهاى

 جمع آورى شده تولید مى شود.
امیرحسین کمیلى اظهار داشــت: اصفهان از 30 سال 
گذشــته کارخانه تولید کود آلى از پسماندهاى شهرى 
دارد که این کارخانه، قدیمى ترین کارخانه کشور به شمار 
مى رود و در طول این ســال ها همراه با تکنولوژى ها و 

فناورى هاى روز پیشرفت داشته است.
وى با اشاره به اینکه روزانه حدود هزار تن پسماند در شهر 
تولید و به کارخانه کود آلى تحویل داده مى شود، افزود: 
ابتدا در خطوط پردازش، اقالم قابل بازیافت پســماندها 

جداســازى مى شود و ســپس بخش آلى آن که امکان 
تبدیل به کود آلى دارد جداســازى و در خطوط همزنى 

بارریزى مى شود.
مدیرعامل سازمان پسماند شــهردارى اصفهان ادامه 
داد: در حدود 600 تن از هزارتن پســماند خانگى جمع 
آورى شده مواد آلى است که در طول ســه چهار ماه با

 دستگاه هاى مخصوص، پســماندهاى آلى به کود آلى 
سالم تبدیل مى شوند.

کمیلــى خاطرنشــان کــرد: تولیــد کــود حاصل از 
پســماندهاى جمع آورى شــده 160 تا 200 تن در روز 

است.

تولید روزانه 200 تن کود آلى 
از پسماندهاى شهر

اصفهانى ها بیشتر از میانگین 
کشورى فست فود مى خورند 

کارگاه آموزشــى یک روزه ایمنى ویژه کارکنان آب و فاضالب روســتایى شهرستان 
لنجان برگزار شد.

رئیــس اداره بحــران، ایمنــى، بهداشــت و محیــط زیســت شــرکت آب 
و فاضالب روســتایى اســتان اصفهان در این خصــوص گفت: افزایــش و ارتقاى 
ســطح دانش و آگاهــى افراد نســبت به مخاطــرات و عوامــل زمینه ســاز بروز و 
رخداد آنهــا مهمترین راه پیشــگیرى از حوادث و اتفاقات ناخوشــایند مى باشــد و 
در این راســتا، آموزش و اطالع رســانى یکــى از مؤثرتریــن ابزارهــا و راهکارها

 بوده است.
حسین محمدیان اظهار داشــت: در این کارگاه ، انواع حریق و روش هاى مهار کردن 
آنها، استفاده از خاموش کننده ها و نکات ایمنى در منزل و محیط کار آموزش داده شد.

گفتنى است این کارگاه آموزشــى، با حضور مدیران، کارکنان و عوامل پیمانکار آب و 
فاضالب روستایى شهرستان لنجان و در محل ستاد آتش نشانى و خدمات ایمنى این 

شهرستان برگزار شد.  

زینب زمانى

کمیته افزایش راندمان آبیارى بــا حضور مدیرعامل 
ســازمان، مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع آب 

در شاهین شهر برگزار شد.
مدیرعامل شاهین شهر با اشــاره به اهمیت افزایش 
کیفیت و بهــره ورى آب، گفت: افزایــش کیفیت و 
بهــره ورى آب و همچنیــن توزیــع صحیــح و
 بهره بردارى درست از منابع آبى موجود در نقطه هدف 
و محل مصرف از موضوعات مهمى اســت که در این 
کمیته باید بررســى و در خصوص آنها برنامه ریزى

 کرد.
حمیدرضا فدایى در ادامه افــزود: مجموعه مدیریت 
فضاى سبز شــهرى تاکنون توانســته با اینکه همه 
امکانات الزم را در دسترس نداشــته و علیرغم همه 

محدودیت ها به خصوص در زمینه آب، فضاى سبز را 
به بهترین شکل ممکن نگهدارى کرده و توسعه دهد.

وى اضافه نمود: وظیفه ماســت که به بهترین شکل 
ممکن از فضاى سبز نگهدارى کنیم تا مردم بیشترین 

بهره را از آن ببرند.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
شاهین شهر با اشاره به لزوم افزایش بهره ورى منابع 
آبى تحت اختیار تصریح نمود: مسئولین و کارشناسان 
حوزه برنامه ریزى ســازمان باید در راستاى استفاده 
بهینه از آب،تمام تمرکز خود را بــر طراحى و اجراى 
شــبکه هاى آبیارى تحت فشــار و دیگر روش هاى 
علمى که به افزایش کیفیت و راندمان آبیارى  کمک 

مى کند،بگذارند.
فدایــى خاطرنشــان ســاخت: موضــوع کیفیــت 

پســاب مصرفــى در فضاى ســبز نیز بایــد جدى 
گرفته شــود و بــراى ارتقاى کیفیت پســاب، پایش 
مــداوم آن و نصب فیلترهاى مناســب و بــه روز که 
پســاب را به شفافیت اســتاندارد رســانده و از لحاظ 
اســتانداردهاى زیســت محیطى در محدوده مورد 
قبول نگه دارد از موضوعات مهــم و ضرورى جارى

 است.
وى همچنین در پایان اشاره اى به فرسودگى احتمالى 
شبکه آبرسانى در فضاى ســبز شهرى داشت واظهار 
داشــت: به منظور مدیریت توزیع آب در سطح شهر 
و ایمنى والو هاى آب، کنتورهایى براى محاســبه و 
اندازه گیــرى میزان آب مصرفــى در مبادى ورودى 
و خروجى شــبکه هــاى انتقــال یا آبیــارى نصب 

خواهد شد.

قائم مقام شــهردار نجف آباد گفت: طــى حدود چهار 
ســال اخیر و در راســتاى کاهش هزینه هاى جارى 
شــهردارى، به اندازه بازه زمانى ده ســاله از نیروهاى 
قدیمى بازنشســته شــده اند که جایگزینى این افراد 
با کارگران و کارمنــدان جوان و پرتــالش تر از دیگر 
بخش هــاى شــهردارى، کیفیت خدمات ارائه شــده 
بــه شــهروندان را نیز تــا حــدود زیــادى افزایش

 داده است.
محمد مغزى چنین کارى را یکى از مصادیق ســرمایه 
گذارى و ایجاد درآمد دانســت و اضافه کرد: بازنشسته 
کردن این تعــداد نیرو بــا هزینه اى قابــل توج ه در 
حالى صــورت گرفت که بیشــتر این کارگــران دیگر 
توان جســمانى کافى جهــت فعالیــت در واحدهایى 
مانند متوفیات و خدمات شــهرى را نداشــته و برخى 
نیز بیشتر از ســنوات معمول خود ادامه کار داده بودند.

وى با اشاره به تسویه حســاب کامل و نقدى مطالبات 

بازنشســتگان همچون پاداش پایان کار و سنوات بیان 
داشت: تقریبًا تمامى بازنشســتگان این دوره از نحوه 
اتمام کار خود در مجموعه شهردارى راضى هستند به 
طورى که با وجود ادامه این روند در ســال هاى آینده، 
نیروهاى چندان زیادى براى بازنشسته شدن نخواهیم 

داشت.

برگزارى کمیته افزایش راندمان آبیارى در شاهین شهر 

برپایى کارگاه ایمنى ویژه کارک نان آبفار

حرکت در راستاى کاهش 
هزینه هاى جارى شهردارى

این روزها و به دنبال برخــى از بى مهرى هایى که بعضًا 
ناشى از عدم برنامه ریزى و کمبود اعتبار صورت گرفته 
اســت هویت تاریخى به یکى از اصلى ترین ابزارهاى 
تهدید کننده شهر اصفهان تبدیل شده است و هنوز براى 

رفع این تهدید کارى چاره اى نیاندیشیده اند.
عباس حاج رسولیها عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان 
در این باره از وجود چهار هزار هکتار بافت فرسوده مصوب 
در شهر اصفهان خبر داد و گفت: سیاست ما در سال هاى 
اخیر ایجاد محرکه هاى توسعه براى مناطق داراى بافت 
فرســوده اســت تا در اطراف این پروژه ها انگیزه براى 

بازسازى بافت فرسوده نیز ایجاد شود.
وى احیاى میدان عتیق با نام فعلى میدان امام على (ع) 
را از مهمترین فعالیت هاى صورت گرفته در حوزه ایجاد 
محرك هاى توسعه در بافت فرسوده اعالم کرد و ادامه 
داد: همچنین در این راستا طى سال هاى اخیر با راه اندازى 
خیابان هایى از جمله میرداماد، سید ابوالحسن اصفهانى، 
حکیم و وحید مردم خودسرانه نسبت به بازسازى بافت 

فرسوده اقدام کردند.
این عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به تأمین 
اعتبار بازگشایى گلوگاه هاى بافت فرسوده طى چند سال 
اخیر اضافه مى کند: با بازگشایى گلوگاه ها در سطح بافت 
فرسوده اصفهان زمینه تسهیل ســاخت و ساز در بافت 

فرسوده فراهم شده است.

لزوم حضور دیگر نهادها در کنار شهردارى
وى که معتقد است شــهردارى اصفهان طى سال هاى 
اخیر و به ویژه دو سال گذشته با اجراى طرح هاى تشویقى 
ساخت و ساز براى احیاى بافت فرسوده گام برداشته است، 
مى افزاید: در این راستا باید توجه داشته باشیم که دیگر 
نهادهاى مسئول در این زمینه و به ویژه بانک ها باید در  

کنار شهردارى همکارى الزم را داشته باشند.
حاج رسولیها با اشاره به اینکه در سطح کشور پنج میلیون 
خانه کم دوام وجود دارد،گفت: ســهم شــهر اصفهان 
نیز از این تعداد 30 هزار خانه فرســوده است که نیازمند 

بازسازى است.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه چنانچه مردم نسبت به 
نوسازى خانه هاى خود اقدام نکنند نماى شهر اصفهان 
حالتى مخروبه به خود مى گیرد، اضافه کرد: ما بسترهاى 
الزم را فراهم کرده ایم و در این زمینــه مردم باید وارد 

میدان شوند.
میراث بودجه اى براى احیاى بافت فرسوده 

ندارد
محمد مســعود عضو هیئت علمى دانشکده معمارى و 
شهرســازى دانشــگاه هنر اصفهان که معتقد است بنا 
بر گزارشات زمین شناســى تقریبًا تمام شهرهاى ایران 
روى گسل بنا شده اند، گفت: اصفهان نسبت به بسیارى 
از شهرهاى همسطح خود به لحاظ ایمنى در برابر زلزله 
شــرایط بهترى دارد اما این امر ســبب نمى شود که در 

معرض حوادث طبیعى قرار نداشته باشد.
وى با اشاره به اینکه ما سعى بر آن داشته ایم تا در مطالعات 
خود در حوزه نظام مهندسى بخش زلزله را مورد توجه قرار 
دهیم، افزود: از این رو در نظارت و محاسبات به این مهم 

توجه شده است.

این عضو هیئت علمى دانشــکده معمارى و شهرسازى 
دانشــگاه هنر اصفهان همچنین به مســتحکم نبودن 
خانه هاى تاریخى در شهر اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: 
این خانه ها با توجه به نوع مصالحى که در آنها به کار رفته 
است امروزه اســتحکام خوبى ندارند و نیاز به استحکام 

بخشى دارند.
وى کمبود بودجــه میراث فرهنگى براى بازســازى و

 مقاوم ســازى بناهاى تاریخــى اصفهــان را از دیگر 
مشــکالت موجود در شــهر اصفهان عنــوان کرد و 
اظهارداشت: میراث فرهنگى حتى در تأمین بودجه براى 
نگهدارى بناهاى تاریخى هم مانده اســت و بودجه اى 

براى مقاوم سازى این بناها ندارد.
این عضو هیئت علمى دانشــکده معمارى و شهرسازى 
دانشــگاه هنر اصفهان با اشــاره به لزوم اجراى پدافند

 غیر عامل در بناهاى تاریخى شــهر اصفهان گفت: ما 
نباید تنها به آرامش امروز توجه داشــته باشــیم بلکه با 
عبرت گرفتن از حوادث دیگر استان ها و شهرهاى کشور 
اقدامات پیشگیرانه را مورد توجه قرار داده و حمایت هاى 
مادى و معنوى پــس از وقوع حــوادث را قبل از حادثه 

اعمال کنیم.

در شرق اصفهان گسلى فعال وجود دارد  
همایون صفایى عضو هیئت علمى دانشکده زمین شناسى 
دانشــگاه اصفهان نیز در خصوص وضعیت گسل هاى 
نزدیک به شــهر اصفهان اظهار داشــت: ما در شــعاع 
100 کیلومترى اطراف شــهر اصفهان 63 گسل فعال 
را شناســایى کرده ایم که برخى از آنها از اطراف شــهر 

اصفهان مى گذرند.

وى با  اشــاره به اینکه چند گســل را در محدوده شهر 
اصفهان شناســایى کرده ایم که از محدوده شهر عبور
 مى کند و زیر آبرفت ها پنهان هســتند اما با اســتفاده 
از ارتفاعات حاشــیه شــهر بــه وجود آنهــا پى بردیم، 
افــزود: همچنین یکى از گســل هاى فعال زیر شــهر 
اصفهان در شــمال شرق اصفهان اســت که در محور
 اصفهان – شاهین شــهر و در 18 کیلومترى شهر قرار 

دارد.
وى که معتقد است گسل موجود در شمال شرق اصفهان 
قدرت لرزه خیزى زیادى ندارد، ادامه داد: در جنوب غرب 
اصفهان نیز به دلیل برخورد چند گسل، تمرکزى از زمین 
لرزه ها را داریم و در این منطقه زلزله هاى خفیف زیادى 

تاکنون رخ داده است.

مستحکم نبودن خانه هاى تاریخى و عدم مقاوم سازى در شهر اصفهان زیر سایه یک تهدید

اصفهان در محاصره 63 گسل

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: هر ســاله از سوى شــهردارى اصفهان به 
مناسبت هفته نکوداشت اصفهان برنامه هاى مختلفى در 
سطح شهر اجرا مى شود از همین رو شهروندان بسیارى در 
این برنامه ها حضور مى یابند که تأمین امنیت آنان ضرورى 
است.بهزاد بزرگزاد اظهار داشت: در همین راستا خودرو هاى

 آتش نشانى در مکان هاى شلوغ و پرترافیک شهر مستقر 
هســتند.وى عنوان کــرد: همچنین موتورهاى گشــت 
آتش نشانى در سطح شهر تردد مى کنند تا در صورت بروز 

حادثه سریع تر خود را به محل حادثه برساند.

 استقرار خودروهاى آتش نشانى
 در مکان هاى پرترافیک

,,
 اصفهان نسبت 
به بسیارى از 
شهرهاى همسطح 
خود به لحاظ ایمنى 
در برابر زلزله 
شرایط بهترى 
دارد اما این امر 
سبب نمى شود که 
در معرض حوادث 
طبیعى قرار 
نداشته باشد



0606آگهىآگهى 2921 سال چهاردهمدوشنبه  4 اردیبهشت  ماه   1396

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون 
تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139560302015000740 مورخ 95/03/30  وحیــد قربانى چم کهریزى 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 226,25 مترمربع مفروزى از پالك 
290 - اصلى  واقع در قریه چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

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

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

على سلیمیان ریزى .
4 - راى شماره 139560302015001544 مورخ 95/07/28  زهرا تک تک ریزى فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99,13 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع 
در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى یداله 

جعفرى ریزى .
5 - راى شــماره 139560302015001931 مورخ 95/09/28  رحیم سبکتکین ریزى فرزند 
على نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,38 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شماره 139560302015001932 مورخ 95/09/28  سروى ناز سبکتکین ریزى فرزند 
عبداله نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,38 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
7 - راى شماره 139560302015001933 مورخ 95/09/28  خانم عزت سلیمیان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,03 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

8 - راى شــماره 139560302015002126 مورخ 95/10/28  ســیما قربانى چم کهریزى 
فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 295,75 مترمربع مفروزى از پالك 
290 - اصلى  واقع در قریه چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

اسکندر قربانى .
9 - راى شــماره 139560302015002319 مــورخ 95/11/28  محســن ســلیمیان ریزى 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 217,56 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

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

رسمى ابوالفتح قهرمان.
11 - راى شــماره 139560302015002339 مــورخ 95/11/28  مســعود طوقانــى ریزى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 205,49 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
12 - راى شــماره 139560302015002340 مورخ 95/11/28  محمــد رضا رحیمى ریزى 
فرزند رحیم نسبت به ششــدانگ یکباب انبار به مســاحت 326,67 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
13 - راى شماره 139560302015002354 مورخ 95/11/30  روح اله کرمى چمگردانى فرزند 
خدارحم نسبت به 5/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97,16 مترمربع مفروزى 
از پالك 250 و 251 فرعى از 103 - اصلى  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 
خریدارى شده از مالکین رسمى پالك 250 فرعى (رجبعلى کرمى و خاتون جان کرمى) و پالك 

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

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

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

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

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

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

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

رسمى ابوالفتح قهرمان.
21 - راى شــماره 139560302015002561 مورخ 95/12/26  صــادق کریمى چرمهینى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 250,82  مترمربع مفروزى از پالك 
379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى على اکبر امینى .
22 - راى شــماره 139560302015002562 مورخ 95/12/26  ابراهیم مرادیان ریزى فرزند 
محمود نسبت به ششــدانگ یکباب گلخانه به مســاحت 832,94 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

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

رسمى ابوالفتح قهرمان.
24 - راى شــماره 139560302015002564 مورخ 95/12/26  ملیحه طغیانى ریزى فرزند 
شعبان نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135,68 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

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

چم آسمانى.
26 - راى شــماره 139560302015002566 مورخ 95/12/26  ســعید طغیانى ریزى فرزند 
قربانعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200,40 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

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

رسمى ابوالفتح قهرمان.
28 - راى شــماره 139660302015000061 مــورخ 96/01/23  عزیزاله ســلیمیان ریزى 
فرزند حاجى آقا نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 195,96 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

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

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

ابوالفتح قهرمان.
31 - راى شماره 139660302015000074 مورخ 96/01/24  محمد ملکى ریزى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 323,55 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

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

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

رسمى ابوالفتح قهرمان.
34 - راى شماره 139660302015000081 مورخ 96/01/27  محمد ملکى ریزى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 140,57 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

م الف: 58 تاریخ انتشــار نوبت اول :  روز   دوشــنبه   مورخ  1396/02/04تاریخ انتشــار نوبت 
دوم : روز  چهارشنبه  مورخ 1396/02/20محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك 

لنجان/1/652
دعوت به افراز

شــماره: 951218641152529 تاریخ: 96/01/27 نظربه اینکه آقاى اکبــر ایران نژاد فرزند 
عبدالعلى طى درخواســت وارده 951218641152529 مورخ 95/09/24 تقاضاى افراز سهم 
مشــاعى خود را از پالك 1398 واقع در قطعه یک بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و اقامتگاه 
خوانده حســین یزدانى نجف آبادى فرزند لطفعلى که طبق آدرس ارسالى از دفترخانه به آدرس 
نجف آباد خیابان فردوسى شمالى کوچه نشاط و به علت مشخص نبودن خواهان تقاضاى اخطاریه 
ازطریق صدور و انتشار آگهى به منزله ابالغ را نموده است لذا به اســتناد ماده 3 و قسمت اخیر 
ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 از نامبردگان باال دعوت 
بعمل مى آید در تاریخ 96/02/25 درساعت 9 صبح جهت افراز سهم مشاعى خواهان فوق الذکر 
درمحل وقوع ملک مذکور حضور بهم رسانید. متذکر میگردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى 
قوه قضاییه بشماره 2454/7 مورخ 07/06/61 که بدین شرح اعالم میگردد و اصوًال عدم حضور 
شرکاء و مالکیت هاى مشــاعى مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود. لذا این آگهى وفق ماده 
18 آئین نامه اجرایى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ تا درصورتى که 
بین شرکاء و مالکین مشاعى مهجور (صغیر،مجنون،غیررشید) و یا غائب یا مفقوداالثر وجود دارد 
به استناد ماده 313 قانون امورحسبى و طبق راى وحدت رویه بشماره 3530 مورخ 15/01/60 
هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره ثبت محل اعالم تا تصمیم 
مبنى بر رد افراز به شایســتگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شــود این آگهى فقط یک نوبت 
منتظر و ظرف مدت 10 روز پس از انتشار در ســاعت 9 صبح عملیات افرازى انجام خواهد شد. 

م الف: 4050 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/1/733 
 مزایده

شماره مزایده: 139604302129000004 آگهى مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنى کالسه 
9400016 : به موجب پرونده اجرائى کالســه 9400016 شــش دانگ یــک باب خانه پالك 
1422/433 واقع در چرمهین بخــش 10 ثبت اصفهان به مســاحت 372/3 متر مربع محدود 
به حدود ذیل: شــماًال درب و دیواریســت به طول 12/10 متر به خیابان، شرقا به طول 30/41 
متر دیوار به پى 605 فرعى، جنوبا به طول 12/36 متر دیوار به دیوار شــماره 432 فرعى، غربا 
به طول 30/48 متر دیوار به دیوار 434 فرعى و در صفحه 31 دفتر 4 امالك ذیل شــماره 465 
به نام قدم خیر قاســمى فرزند رحمت اله ثبت و ســند مالکیت صادر و طبق سند رهنى شماره 
20430-1392/11/23 دفتر خانه 188 باغبــادران در قبال مبلغ 640/000/000 ریال در رهن 
بانک ملت شعبه باغبادران قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى به مبلغ 1/820/000/000 
ریال (یک میلیارد و هشتصد و بیست میلیون) ریال ارزیابى شده و پالك فوق داراى حدود 259 
متر مربع اعیانى در یک و نیم طبقه احداث شــده، فاقد بیمه نامه و داراى انشعابات آب و برق و 
گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک مى باشــد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز 
دوشنبه مورخ 1396/02/24 دراداره ثبت اسناد و امالك لنجان واقع در زرین شهر خیابان کارگر 
از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 1/820/000/000 ریال (یک میلیارد و هشتصد 
و بیست میلیون) ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف 75 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /1/741

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم بــه 1- محمدعلى اوژند 2- مهدى مومنى دادخواســتى 
به خواســته انتقال ســند به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به 
کالســه 801/95 ش 8 ح ثبت و براى روز چهارشــنبه مورخ 96/3/17 ســاعت 5/30 عصر 
تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده به درخواســت خواهان 
و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شــعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید واال وفق مقــررات اقدام خواهد شــد. 
م الف: 119 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/1/746
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759100005 شــماره پرونده: 9509983759100871 شماره 
بایگانى شعبه:950874 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده بابک شهنى 
خواه دادخواستى به خواسته طالق به درخواست زوجه به طرفیت خواهان لیال احمد فخرالدین به 
این شعبه تقدیم که به کالسه 950875ح1 ثبت و براى مورخ 96/3/16 ساعت 9/30 صبح تعیین 
وقت دادرسى گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده بابک شهنى خواه به درخواست 
خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:115شعبه یک دادگاه 

عمومى(حقوقى) شهرستان شاهین شهر و میمه /1/748
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759100004 شــماره پرونده: 9509983759100872 شماره 
بایگانى شــعبه: 950875 آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خوانده بابک شــهنى خواه 
دادخواستى به خواسته الزام به تهیه مســکن جداگانه به طرفیت خواهان لیال احمد فخرالدین 
به این شــعبه تقدیم که به کالســه 950875ح1 ثبت و براى مورخ 96/3/16 ساعت 9 صبح 
تعیین وقت دادرسى گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده بابک شهنى خواه به 
درخواست خواهان و به دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 116 

شعبه یک دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان شاهین شهر و میمه /1/749
مزایده

در پرونده 960032 و به موجــب اجرائیه 950481 مورخه 95/10/25 صادره از شــعبه چهارم 
دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه سید مجید توفیق بخش به پرداخت 220/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له محسن حائرى زاده و مبلغ 
6/635/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواسته خود 
اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- یک دستگاه تلویزیون 42  اینچ ویژان بدون کارتن 
/12/000/000 ریال 2- یک دستگاه تلویزیون 43  اینچ SIE  RRE بدون کارتن و کنترل 
/10/000/000،  3- یک جفت باندلومکس 8100 وات بدون کارتن /3/000/000 ،  4- چهار 
عدد باند WISH- ELECITENI با کارتن مدل 98- /8/000/000 ،  5- یک دستگاه 
یخچال فریزر دونار ســفید رنگ 22 فوت مدل 6665 بدون کارتــن /20/000/000،  6- یک 
دستگاه یخچال دو درب (نصف + نصف) بدون کارتن  اورست /15/000/000،  7- یک دستگاه 
یخچال فریزر دو درب DEPOINT- 25 فوت سیلور بدون کارتن /30/000/000،  8- یک 
دستگاه یخچال فریزر KEIEV نصف + نصف دو درب سفید رنگ بدون کارتن /17/000/000،  
9- یک دستگاه یخچال فریزر دونار دو درب نقره اى رنگ بدونه کارتن /15/000/000،  10- یک 
دستگاه یخچال فریزر دو درب (نصف + نصف) اورست ســبزرنگ /17/000/000، 11- یک 
دستگاه یخچال فریزر سفید (پهلو به پهلو) اورست بدون کارتن سفید /20/000/000، 12- یک 
دستگاه یخچال فریزر LIVE پهلو به پهلو بدون کارتن /20/000/000 که جمع اقالم عبارت 
یکصد و هشتاد و هفت میلیون ریال مى باشد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه 
ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده 
را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/2/30 از ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى 
احکام شعبه چهارم دادگاه شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجرا. مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده 
مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به 
حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 
واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در 
مزایده شرکت داده شوند. م الف: 121 محســنى دادورز اجراي احکام مدنى شعبه چهارم دادگاه 

عمومى حقوقی شاهین شهر/1/750
ابالغ راي

شماره پرونده: 42/95ش11ح شماره دادنامه: 95/11/30-117 خواهان سکینه سمیعیان فرزند 

تقى به نشانى شاهین شهر-شهرك میالد-فرعى 2-طبقه ســوم خوانده سعید احمدى فرزند 
محمد على به نشانى مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه چک: گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قاونى در وقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارایه 
نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست سکینه سمیعیان به طرفیت سعید احمدى به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به استناد 1/یک/فقره چک به شماره 922029/218102 مورخ 
94/12/27 عهده بانک رفاه کارگران شعبه شاهین شــهر و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى 
و تأخیر تأدیه، نظر به ایــن که خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه و ضمائم دادخواســت در 
جلسه دادرســى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. 
شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال 
علیه با استصحاب بقاى دین اســتحقاق خواهان را را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد 198؛515؛519؛522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 
249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره 
مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارات دیرکرد؛ حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال (پنجاه میلیون ریال) بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 650/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 110/000 ریال بابت هزینه الصاق 
تمبر ضمائم دادخواست خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (95/07/05) لغایت زمان 
پرداخت بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى 
حکم محاسبه خواهد شد؛ در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدید نظرخواهى در محاکم عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. 

م الف: 2007 شعبه یازدهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/1/751
اجراییه

شماره: 375/95ش9ح به موجب راي غیابى شــماره 707 تاریخ 95/9/29 حوزه 9 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه غزال خیرآبادى فرزند عباس 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته در 
 B5 حق محکوم له زهرا دریس فرزند حمید به نشانى شاهین شهر-گلدیس فاز5 مجتمع خوارزمى
واحد 4 و پرداخت مبلغ 1/275/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأدیه از تاریخ 95/5/4 
لغایت اجراى حکم در حق خواهان، پرداخت نیم عشــر دولتى نیز به عهده محکوم علیهاست. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجرائیه مى تواند 
ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوى اعســار را نیز اقامه نماید تا بازداشت نشود. م الف: 90 
شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/753

حصر وراثت
مریم آزادى نژاد بشناسنامه شماره 1 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 25/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مهدى 
غالم حسینى به شناسنامه شماره 706 در تاریخ 96/1/1 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- مریم آزادى نژاد فرزند نبى ا... شماره شناسنامه 1نسبت با متوفى همسر2- مبینا 
غالم حسینى فرزند مهدى شــماره شناسنامه 1744099014 نســبت با متوفى فرزند3- رقیه 
قربانى بایرمى فرزند اسد... شماره شناسنامه 112 نسبت با متوفى: مادر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م  الف: 114 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/1/754
حصر وراثت

فرشید رمضانى به شناسنامه شماره 1073 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 12/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان 
مهرنگار هفشجانى به شناسنامه شماره 42 در تاریخ 1394/9/10درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1-فرشید رمضانى فرزند ابوالفتح شماره شناسنامه : 1073 نسبت با متوفى: 
فرزند 2- فرزاد رمضانى فرزند ابوالفتح شماره شناسنامه : 615 نسبت با متوفى: فرزند 3- فرجام 
رمضانى فرزند ابوالفتح شــماره شناســنامه:491  نســبت با متوفى: فرزند 4- فرشاد رمضانى 
فرزند ابوالفتح شماره شناسنامه : 377 نســبت با متوفى: فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م  الف: 113 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/1/755
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت رســیدیگى به: آقاى زعالئى شــماره نامه: 9610113641000118 شماره 
پرونده: 9509983641901190 شماره بایگانى شعبه: 951421 حسب محتویات  پرونده کالسه 
951421ك102 مسعود زعالئى فرزند خسرو متهم است به بزه رانندگى بدون گواهینامه، با توجه 
به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آئیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 96/3/2 
ساعت 8/45 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر 
شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید.  م الف: 69 

عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 لنجان/1/756
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به قهرمان نصیرى- امیر یاورى- حسین یاورى دادخواستى 
به خواسته انتقال سند به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 
25/96 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 96/3/10 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 102 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/757
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت رســیدگى به: علیرضا غفارى شــماره نامه: 9610113641000102 شماره 
پرونده: 9509983642501121 شماره بایگانى شعبه: 951779 حسب محتویات  پرونده کالسه 
951779ك102 علیرضا غفارى متهم است به خیانت در امانت،  با توجه به مجهول المکان بودن 
نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آئیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/04/17ساعت 9 صبح 
در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم 
حضور دادگاه غیابًا رســیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید.  م الف:70 عابدى لنجى رئیس 

شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 لنجان/1/758
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به کامبیز نیک بخت دوکاسرى خواهان محمدمهدى 
هادیان جزى دادخواستى به خواســته تقاضاى مطالبه مبلغ 81/925/000 ریال در شوراى حل 
اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالســه 27/96 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 
96/3/17 ساعت 3/00 بعدازظهر تعیین وقت گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:  98 

شعبه 6 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (گز)/1/759
حصر وراثت

مهدى طغیانى ریزى به شــماره شناســنامه 7566  به شرح دادخواســت به کالسه 37/96 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد على

 طغیانى ریزى به شناســنامه 9 در تاریخ 95/11/09 اقامتگاه دائمى خود را بدورد زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد طغیانى ریزى فرزند محمد على ش.ش 
433 ت.ت 1342 صادره از اصفهان (پســر متوفى) 2- مهدى طغیانى ریزى فرزند محمد على 
ش.ش 7566 ت.ت 1366 صادره از لنجان(پسر متوفى)3- محسن طغیانى ریزى فرزند محمد 
على ش.ش24 ت.ت 1364 صادره از لنجان(پسر متوفى)4- فاطمه رجائى ریزى فرزند حبیب 
اله ش.ش 33 ت.ت 1323 صادره از لنجان (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مــى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف ســه مــاه به ش ــورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 79 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان/1/760
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به کامبیز نیک بخت دوکاسرى خواهان محمدمهدى 
هادیان جزى دادخواستى به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ 173/920/000 ریال در شوراى حل 
اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالســه 26/96 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 
96/3/17 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آیین 
دادرس مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 99 

شعبه 6 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (گز)/1/761
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به عزت اله شجاعى مهر خواهان عسل نصیرى دادخواستى با 
موضوع فک پالك پراید به شماره انتظامى 737 س 49- ایران 13 به طرفیت شما به شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 42/96 ش 10 ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 
96/3/10 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 105 شعبه دهم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/762
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى مهدى سلیمانى دادخواستى به مبلغ 
/78/000/000 ریال به طرفیت آقاى محمود باقرزاده که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 219/95 در شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از 
نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه مورخ 96/3/9 ساعت 17 در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 77 

شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/1/763
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103759200356 شــماره پرونده: 9509983759201486 شماره 
بایگانى شعبه: 951517 تاریخ حضور: 1396/04/19 ساعت حضور: 8/30 در خصوص دعوى 
سعید محمدیان به طرفیت داوود محمدى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 

شوید. م الف: 95 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهر شاهین شهر و میمه/1/765 
اجراییه

شــماره: 528/95ش8ح به موجب راي شــماره 789 تاریخ 95/11/30 حوزه 8 شــوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه على ترك اهوازى فرزند 
رحیم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و هشت صد هزار 
ریال بابت اجور معوقه و مبلغ شش میلیون و دویست و نود و شش هزار و هشت صد و شصت و 
چهار ریال بابت قبوض آب و برق و گاز و مبلغ یک میلیون و هشت صد و هشتاد و دو هزار ریال 
هزینه دادرسى و خسارت تأخیر از تاریخ 95/7/4 تا زمان وصول در حق محکوم له، احمد احمدى 
میرآبادى فرزند على به نشانى نجف آباد حسین آباد مهر دشت شهرك قائم هزینه عملیات اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. 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. محکوم علیه تا 30 روز 
پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا 
مانع بازداشت شود. م الف101 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/768
مزایده

در پرونده 960007 و به موجب اجرائیه 415-95 مورخه 7/11/95 صادره از شعبه دوم دادگسترى 
شاهین شــهر محکوم علیه مســعود آزادى جزى به پرداخت 450/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له عباس کاوه قارنه و مبلغ 17/250/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح 
زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: محل 
وقوع این ملک به نشــانى: باند غربى اتوبان معلم- جنب تقاطع غیرهمسطح گز- ضلع شرقى 
مســکن مهر پردیس، بازدید و معاینه و اندازه گیرى الزم با بعمل آورده و مراتب به شرح زیر به 
استحضار مى رسد: - در محوطه آجرپزى مذکور، یک دپوى خشت خام به ابعاد 40*13 متر و به 
ارتفاع 1/80 متر موجود است که بدون احتساب ردیف اول که فرسوده و تخریب شده در حدود 
160/000 قالب خشت خام در این دپو موجود است. – در محطه مرکزى این کارگاه، تعداد 34 
دهانه کوره پخت (قمیر) موجود اســت که تمام این دهانه ها از خشت خام پر شده و آماده پخت 
مى باشد. براساس حجم و ابعاد قمیر همه میزان خشــت موجود در این 34 دهانه کوره، جمعًا در 
حدود 300/000 قالب برآورد مى گردد. خاطرنشان مى سازد خشت هاى خام موجود در این کارگاه 
از نوع آجر سفال و هر یک به ابعاد 15*20*20 سانتى متر است. لذا با توجه به موارد پیش گفته، 
تحقیق و بررسى انجام شده، موقعیت و کاربرى ملک و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در 
قضیه، ارزش خشت هاى آجر خانم فوق الذکر (جمعاً به تعداد 460/000 قالب)، در زمان مبادرت به 
کارشناسى مبلغ 575/000/000 ریال (معادل پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار تومان) ارزیابى 
و اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون 
از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 
96/2/25 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه دوم حقوقى شاهین شهر 
محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از 
ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 104  

اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر/1/770
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/44/26 شمس الدین رحمانى مورچه خورتى فرزند عبدالعلى باستناد یک برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به 
شماره 061779-94/ب را که به میزان ششــدانگ به شماره پالك ثبتى 406/36023 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که بنام سید رسول نریمانى زمان آبادى فرزند سید 
مهدى ثبت و صادر  تسلیم گردیده و بموجب ســند قطعى / 114370 مورخ 95/10/5 دفترخانه 
104 شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و به موجب سند 
شماره 114372 مورخ 95/10/5 در رهن بانک کشاورزى شاهین شهر قرار داشته و نحوه گم شدن 
جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهى 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 اعتراضى نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م  الف 96 صیادى رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/771
فقدان سند مالکیت

شماره 103/96/213/26 شمس الدین رحمانى فرزند عبدالعلى باستناد دو برگ استشهادیه محلى 
شماره 061778که هویت و امضاء شهود رسمًا  در دفتر خانه 104 گواهى شده مدعى است سند 
مالکیت خود به شماره 061778 را که به میزان ششــدانگ به شماره پالك ثبتى 406/36022 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که بنام شمس الدین رحمانى ثبت و صادر  
تسلیم گردیده که بموجب سند قطعى 114367 مورخ 95/10/5 دفترخانه 104 شاهین شهر به 
نامبرده انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده نحوه گم شدن جابجایى اعالم 
شده، چون درخواست صدور المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب 
آگهى مى گردد که هــر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ

 انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تســلیم 
خواهد شــد. ضمنًا مورد ثبت طى ســند رهنى شــماره 95/3/6-112764دفتــر خانه  104 
شاهین شــهر در رهن بانک کشــاورزى اســت. م  الف 97 صیادى رئیس ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/1/772
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759200001 شــماره پرونده: 9209983759201011 شماره 
بایگانی شعبه: 921049 خواهان شرکت تعاونى مسکن کارکنان آب و فاضالب استان اصفهان 
دادخواستی به طرفیت خوانده منوچهر انصارى و حسین تمیزى و اصغر باریک رو و میرزا محمد 
تمیزى و کیومــرث کیان ارثى و زهرا فاضلــى و عباس رفیعیان زمانى مقــدم و بتول فیروزه و 
مصطفى رضایى و محبوبه- زهرا- مرتضى- اکرم- مصطفى- همــدم- حوریه- عبدالرضا- 
حســن- على- نازاعظم- عصمت (شــهرت همگى ابدال حاجى آبادى) محمدرضا- حلیمه 
خاتون- مقصود- رقیه خاتون- خدیجه- فاطمه- صغرا- خیراله- محمدامین- وجیه- فهیمه- 
غالمرضا- یحیى (شهرت همگى رضایى حاجى آبادى) و شــرکت تعاونى مسکن ریسمان به 
خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و 
به کالسه 9209983759201011 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/11 و ساعت 
11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 100 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

دادگسترى شهرستان شاهین شهر و میمه/1/774
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: مهدى عطار آستانه شماره نامه: 9610113641000124 شماره 
پرونده: 9509983642501069 شماره بایگانى شعبه: 951944 حسب محتویات  پرونده کالسه 
951944ك102 مهدى عطار آستانه متهم به خیانت در امانت،  با توجه به مجهول المکان بودن 
نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آئیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/06/01 ساعت 9 صبح 
در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم 
حضور دادگاه غیابًا رســیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید.  م الف:72 عابدى لنجى رئیس 

شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 لنجان/1/775
احضار

شــماره ابالغنامه: 9610103640900031 شــماره پرونده: 9209983641800922 شماره 
بایگانی شعبه: 921032 احضار متهم محمد صالحى سده : در پرونده کالسه 921032 براى به 
اتهام تقاضاى کیفرى نموده که رســیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى 
مورخه 1396/12/16 ســاعت 9:00 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترســى به متهم در اجراى مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفري مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى 
غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 71 منصور یوســف زاده- رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى

 2 لنجان/1/776
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حصر وراثت
فاطمه عالى پور داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 3031 بـه شـرح دادخواست به کالسه 28/96  از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه حسینى 
ریزى بشناســنامه 176 در تاریخ 1395/10/18  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اعظم عالى پور فرزند بیژن ش.ش 1173 ت.ت 1361 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- فاطمه عالى پور فرزند بیژن ش.ش 3031 ت.ت 1365 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 51 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/777
اجراییه

شماره: 514/95ش9ح به موجب راي شــماره 633 تاریخ 95/8/24 حوزه 9 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم اکبر فراســت و حمید فروزنده فر 
هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به انتقال ســند قطعى خودروى شــماره 737ل84 
ایران 43 و پرداخت مبلغ 162/500 ریال هزینه دادرســى، پرداخت هزینه عملیات اجرایى نیز به 
عهده محکوم علیهم اســت. مشخصات محکوم له:مهدى قربانى به نشــانى شاهین شهر-بنیاد 
ازدواج خیابان حمزه فرعى 4 شــرقى پالك2 . 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 اســتیفاء محکوم به از 
آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 106   اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/1/778
حصر وراثت

جمال نوشیان داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 2 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 27/96  از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان مهدى 
نوشــیان بشناســنامه 1160644845 در تاریــخ 1396/01/20 اقامتگاه دائمی خــود را بدرود 
زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- پروین صدرا بیســتگانى فرزند 
محمــد ش.ش 74 ت.ت 1351 صــادره از لنجــان (مادر متوفــى) 2- جمال نوشــیان فرزند 
خانعلــى ش.ش 2 ت.ت 1349 صادره از نائین (پــدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 52 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/1/779
حصر وراثت

مصطفى حاجیان داراى شناسنامه شــماره 102 به شرح دادخواســت به کالسه 314/95 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا حاجیان 
نوبندگانى به شناســنامه 33 در تاریخ 95/10/23 اقامتگاه دائمى خود را بدورد زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمدرضا حاجیان نوبندگانى فرزند محمدرضا ش.ش 
214ت.ت 1355صادره از لنجان(پســر متوفى)2- علیرضا حاجیان نوبندگانى فرزند محمدرضا 
ش.ش 348 ت.ت 1360 صادره از لنجان(پســر متوفى)3- مرتضى حاجیــان نوبندگانى فرزند 
محمدرضا ش.ش 352 ت.ت 1364 صادره از لنجان(پســر متوفى) 4- ایمان حاجیان نوبندگانى 
فرزند محمدرضا ش.ش 1689 ت.ت 1366 صادره از لنجان(پسر متوفى)  5- مصطفى حاجیان 
نوبندگانى فرزنــد محمدرضا ش.ش 102 ت.ت   1363 صادره از لنجان(پســر متوفى) 6- فریبا 
حاجیان نوبندگانى فرزنــد محمدرضا ش.ش 996 ت.ت 1356 صــادره از لنجان(دختر متوفى) 
7- فریده حاجیان نوبندگانى فرزند محمدرضا ش.ش 2617 ت.ت   1358 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 8- هاجر رعیتى ششــده فرزند على احمد ش.ش 58 ت.ت 1334 صادره از فسا (همسر 
متوفى) والغیر. 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 سه ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 53 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى  شوراى 

حل اختالف لنجان/1/780
ابالغ رأى

شماره پرونده: 251/95 شــماره دادنامه: 298- 95/12/25 مرجع رسیدگى: شعبه ششم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: على باقرى کاکش فرزند کریم- نشانى: فوالدشهر – محله 
ســى 1- مجتمع آفتاب خواندگان: 1- امیره محمدى فرزند امیرقلى- نشانى: فوالد شهر- محله 
ب 6- بلوك 222- پ111، 2- على جان داوودى – نشــانى: فوالدشهر- محله ب 4 – خ خرم 
غربى- پ 477 خواســته: مطالبه وجه چک گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواســت آقاى على باقرى کاکش فرزند 
کریم به طرفیت آقاى /خانم 1- امیره محمدى فرزند امیر قلى 2- على جان داودى به خواســته 
مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال به عنوان وجه چک به شــماره 055198 عهده حســاب جارى 
0108578013009 بانک ملى شعبه فوالد شهر و سررسید مورخ 1395/7/28 و مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه و خسارت دادرسى، شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک 
مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و اینکه مستندات ادعا مصون 
از هر گونه ایرادى از سوى خواندگان باقى مانده اســت و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور 
در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاع موثرى به عمل نیاورده است و با 
توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا با استصحاب بقاى دین خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 
و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون 
صدور چک حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخــت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى که بر 
اساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه 
مى شــود و پرداخت مبلغ 1/475/500 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى نماید. رأى 
صادره غیابى محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا سپس به 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
مى باشــد. م الف: 80    ارجمندى قاضى شــعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/1/781
حصر وراثت

فاطمه مهدى پور اصلى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 19324 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
32/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز 
مهدى پور اصلى بشناســنامه 133 در تاریخ 96/01/12  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- عظیم مهدى پور اصلــى فرزند عزیز ش.ش 
39332 ت.ت 1341 صادره از بندر انزلى (پســر متوفى) 2- کاظــم مهدى پور اصلى فرزند عزیز 
ش.ش 487 ت.ت 1343 صادره از بندر انزلى (پســر متوفى) 3- محمــد مهدى پور اصلى فرزند 
عزیز ش.ش 3321 ت.ت 1362 صادره از اصفهان (پســر متوفــى) 4- فاطمه مهدى پور اصلى 
فرزند عزیز ش.ش 19324 ت.ت 1345 صادره از تهران (دختر متوفى) 5- زهرا مهدى پور اصلى 
فرزند عزیز ش.ش 2829 ت.ت 1347 صادره از تهران (دختر متوفى) 6- بیگم انتظام ســیاه تن 
فرزند على اکبر ش.ش 17 ت.ت 1321 صادره از صومعه سرا (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 68 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/1/782
مزایده

مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم شماره پرونده: 940008 و به موجب نیابت مورخه 95/10/22 
صادره از شعبه اول دادگســترى رامهرمز محکوم علیه فریبرز باستى به پرداخت 700/000/000 
ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له ولى باســتى و مبلغ 35/000/000 ریال بابت هزینه 
اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم 
علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است. صورت اموال مرد 
مزایده: نشانى ملک شاهین شــهر-خیابان نظامى- فرعى 9 غربى-پالك 27 متصرف محکوم 
علیه مى باشد که داراى یک باب منزل مســکونى ویالیى با موقعیت شمالى مى باشد که داراى 
قدمت بالغ بر 35 سال بوده و داراى عرصه به مســاحت 260 متر مربع و مساحت اعیانى در حدود 
150 متر مربع است. این ساختمان داراى ســه اتاق خواب، آشــپزخانه معمولى، سالن پذیرایى، 
حمام و سرویس بهداشتى و نیز یک قطعه پارکینگ مسقف مى باشــد. پوشش دیوارهاى سالن 
هاى پذیرایى و نیز پوشــش دیوارهاى اتاق خــواب از نوع گچ و رنگ بوده و پوش کف ســالن و 
اتاق خواب نیز از نوع سیمانى و موزاییک است. آشپزخانه داراى پوشش بدنه کاشى و اندود گچ و 
پوشش کف موزاییک بوده و کابینت هاى آن نیز فلزى مى باشــد. حمام و سرویس بهداشتى نیز 
داراى پوشش کف و بدنه کاشى و سرامیک است دربهاى داخلى این ساختمان چوبى و پنجره ها 
آهنى مى باشد. این ملک داراى انشعاب آب و برق و گاز بوده، سیستم گرمایش آن از نوع بخارى 
گازى و سیستم سرمایش آن کولر آبى است. بر اساس نامه شماره 002175 مورخ 1395/10/26 
اداره ثبت اســناد و امالك شاهین شــهر، آقاى فریبرز باستى مالکیت 21/2 ســهم مشاع از 72 
سهم عرصه و اعیان این ملک با سند مالکیت به شــماره چاپى 0679406 و مشخصات ثبتى زیر 
مى باشد:«شــماره ملک 301/17260، مورد ثبت شــماره 142575 ، صفحــه 514 دفتر 615 
،بخش 16 ثبت اصفهان»لذا با توجه به موارد پیش گفته، تحقیق و بررســى انجام شده، موقعیت 
و قدمت ملک و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه ، ارزش ســهم آقاى فریبرز بایستى 
از این ملک (برابر 21/2 ســهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ عرصه و اعیان) در زمان مبادرت به 
کارشناسى، مبلغ 946/500/000 ریال (معادل نود و چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان) 
ارزیابى و تقویم مى گردد.) با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریــق مزایده را دارد. زمان 
برگزارى مزایده: 96/2/19 ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه دوم 
حقوقى شــاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
مى بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب 
سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن 
ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صنــدوق دولت واریز مى گردد. 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت 
داده شود. م الف: 112 اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و 

میمه /1/783

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973640101809 شماره پرونده: 9509983642600014 شماره بایگانی 
شعبه: 950218 متهم: آقاى حمید فرقانى تهرانى فرزند غالمرضا به نشانى تیراتن خ طالقانى منطقه 
4 کوچه برادران پ 25، اتهام: نگهدارى و مالکیت موادمخدر، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص 
اتهام آقاى حمید فرقانى فرزن غالمرضا 42 ساله مبنى بر حمل و نگهدارى سى و هفت گرم و پنجاه 
سانت تریاك دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش اولیه مرجع انتظامى و کشف 
مواد مخدر فوق از متهم و اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتى که داللت بر پذیرش اتهام 
دارد با توجه به کیفرخواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب لنجان و اینکه متهم در جلسه 
رسیدگى دادگاه حضور نیافته و الیحه اى نیز در دفاع تقدیم نداشته است اتهام وى را محرز دانسته 
و با استناد به مواد 1 و 4 و بند یک ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و 
اصالحات بعدى آن ضمن صدور حکم به ضبط موادمخدر مکشوفه به نفع دولت حکم به محکومیت 
متهم به پرداخت مبلغ دو میلون و دویســت و پنجاه هزار ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت 
و تحمل سى و هفت ضربه شــالق از جهت نگهدارى سى و هفت گرم و پنجاه سانت تریاك صادر 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهى در همین دادگاه 
و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان مى باشــد. م الف: 66 رضایى دادرس على البدل شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر)/1/784 
حصر وراثت

غالمرضا اسالمى بشناسنامه شماره 676 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 26/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد 
اسالمى به شناسنامه شماره 16 در تاریخ 1395/11/9 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- ملک ناز خسروى چاله سیاهى فرزند رمضانعلى شــماره شناسنامه 2037 نسبت با 
متوفى: (همسر) 2- برومند اســالمى فرزند محمد شماره شناسنامه 10 نســبت بامتوفى (فرزند) 
3- بهرام اسالمى فرزند محمد شماره شناسنامه 641     نسبت با متوفى (فرزند)4- حسن اسالمى 
فرزند محمد شماره شناســنامه 21 نســبت بامتوفى (فرزند)  5- علیرضا اســالمى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 5-510007353 نسبت بامتوفى (فرزند) 6- مهین اسالمى فرزند محمد شماره 
شناسنامه 2845 نسبت بامتوفى (فرزند)7- غالمرضا اسالمى فرزند محمد شماره شناسنامه 676 
نسبت بامتوفى (فرزند) 8- زهرا اسالمى فرزند محمد شماره شناسنامه 676 نسبت بامتوفى (فرزند)   
9- حسین اسالمى فرزند محمد شماره شناسنامه 7 نسبت بامتوفى (فرزند) 10- اعظم اسالمى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 2 نسبت بامتوفى (فرزند)  11- صغرا اسالمى فرزند محمد شماره شناسنامه 
74 نسبت بامتوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 117 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/785
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 616/95 شــماره دادنامه:1244-95/11/30 تاریخ رســیدگى: 95/11/20 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مرتضى نیکفر به نشانى: 
نجف آباد-خ فردوســى شــمالى- کوى شــهید لطفیان کوى نرگس پ10 خوانده: زهرا عزیزى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ هفده میلیون و هشــتصد هزار ریال بابت خسارات وارده به 
خودرو بشماره 43 ایران 471 م 42 و کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسى و کارشناسى و سایر 
هزینه ها و خسارات وارده بدواً تامین خواسته گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى آقاى مرتضى 
نیکفر بطرفیت خوانده خانم زهرا عزیزى مبنى بر مطالبه مبلغ هفده میلیون و هشــتصد هزار ریال 
بابت خسارات وارده به خودرو بشماره 43 ایران 471 م 42 و کلیه خسارات وارده اعم از هزینه هاى 
دادرسى و کارشناسى و سایر هزینه ها و خسارات وارده بدوا تامین خواسته باتوجه به اظهارات خواهان 
به دادخواست تقدیمى و مستندات ابرازى از ناحیه خواهان من جمله کارشناسى انجام شده و پرونده 
کیفرى ارائه شده بشماره 951366 که طبق آن مقصر بودن پراید سفید بشماره انتظامى 23 ایران 
744 ج 78 و پیرو آن اســتعالم از راهور بنام خانم زهرا عزیزى مشخص و محرز شده و نهایتًا طبق 
گواهى شهود پرونده مربوطه و کروک ى ارائه شده خواهان که به طور واضح گویاى چگونگى وقوع 
تصادف مى باشد و ضمن آن نظریه کارشناسى که علت تصادف را عدم توانایى کنترل وسیله نقلیه 
ناشى از تخطى سرعت مطمئنه از طرف راننده سوارى پراید درساعت و تاریخ وقوع تصادف که طبق 
آن تقصیر خوانده محرز شــده، على هذا با امعان نظریه اینکه خوانده على رغم نشر آگهى درجلسه 
حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارسال ننموده، دعوى مطروحه. م الف: 4071 شعبه دوم حقوقى حوزه 

قضائى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/786
حصر وراثت

رویا پیرنژاد بشناسنامه شماره 1959 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 28/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان صفرعلى 
اشترى به شناسنامه شماره 9 در تاریخ 95/9/18 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- رویا پیرنژاد فرزند محمد شماره شناسنامه 1959 نســبت با متوفى: همسر 2- رضا اشترى 
فرزند صفر على شماره شناسنامه 1940443784 نســبت با متوفى: فرزند3- راضیه اشترى  فرزند 
صفرعلى شماره شناسنامه 1900410036 نسبت با متوفى: فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 118 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/1/787
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 236/95 ش ح 11- 96/01/28 خواهان آسیه رمضانى دادخواستى 
به خواســته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده الهام رضایى به شوراى حل اختالف شعبه 
11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 236/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 96/03/10 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانــده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. 
بدیهى اســت در صورت عدم حضور شورا به خواســته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نو بت درج خواهد شد. م الف: 4066 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/788
 حصر وراثت

عباسقلى فتحى داراى شناسنامه شــماره 1244 به شرح دادخواست به کالسه 64/96 ش ح 10  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین فتحى 
جوزدانى بشناسنامه 11 در تاریخ 93/12/22  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- امیرقلى فتحى جوزدانى ش ش 834 ، 2- مهدى فتحى 
جوزدانى ش ش 1019، 3- مصطفى فتحى جوزدانى ش ش 784، 4- مرتضى قلى فتحى جوزدانى 
ش ش 10، 5- عباسقلى فتحى ش ش 1244 (پسران متوفى) 6- سکینه فتحى جوزدانى ش ش 
5 ، 7- زهرا فتحى جوزدانى ش ش 139 (دختران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادر خواهد شد. م الف: 4065 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/1/789
حصر وراثت

عباسقلى فتحى داراى شناسنامه شــماره 1244 به شرح دادخواست به کالسه 65/96 ش ح 10  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان درخشنده محمدى 
جوزدانى بشناســنامه 983 در تاریخ 86/12/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عباســقلى فتحى ش ش 1244، 2- مرتضى قلى فتحى 
جوزدانى ش ش 10، 3-امیرقلى فتحى جوزدانى ش ش 834 ، 4- مهدى فتحى جوزدانى ش ش 
1019، 5- مصطفى فتحى جوزدانى ش ش 784  (پسران متوفى) 6- سکینه فتحى جوزدانى ش 
ش 5 ، 7- زهرا فتحــى جوزدانى ش ش 139 (دختران متوفى) 8- عبدالحســین فتحى جوزدانى 
ش ش 11 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ ن شر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 4064 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/791

اجراییه 
شــماره: 489/95 ش ح 3- 96/01/16 بــه موجب راى شــماره 554 تاریــخ 95/08/16 حوزه 
3 شــوراى حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: حســن زاغه به نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 62/000/000 ریال بابت دو فقره چک و پرداخت 
مبلغ 1/085/000 ریال هزینه دادرســى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 94/05/25 
لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد وصول و ایصال مى 
گردد در حق محکوم له محمدحرى نجف آبادى به نشــانى: نجف آباد- خ مولوى شــمالى-کوى 
شــیرازى پ7 کدپ 8514849883 و نیم عشــر دولتى و نیز پرداخــت 250/000 ریال هزینه 
نشــر آگهى در حق محکوم له. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر 
باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندا رد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4062 

شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/792 
حصر وراثت

عباس فرهنگ داراى شناسنامه شماره 1607 به شــرح دادخواست به کالسه 62/96  ش ح 10 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر قوقه نجف 
آبادى بشناسنامه 11 در تاریخ 83/03/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد فرهنگ ش ش 1080145516، 2- عباس فرهنگ ش ش 
1607، 3-باقر فرهنگ ش ش 705 (پسران متوفى)  4- سمیه فرهنگ ش ش 1729، 5- اشرف 
قوقه ش ش 1043، 6- مریم فرهنگ ش ش 296، 7- محبوبــه قوقه ش ش 3056، 8-فاطمه 
فرهنگ ش ش 4862 (دختران متوفى) 9- محترم کاظمى نجف آبادى ش ش 331 (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مق دماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4060 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /1/793

حصر وراثت
حسنعلى اسدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به کالسه 295/95  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه باب الخانى 
نجف آبادى بشناسنامه 265 در تاریخ 94/06/08 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسنعلى اســدى نجف آبادى ش ش 29، 2-زهرا اسدى 
نجف آبادى ش ش 29، 3- زهره اسدى نجف آبادى ش ش 74 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر خواهد شد. م الف: 4057 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/794 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113757300145 شماره پرونده: 9509983757301616 شماره بایگانى شعبه: 
951737 تاریخ تنظیم: 1396/01/27 احتراما مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/02/07 
دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج و یک نسخه ازآن جهت بهره بردارى در پرونده 
کالسه 951737 به این دادگاه ارسال گردد. موضوع: وقت رسیدگى مورخه 96/03/08 ساعت 11 
صبح خواهان: آقاى بابک زمانى فرزند محمدصادق خوانده: آقاى مرتضى امامى مجهول المکان 
محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت خواسته: اعسار و تقسیط دیه بدین وسیله به شما ابالغ 
میگردد آقاى بابک زمانى فرزند محمدصادق به طرفیت شما دائر بر اعسار از پرداخت دیه مطرح 
نموده است که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 951737 تحت رسیدگى مى باشد 
بنابه اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 96/03/08 
ســاعت 11 صبح در این دادگاه حضور یابید د رصورت عدم حضور به پرونده شما غیابى رسیدگى 

خواهد شد. م الف: 4070 شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت/1/795
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 73/96 ش ح 11- 96/01/28 خواهان فرید امامى دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده رضا جلیلى بسحاق به شوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 73/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/03/10 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى م عینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه جهت رسیدگى و استماع شهادت شهود 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 
م الف: 4069 شــعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شــماره 

یک)/1/799
حصر وراثت

مریم جوزى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 30905 به شرح دادخواست به کالسه 47/96  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى نادرى 
باغ ابریشمى بشناسنامه 302 در تاریخ 96/01/05 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-آرش نادرى باغ ابریشمى  ش ش 1081056282، 
2- کیارش نادرى باغ ابریشمى ش ش 1081238259 (فرزندان متوفى) 3- مریم جوزى نجف 
آبادى ش ش 30905 (همسر متوفى) 4- طاهره کسمائى ش ش 392 (مادر متوفى) 5- مرتضى 
نادرى باغ ابریشمى ش ش 372 (پدر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 4068 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1/805
مزایده

شماره آگهى: 139603902004000003  شــماره پرونده: 139404002004000153 آگهى 
مزایده پرونده به شماره بایگانى : 9400371 سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه پالك 
24/1912 اصلى مجزى شــده از 340 فرعى به مســاحت 164 متر مربع واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان امام خمینى کوچه شهید وکیلى چهارراه شهید تسلیمى پالك 
89 که سند مالکیت آن در صفحه 95 دفتر 841 ذیل شماره 204373 و شماره چاپى 987436 ب 
93 امالك ثبت و صادر شده اســت و طبق نامه 94/3/25-1394/43/52692 اداره ثبت اسناد و 
امالك منطقه غرب اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماًال بطول 7/75 متر دیوار بدیوار 
304 باقیمانده شرقًا انکساراً بطول هاى 2/60 و 13/10 سانتى متر درب و دیواریست به کوچه جنوبًا 
بطول 10/73 و 6/30 متر که قسمت اول پخى شکل است درب و دیواریست به کوچه غربًا به طول 
19/62 متر دیوار اشــتراکى به پالك 1686 حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر کارشناس رسمى 
ششدانگ پالك فوق با توجه به استعالم از شهردارى منطقه دو به شماره 2/91/14302-91/12/2 
داراى کد نوسازى 2/1/102038/13/0 با کاربرى مســکونى داراى عرصه به مساحت 164 متر 
مربع و داراى سه طبقه و سه واحد مسکونى به مساحت تقریبى 309/80 متر مربع که 35 متر مربع 
از عرصه از سمت شــرق و جنوب در گذر قرار دارد و مقدار 20 متر مربع از اعیانى در زمان تخریب 
درگذر است. در زیرزمین یک واحد مسکونى به مســاحت 85 متر مربع و واحد واقع در طبقه اول 
به مساحت 112/40 متر مربع و واحد واقع در طبقه دوم 112/40 متر مربع که حدود شش متر آن 
تراس مسقف و یک انبار به مساحت 26 متر مربع واقع در پشت بام و داراى یک پارکینگ در حیاط 
مى باشد. ساختمان شمالى و از دو طرف جنوب و شرق به خیابان راه دارد ساختمان دوبر مى باشد. 
یک راه ورودى از سمت حیاط و یک راه ورودى به طبقات دارد. ساختان داراى اسکلت فلزى و سقف 
تیرآهن با درب هاى داخلى چوبى و پنجره طبقات پائین فلزى و طبقه باال آلومینیوم نماى داخلى 
حیاط سنگ و نماى مشرف به معبر آجر سه ســانت، کف حیاط و ساختمان موزائیک و دیوارهاى 
داخل ساختمان پوشیده شده با گچ و رنگ که فرسوده بوده و گچ هاى سقف باد کرده و داراى ترك 
مى باشد. دیوارهاى آشپزخانه کاشى و داراى حمام و دستشوئى مستقل براى هر طبقه مى باشد. 
ورودى طبقه پائین و اول از داخل حیاط و یک ورودى هم از داخل معبر به تمامى طبقات مى باشد. 
واحدها داراى سیستم گرمایش با بخارى و ســرمایش با کولر آبى مى باشد. هر واحد داراى یک 
هال و دو خواب و حمام و دستشوئى و آشپزخانه اوپن، قدمت بنا بیش از 25 سال و باقیمانده عمر 
بنا حدود 10 سال تخمین زده مى شود ملکى آقاى بهنام امینى نسب که طبق اسناد رهنى شماره 
117212-91/12/26 و متمم 117389-92/2/21 تنظیمى در دفترخانه اســناد رسمى شماره 4 
اصفهان بابت بدهى شرکت پاریاب کاران سپاهان در رهن بانک کارآفرین اصفهان واقع مى باشد 
و طبق اعالم بستانکار تا مورخ 96/12/2 بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 
96/02/26 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول 
سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده بابت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق از مبلغ 
پایه 2/200/000/000 ریال (دو میلیارد و دویست میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنًا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 96/02/04 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنًا برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و 

امالك سپرده نماید. م الف: 2286   اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/1/808
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610106836700313 شماره پرونده: 9509986836701723 شماره بایگانی 
شعبه: 951924 خواهان خانم روح انگیز بستامى فرزند شارضا دادخواستی به طرفیت خوانده آقاى 
خداداد شهبازى فرزند رحمان به خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 
شهید قدوســى) واقع در اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- 
مجتمع قضائى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 205 ارجاع و به کالسه 9509986836701723 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/06 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف: 2068 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/1/842
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960006 خواهان سهراب مســتأجران دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت مصطفى قاسمى دشتچى تقدیم نموده و وقت رســیدگی براي روز شنبه مورخ 96/3/6 
ســاعت 15/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهارراه سپهساالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع 
شماره 1 شوراهاي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را اخذ نموده 
در صورت عدم حضور، وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مى شود.  
م الف: 1992 شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/843

مزایده
شماره نامه: 9610112249400074  شــماره پرونده: 9409983749100533 شماره بایگانى 
شــعبه: 940193 آگهى مزایده دایره اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان در پرونده کالسه 
940193 اجرا محکوم له مریم عباسى به طرفیت حمید شمسایى به خواسته مطالبه مهریه در نظر 
دارد جهت استیفاى حقوق محکوم له یک دستگاه خودرو پراید 141 سفید رنگ به شماره انتظامى 
87د934 ایران 23 مدل 82 را که معادل شصت و پنج میلیون ریال تقویم گردیده و داراى سند در 
اجاره هیچ فردى نمى باشد و قیمتى که مزایده از آن شروع مى گردد مبلغ شصت و پنج میلیون ریال 
میباشد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلســه مزایده روز پنج شنبه 96/2/28 ساعت 10 
صبح در محل اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان برگزار مى گردد و طالبین مى توانند 5 روز 
قبل از مزایده به آدرس دهاقان پارکینگ نیروى انتظامى جنب داروخانه مراجعه و از خودرو مورد 
مزایده بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدارمى بایستى 10 
درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگســترى واریز نماید درغیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وى که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب 

مى گردد. م الف 96/33 حاتمى کیا قاضى اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان /1/847
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113749100067 شــماره پرونده: 95099883749200801 شماره بایگانى 
شعبه: 951734 در خصوص پرونده کالسه 951734 حسب گزارش مامورین انتظامى شهرستان 
دهاقان علیه آقاى محســن نادعلى فرزند امراله به اتهام مشارکت در جعل و نگهدارى 80 سانتى 
گرم هروئین که براى روز 96/03/09 ســاعت 10 صبح وقت رســیدگى تعیین گردیده و متهم 
فوق مجهول المکان مى باشــد، لــذا دادگاه به تجویز مــاده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى، 
مراتب را براى یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى نماید، تا متهم در جلسه دادگاه 
حاضر گردد، ضمنًا در صورت عدم حضور، دادگاه وفق مقــررات قانونى، اتخاذ تصمیم مى نماید. 

م الف: 96/28 دادخواه مدیر دفتر دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان دهاقان/1/848
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423640200393 شماره پرونده: 9009983640201244 شماره بایگانی 
شــعبه: 901280 بموجب شــماره دادنامه مربوطه 9309973640200841 محکوم علیه: صفر 
موسوى شمسى فرزند باقر به نشــانى: مجهول المکان محکوم  اســت به خلع ید از پالك ثبتى 
48695 شماره ملک 18449 و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق محکوم له: موسســه مالى و اعتبارى قوامین- فوالدشهر به نشــانى: فوالدشهر خ آیت اله 
طالقانى با وکالت حسین نیکویى فرزند سیدفخرالدین به نشــانى: اصفهان سه راه حکیم نظامى 
ابتداى خیابان ارتش کوچه شــهید عطائى ســاختمان 71 طبقه دوم واحد 4 و پرداخت نیم عشر 
اجرائى در حق صندوق دولت. دادنامه صادره غیابى مى باشــد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــراء گذارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى کــه او به هر نحو نزد 
اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى 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 مالــى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیــزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانــده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له

 یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیــه خواهد بود (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیــت مالى 1394) م الف: 76 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/1/849
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجراى کالسه 940179  به آقاى 
سیدجالل ترابى علیه آقاى مصطفى الوندى جلسه مزایده اى به منظور فروش تعدادى اتصاالت 
یولیکا به شرح نظر کارشناس رســمى دادگســترى به منظور و وصول مبلغ71/020/522 بابت 
محکوم به در حق محکوم له و مبلــغ 3/000/000 ریال بابت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق 
دولت در مورخ 96/2/20 ســاعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. اموال منقول 
مورد مزایده طبق نظر کارشناســى رسمى دادگســترى عبارتند از: الف: کاالهاى کارخانه پارس 
پالست 1: ســه راه 63*90 با زاویه 45 درجه 60 عدد 2: ســه راه 110 با زاویه 90 درجه 36 عدد

3: سه راه 90 با زاویه 90 درجه 45 عدد 4: کوپلینگ 90 رابط، 120 عدد 5: زانو 90 با زاویه 90 درجه 
80 عدد 6: زانو 110 با زاویه 90 درجه 44 عدد 7: ســه راه 110 با زاویه 45 درجه 20 عدد 8: ســه 
راه 125 با زاویه 90 درجه 20 عدد 9: سه راه 110 با زاویه 90 درجه 30 عدد 10: تبدیل 90*110، 
30 عدد 11: تبدیل 63 با زاویه 90 درجه 120 عدد 12: کوپلینگ 63، 250 عدد 13: ســه راه 110 
با زاویه 45 درجه 20 عدد 14: تبدیل 63*110، 100 عــدد ب: کاالهاى کارخانه مدرن یولیکا 1: 
ســه راه 110، 45 درجه 20 عدد 2: کوپلینگ 90، 70 عدد 3: زانو 90، 90 درجه 80 عدد 4: سه راه 
90، 90 درجه 50 عدد 5: سه راه 90، 90 درجه 120 عدد 6: تبدیل 90*110، 120 عدد 7: سه راه 
63*110، 45 درجه 40 عدد 8: سه راه 90، 90 درجه 60 عدد 9: تبدیل 90*110، 120 عدد 10: 
تبدیل 63*110، 200 عدد 11: سه راه 63*90، 45 درجه 690 عدد 12: سه راه 110، 20 عدد 13: 
تبدیل 63*90، 200 عدد 14: ســه راه 90، 45 درجه 60 عدد 15: سه راه 63*110، 45 درجه 40 
عدد 16: درپوش 90، 150 عدد 17: سیفون 63، 120 عدد 18: سه راه 63، 90 درجه 120 عدد 19: 
تبدیل 63*110، 150 عدد 20: زانو 110، 90 درجه 50 عدد 21: سه راه 63*110، 90 درجه 48 
عدد 22: سه راه 110، 90 درجه 30 عدد 23: سه راه 63، 45 درجه 100 عدد 24: تبدیل 63*110، 
150 عدد 25: سیفون 110، 32 عدد 26: سه راه 63*90، 45 درجه 40 عدد قیمت پایه مزایده نسبت 
به اموال فوق طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ پایه 79/300/000 ریال شروع و هر 
کس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد و ده درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت مفاد برنده مزایده 
خواهد بود. طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده مى توانند از مال مورد 
مزایده واقع در آدرس سده خیابان دهخدا فروشگاه الوندى بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده 
در شعبه دوم اجراى حقوقى دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. م الف: 78 شعبه دوم اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى زرین شهر/1/850
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103749100582 شــماره پرونده: 9509983749100756 شــماره 
بایگانی شعبه: 951353 خواهان آقاى اکبر محمدى فرزند جعفر دادخواستی به طرفیت خواندگان 
هادى رنجبر فهالنى فرزند على کــرم، داود محمدى فرزند آیت اله، نویــد کدخدایى فرزند اکبر، 
مظفر خیرى اوروند فرزند غالمعلى، منیژه کاشــى گرزاده فرزند رمضان، قاسمعلى مزروعى فرزند 
براتعلى، مهدى مزروعى فرزند قاســمعلى، مریم حقوقى فرزند فضل اله، محمود خور مهر فرزند 
غالمحسین، محسن عرب فرزند غالمرضا، بهزاد محسنى فرزند صید طهماس، مهدى امینى راد 
فرزند عباس، محمدعلى الهى بروجنى فرزند محمدحسین، مصطفى حاجى عباسى گورتانى فرزند 
عباس، ابوالقاسم طغرایى فرزند یارمحمد، محمدرضا پژوهیده فرزند حسین، مصطفى سلحشورى 
فرزند یوسفعلى، سروش نیک نسب فرزند هادى، سیدجالل حسینى فرزند رضا، سیدمحمد حسیبى 
فرزند سیدحسین، شهین امتیازى فرزند حبیب اله، مریم مزروعى سبدانى فرزند قاسمعلى، قدرت اله 
نامجو فرزند بهرام، اعظم تدین فرزند یداله، رضا صفرى فرزند مرتضى، سیدمجتبى هاشمى جزى 
فرزند حسن، خاتون فتاح سده فرزند على، غالمعباس اشراقى فرزند محمد، نفیسه على دوستى، 
سیدمحسن هاشــمى، لیال شــمس و فرزانه مهمدى کرتالیى فرزند فرج ا... به خواسته اعسار از 
پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان دهاقان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به کالسه 951353 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/04/27 و ساعت 11/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان فوق الذکر پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف: 96/34 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان/1/911
ابالغ 

شماره نامه: 9610113733200040 شــماره پرونده: 9609983733200050 شماره بایگانى 
شعبه: 960050 آقاى ابراهیم امینى اسفیدواجانى فرزند حســین مجهول المکان نظر به شکایت 
سمیه دهباشى جمالویى علیه شما در پرونده کالســه 960050 مبنى بر آدم ربایى با وسیله نقلیه و 
اخاذى به مبلغ 55 هزار تومان و توهین و فحاشى و ایراد ضرب و جرح عمدى بدین وسیله به شما 
ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهى جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 
شوید عدم حضور شما مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد. م الف: 4088 شعبه سوم بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/1/943
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آقاى سعید کامرانى فر دادخواستى 
به طرفیت حمید میرزایى به خواســته مطالبه تقدیم که جهت رســیدگى به این شعبه ارجاع و به 
کالسه 824/95 ثبت گردیده است. نظربه اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده 
است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب  یک مرتبه دریکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت 
مى گردد که در جلسه رسیدگى روز شنبه مورخ 96/03/06 ساعت 6 جهت رسیدگى حاضر شوند 
واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم 
قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 4105 شــعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(یزدانشهر) (مجتمع شماره یک)/1/951 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113723800033 شماره پرونده: 9509983725200336 
شماره بایگانی شعبه: 951732 بدینوسیله به آقاى عباس حیدریان فرزند رمز على 
مجهول المکان که در پرونده 951732 متهم است به تغییر کاربرى زمین هاى 
زراعى ابالغى مى شــود در تاریخ 96/3/6 ساعت 10/30 صبح جهت رسیدگى 
اتهام انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر 
خواهد نمود. م الف:96/64  راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه 

(102 جزایى سابق)/1/906
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103760200601 ابالغنامــه:  شــماره 
9609983760200009 شــماره بایگانــى شــعبه: 960027 تاریخ حضور: 
1396/03/06 ساعت حضور: 8/30 در خصوص دعوى ستار مسعودى اورگانى 
به طرفیت احسان ظاهرى عبده  وند در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع 
شهادت شهود در این شعبه حاضر شوید. م الف: 159 شعبه 102 دادگاه  کیفرى 

دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/2/122
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درمان خود را از قــرآن بخواهید، و درســختى ها از قــرآن یارى 
بطلبید، کــه در قرآن درمان بــزرگ ترین بیمارى هــا یعنى کفر و 
نفاق و سرکشى و گمراهى اســت، پس به وسیله قرآن خواسته هاى 
خود را از خدا بخواهید، و با دوســتى قرآن به خــدا روى آورید، و 
به وسیله قرآن از خلق خدا چیزى نخواهید، زیرا وسیله اى براى 

موال على (ع)تقرب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نیاسر 

مبعث پیام آور رهایى از ناامیدى است. مبعث روز 
چنگ انداختن به منبع نور و الهام است. مبعث روز 

«خواندن» است؛
 روز اقراء بسم ربک الذى خلق....
فرا رسیدن عید مبعث مبارك باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر خور

و آن هنگام که خداوند گفت «بخوان»،
 ستاره اى بدرخشید و ماه مجلس شد.

ماه فروماند از جمال محمد(ص)            سرو نباشد به اعتدال محمد (ص)
قدر فلک را کمال و منزلتى نیست          در نظر قدر با کمال محمد (ص)

فرا رسیدن عید سعید مبعث مبارك باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

اى که نام تو جانبخش تر از آب حیات است. اى که بعثت 
همه انبیاء و رسل با هدف بعثت تو بوده است. مبعثت چراغ 
هدایت ماست و جهان به نور وجود تو روشن است اى پیامبر 

روشنایى و رحمت.
فرا رسیدن سالروز بعثت حضرت ختمى مرتبت 
محمد مصطفى(ص) بر عموم مسلمین مبارك باد. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرود

 امروز روز تکوین آیه  هاى 
رسالت است. روز تجّلى 

رحمت الهى. عید پیامبرى 
رسول خدا مبارك .

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر چادگان

             فرا رسیدن سالروز برانگیخته شدن 
بهترین مخلوق خداوندبه نبوت
 بر عموم امت اسالم مبارك باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نائین

زمین و آسمان پر از نور توست اى رسول مبعوث 
شده از دامن پاك کبریایى. مبعث، عید شکوفایى توست 

اى خوشبوترین گل هستى. فرا رسیدن عید بزرگ مبعث را به 
عموم مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض مى نماییم.

آگهى مزایده عمومى
شهردارى هرند با استناد به مصوبه شماره 722 مورخ 1395/12/1 شوراى اسالمى 
شهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش 18 قطعه پالك مسکونى واقع در فاز 4  ارشاد 
و فاز 2 شــهید صفار از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم 
مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 1396/2/21 

به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 46402366- 031 تماس حاصل نمایند. 

حمید شهبازى- شهردار هرند 

نوبت اول

آگهى مزایده
شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 94/100/986 مورخ 
94/9/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به اجاره سالیانه تعدادى از واحدهاى 

مجتمع تجارى ادارى نگین با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید.
 متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در 

مزایده تا پایان وقت ادارى 96/2/23 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

 محمدرضا احتشام زاده-  شهردار تیران

نوبت اول

آگهى مناقصه (نوبت اول- مرحله  دوم)
شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى پروژه هاى به 
شرح زیر را با اعتبار مشخص شده در بودجه سال 96  از طریق برگزارى آگهى مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم مى توانند جهت آگاهى بیشتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/02/19 به دبیرخانه شهردارى عسگران مراجعه و یا با شماره تلفن 

42752061- 031 تماس حاصل فرمایند.

حسین  على محمدى- شهردار عسگران

چاپ دوم

اعتبار پایهموضوع پروژه 
3/000/000/000عملیات اجراى روکش آسفالت بلوار حضرت امام خمینى (ره) شهر عسگران
500/000/000عملیات جدول  گذارى و کانیوگذارى بتنى جهت معابر سطح شهر عسگران

1/000/000/000عملیات ممیزى امالك سطح شهر و محاسبات عوارض سطح شهر و نوسازى 

1/500/000/000عملیات طراحى و اجراى ساختمان آمفى تئاتر و مجموعه فرهنگى شهردارى عسگران
1/000/000/000عملیات طراحى طرح جامع گردشگرى جهت سایت نمونه گردشگرى چشمه مرغاب شهر عسگران

اقالم به ریال 

آگهى مزایده
شهردارى علویجه به استناد مجوز شماره  242- 96/1/19  شوراى اسالمى شهر علویجه در نظر دارد تعداد 39 
قطعه زمین مسکونى خود واقع در شهرك شهید بهشتى را بصورت مزایده عمومى بفروش برساند. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اطالعات و ارائه پیشنهاد بمدت 10 روز تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 

96/2/13 به شهردارى علویجه مراجعه فرمایند.

محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه

نوبت دوم

  آگهى مناقصه 
شهردارى علویجه باستناد مجوز شماره 26- 95/1/28 شوراى اسالمى ش هر در نظر دارد نسبت به آسفالت 
کوچه ها و خیابانهاى اطراف 176 واحدى مسکن مهر با مقدار تقریبى 30000 مترمربع بصورت تنى اقدام 
نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا تاریخ 96/2/13 به شهردارى 

علویجه مراجعه نمایند. 
محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه 

نوبت دوم

آگهى برگزارى مناقصه عمومى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه 

عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/2/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/2/17

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
 WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031(داخلى 335)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول

شماره 
محل تأمین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین برآورد (ریال) اعتبار 
(ریال)

96 -1 -24
عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت معابر 
لوله گذارى شده شبکه فاضالب منطقه 

نجف آباد (قسمت 4)
6/30/058/029316/000/000جارى

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/2/4 



  روزنامه مستقل استان اصفهان
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فیلم «مهران مدیرى»
 پروانه نمایش گرفت

احتمال همکارى اسکورسیزى، دى کاپریو و دنیرواحتمال همکارى اسکورسیزى، دى کاپریو و دنیرو
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نقاشى 200 هزار دالرى 
به یاد « لئونارد کوهن»

اجساد تکه تکه شده 
زنان در 

جنگل هاى گیالن 

اسرار 
فروشگاه  هاى آنالین

آیا نوار قلب نرمال 
نشانه قلب نرمال 

است؟

شکایتت را پس بگیر!
بررسى خداحافظى هادى عقیلى در تحریریه نصف جهانبررسى خداحافظى هادى عقیلى در تحریریه نصف جهان

ویسى:
من آینده سپاهان 

را ساختم!
 شیمبا در رادار ذوب آهن

13

13

155

مفیلم «مهران مدیرى» فیلم «مهران مدیرى»ف
 پروانه نمایش گرفتپپ

13

www.nesfejahan.net
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دسکتاپ

اندروید

رصد آنالین

استفاده چند کاربر
Google Home از یک 

 (Google Home) گوگل هوم   آى تى ایران |
اخیراً به روزرسانى بزرگى براى سیستم تشخیص صداى 
خود معرفى کرد که به کاربران این امکان را مى دهد تا 
اسپیکرهاى هوشمند خود را به گونه اى تنظیم کنند که 

صداى چندین کاربر مختلف را تشخیص دهد.
با استفاده از این به روز رســانى نرم افزارى، شش کاربر 
مختلف قادر هستند تا اکانت گوگل خود را به یک بلندگو 
متصل کنند و دستیار هوشمند گوگل بعد از آن صداى 
تمامى این افراد را شناسایى خواهد کرد. نحوه عملکرد این 
قابلیت به این صورت است که گوگل هوم با گوش کردن 
 “OK Google” به تک تک صداى کاربران هنگام گفتن
یــا ”Hey Google“ خصوصیــات انحصارى صداى 
هرکدام را به خاطر مى سپارد. طبق گفته شرکت گوگل، 
از آنجا که قابلیت تشخیص صدا توسط هوم مى تواند از 
لحاظ امنیتى مورد سوءاستفاده قرار گیرد، کاربران بهتر 
اســت از روش دیگرى براى امن کردن دســتگاه خود 
استفاده کنند. پس از نصب آخرین نسخه از این برنامه 
کاربر باید به روى آیکون باال سمت راست صفحه خود 
کلیک کند تا لیست تمام دســتگاه هاى متصل شده به 
 Google برنامه را مشاهده کند. بعد از انتخاب  بلندگوى
 “Link Your Account” از لیست، باید گزینه  Home

انتخاب شــود و بعد از آن کاربر بعد از طى مراحلى قادر 
است قابلیت تشــخیص صداى بلندگوى خود را فعال 

کند.

اپلیکیشن مجموعه ابزار و 
فیلترهاى ویرایش تصاویر 

در اندروید
Toolwiz Photos Prisma Filters عنــوان 

برنامه اى کــم نظیر و محبــوب در زمینــه ویرایش 
حرفــه اى تصاویــر از Toolwiz.com بــراى 
سیســتم عامل اندروید مى باشــد و مى تــوان آن را 
مجموعه اى از برترین اپلیکیشن هاى ویرایش تصویر 
منتشر شــده براى اندرویددانســت. بیش از 200 ابزار 
مختلف و فیلتر درون تولویز به کار رفته است که هر کدام 
از آنها را مى توان یک فیلتر یا ابزار برتر در برنامه اى دیگر 
دانست که در مجموعه اى واحد گرد یکدیگر جمع آورى 
شده اند. در ابتداى کار و پس از نصب این اپلیکیشن شما 
مى توانید به بیش از 50 فیلتر مختلف و به کار رفته شده در 
پریزما دسترسى داشته باشید که بر خالف نسخه اصلى و 
منتشر شده پریزما این فیلترها نیاز به اینترنت نداشته و به 
صورت آفالین نیز مى توانید از آنها استفاده کنید. عالوه بر 
افکت هاى برنامه پریزما، بیــش از 50 افکت از برنامه 
وینتیج نیــز درون آن تعبیه شــده اســت. هر چیزى 
درون تصاویر شــما قابل تغییر و ویرایش مى باشــد 
و مى توانید با ابزارهاى موجود و پیشــرفته هر چیزى 
اعم از الیه هاى مختلف تصویر، میزان نور و کنتراست، 

رنگ ها و… را به دلخواه خود تغییر کنید.

دسترسى
 کاربران ایرانى به تعدادى 

از برنامه هاى اندروید گوگل 
برنامه هاى اندروید Google در دسترس    ایتنا|

کاربران ایران قرار خواهند گرفت. 
وبالگ رسمى گوگل با انتشار این خبر، اعالم کرد که 
تعــدادى از برنامه هاى اندرویــدى محبوب گوگل در 
دســترس کاربران ایرانى قرار مى گیرد. گوگل در این 
زمینه نوشــت: «خوشحالیم به اطالع شــما برسانیم 
 Google ، Google Docs که برنامه هاى اندرویــد
Keep ، Google Slides ، Sheets و Gboard در 

دسترس کاربران ایرانى قرار گرفته اند و مى توانید آنها را 
از Google Play Store دریافت کنید. این برنامه ها با 
توزیع تدریجى در ظرف چند هفته آینده در اختیار همه 
کاربران ایرانى قرار خواهند گرفت و ممکن است در حال 

حاضر در دسترس همه کاربران ایرانى نباشند.»

realMyst Full  ، بازى جدید و فوق العاده زیبا با ســاخت کم نظیر در ســبک بازى هــاى ماجراجویى و فکرى از 

استودیوى Noodlecake Studios براى اندروید اســت. این بازى این امکان را به شــما مى دهد تا بدون هیچ 
قید و بندى، به هرکجا سرك کشــیده و روند کاوش خود را ادامه دهید! مســیر خود را از میان جنگل هاى جزیره
 Myst بیابید و یکى از زیباتریــن و متفاوت ترین بازى هــاى ماجراجویى اندروید را تجربه کنیــد! این بازى ابتدا 
براى PC عرضه شــده بود که هم اکنون نســخه بهبود یافته آن براى اندروید پیش روى شماست، بهبود گیم پلى
 و امکان تعامل با محیط، آب هاى خروشان، بارش باران، تکان خوردن درختان و چمن، جلوه هاى گرافیکى پیشرفته،

 وجود چرخه شــب و روز و امکان تماشــاى غروب و طلوع و زیبایى هاى شــب، اســتفاده از چراغ قوه و کاوش 
در تاریکــى شــب و یا گوشــه هــاى تاریــک، موســیقى گوشــنواز و فرامــوش نشــدنى، بازى بــه صورت 
Point & Click کالســیک، تغییــر نــرخ فریــم بــازى، ذخیــره خــودکار مراحــل و وجــود پــازل و 

realMyst Full معماهــاى چالــش برانگیــز تنهــا بخشــى از ویژگــى هــاى منحصــر بــه فــرد بــازى
 است!

امروزه با پیشرفت روزافزون استفاده از اینترنت، افراد جامعه نیز تمایل یافته اند تا کلیه امور روزمره خود را به صورت 
الکترونیکى، باسرعت باالتر، زمان و هزینه کمتر انجام دهند. خرید کاالهاى مورد نیاز افراد به صورت اینترنتى نیز از 
جمله همین موارد است که در سال هاى اخیر طرفداران بسیارى پیدا کرده است. فروشگاه هاى اینترنتى توانسته اند 

با کسب اطمینان کاربران و ارائه خدمات با کیفیت، توجه و عالقه بسیارى از کاربران را به این نوع خرید جلب کنند.
فروشــگاه اینترنتى «ایســرا» با هدف جلب اعتماد و رضایت مشــتریان و ارائه کاالها و خدمات با کیفیت در کلیه 
بخش هاى مورد نیاز کاربران راه اندازى شده و تالش مى کند گستره کارى و مشــتریان خود را هر روز بزرگ تر و 
پرمخاطب تر نماید. کاالهاى ارائه شده در «ایسرا» اصلى و با گارانتى از شرکت هاى واردکننده و یا تولیدکننده معتبر 
خریدارى شده و با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار کاربران قرار داده مى شود. تمامى اطالعات مربوط 
به کاالها از منابع معتبر و یا با بررسى هاى مستقیم کارشناسان «ایســرا» جمع آورى و در نهایت دقت و صحت در 

اختیار شما قرار داده مى شود. 
http://www.esara.ir :وب آدرس

معرفى محصول

شرکت شیائومى ســرانجام طى کنفرانسى که در کشور 
چین برگزار کرد، از پرچمدار جدید ســال 2017 خود پرده  
برداشت. همانطور که انتظار مى رفت، پرچمدار اندرویدى 
این شرکت چینى، شیائومى مى 6 نام دارد و ترکیبى از ظاهر 

و سخت افزار قدرتمند را ارائه مى نماید. 
صفحه نمایش این اسمارتفون 5.15 اینچى در نظر گرفته 
شده و وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکسل یا اصطالحًا 
فول اچ دى را ارائه مى کند. درست در زیر این نمایشگر هم 
اسکنر انگشت دستگاه نصب شده است. شیائومى مى 6 از 
تراشه قدرتمند اسنپدراگون 835 کوالکام با پردازنده مرکزى 
8 هسته اى و پردازنده گرافیکى بسیار قدرتمند آدرنو 540 
بهره مند است که نسبت به پردازنده گرافیکى آدرنو 530 تا 

25 درصد عملکرد بهترى دارد.
شیائومى پرچمدار جدیدش را به یک باترى 3350 میلى 
آمپر ساعتى مجهز کرده و دوربین دوگانه را به عنوان دوربین 
اصلى آن در نظر گرفته است. دوربین اصلى شیائومى مى 

6 از دو سنسور 12 مگاپیکسلى تشکیل مى شوند که یکى از 
آنها از نوع تله فوتو (Telephoto) بوده و سنسور دیگر زاویه 
دید گسترده اى را ارائه مى کند. بنابراین با این ترکیب امکان 

زوم بهتر و باکیفیت تر ارائه خواهد شد.
رم گوشى هوشمند مورد نظر ظرفیت جالب 6 گیگابایتى را 
ارائه مى کند دوربین سلفى شیائومى مى 6 هم از سنسورى 
8 مگاپیکسلى تشکیل شده است. ضمناً جاى تعجبى ندارد 
که باترى این محصول از فناورى شارژ سریع 3.0 کوالکام 
(Quick Charge 3.0) پشتیبانى به عمل مى آورد. ضمنًا 
چهار لبه صفحه نمایش شیائومى مى 6 از خمیدگى ظریف  
D 2.5 بهره مى برند و دستگاه به اسپیکرهاى دوبل مجهز 

است.
 نسخه پایه اى این محصول از حافظه داخلى 64 گیگابایتى 
بهره مند اســت و نســخه برتر آن 128 گیگابایت فضاى 
ذخیره ســازى اطالعات را ارائه مى کند. سیســتم عامل 
پیش فرض نصب شده روى این اسمارتفون، اندروید 7.1.1 

نوقا بوده و رابط کاربــرى MIUI 8.0 هم در کنار آن 
نصب مى شود.

شیائومى ســوکت 3.5 میلیمترى هندزفرى را از 
بدنه شیائومى مى 6 حذف کرده است و به جاى آن 

از پورت «USB Type C» استفاده مى کند. طبق 
اطالعاتى که شیائومى منتشر کرده، عرضه پرچمدار 

جدیدش از روز بیست و هشتم آوریل آغاز مى شود.
شیائومى مى 6 ابعاد 5/7 در 5/70در 2/145 میلیمتر دارد 

و وزن آن معادل با 168 گرم براى نسخه عادى و 182 گرم 
براى نسخه مشکى سرامیکى عنوان شده است. شرکت 
شیائومى اشاره کرده که نسخه پایه اى و مجهز به حافظه 
داخلى 64 گیگابایتى گوشى شیائومى مى 6 را با قیمت 360 
دالر روانه بازار مى کند. قیمت نسخه مجهز به حافظه 128 
گیگابایتى این محصول هم برابر با 420 دالر در نظر گرفته 
شده است. همچنین قرار است نسخه سرامیکى دستگاه هم 

با قیمت 435 دالر عرضه شود.
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بازى ماجراجویى 
فوق العاده 
اندروید 

اجازه دهید 
انگشتانتان
 راه بروند!

 
5 راه ساده براى باز کردن 
برنامه Paint در ویندوز 10

در ترفند امروز تصمیم داریم پنج راه ساده براى باز 
کردن برنامه نقاشى یا همان Paint را در ویندوز 10 

خدمت شما معرفى کنیم:
  -1 استفاده از جستجو:

براى این منظــور در نوار جســتجو/کورتانا عبارت 
Paint را تایپ کــرده و از نتایــج روى آن کلیک 

نمایید.
 -2 استفاده از منوى استارت ویندوز 10:

در روش دوم به منوى اســتارت مراجعــه کرده و 
 Windows از قســمت همــه برنامه هــا پوشــه
Accessories را یافتــه و از دورن آن Paint را 

اجرا نمایید.
:Run 3 استفاده از- 

 Run را فشــار داده تا Windows+R کلید ترکیبى
اجرا شود. ســپس عبارت mspaint را در کادر وارد 

کرده و Enter بزنید.
:(Cmd) 4 استفاده از کامند پرامپت-

 Run را فشــار داده تا Windows+R کلید ترکیبى
اجرا شود. سپس در کادر موجود عبارت Cmd را وارد 

کرده و OK کنید.
در محیط خط فرمان دستور mspaint را تایپ کرده 

و Enter کنید.
 -5 استفاده از ویندوز پاورشل:

 Run را فشــار داده تا Windows+R کلید ترکیبى
 powershell اجرا شود. سپس در کادر موجود عبارت

را وارد کرده و OK کنید.
در محیط ویندوز پاورشل دستور mspaint را تایپ 

کرده و Enter کنید.

ساخت پنل خورشیدى
 با الهام از گل

  مهر | محققان پنل خورشیدى هوشمندى 
شبیه گل ســاخته اند که با توجه به حرکت خورشید 
در آسمان مى چرخد تا بیشــترین میزان انرژى را 

جذب کند.
این پنل خورشیدى هوشــمند که شبیه گل است، 
طورى ساخته شده که گلبرگ هاى آن روزها باز و 
شب ها با غروب خورشید بسته مى شود. همچنین 
در مقایسه با پنل هاى خورشیدى دیگر 40 درصد در 

مصرف انرژى صرفه جویى مى کند.
این پنل خورشــیدى هوشــمند همراه خورشید در 
آسمان حرکت مى کند. عالوه بر آن به طور خودکار 
عملیات خنک سازى وپاکســازى پنل ها را انجام
 مى دهد. همچنین هنــگام وزش باد خودکار جمع

 مى شود. این دستگاه قابلیت تأمین انرژى برق مورد 
نیاز خانه را دارد و حتى مى توان با ذخیره آن خودروى 
الکتریکى را شــارژ کرد. این پنل هاى هوشمند هم 

اکنون در اروپا به کار گرفته شده اند.

ترفند

فناورانه

رامین مشکاه
 4 موج از تحوالت در عرصــه تجارت الکترونیک در حال 
فراگیر شدن در بازار کاالهاى مصرفى، صنعتى و صنعت 
خرده  فروشى است که سومین موج و بزرگ ترین آنها ظهور 
فروشگاه هاى آنالین است و در حال نزدیک شدن به نقطه 
اوج خود است. این تحول اقتصادى، خرده  فروشى را دچار 
تغییرات شگرفى کرده و ارزش هاى قابل توجهى براى برخى 
بازیگران این عرصه به همراه داشته است. مقاله حاضر به 
محرك هاى تأثیرگذار در دستیابى به موفقیت در این حوزه و 
تأثیرات یکى از گسترده ترین پدیده هاى آنالین مى پردازد.

صنعــت خرده  فروشــى بــه طور منظــم دچــار تغییر 
و دگرگونى اســت. این صنعت در قرن هــاى 18 و 19 با 
ظهور فروشگاه هاى بزرگ روبه رو شد. قرن بیستم شاهد 
اولین ســفارش خرید از طریق ایمیل بــوده و در نهایت 
به گسترش هایپرمارکت ها ختم شــده است و به تبع آن 
سالیق خرید مصرف کنندگان، به ویژه در کشورهاى غربى 
دچار تحوالتى شده است. نخستین موج رادیکال در قرن 
بیست ویکم در قالب فروشگاه هاى آنالین شکل گرفته و 
با سرعت بى سابقه اى در حال گسترش است. شرکت هایى 
نظیر آمــازون، Rakuten و Taobao در قیاس با ســایر 
شرکت ها در طول فقط چند سال توانســته اند سهم بازار 

بیشترى را ازآن خود کنند. 

مزایایى براى مصرف کنندگان
فروشــگاه هاى آنالیــن منافــع قابل توجهــى براى 
مصرف کنندگان دربردارند. نخستین مزیت قابل توجه تنوع 
و گستره کاالهاى دردسترس اســت. بر اساس مطالعات 
انجام شده، دسته بندى هاى مختلفى از محصوالت لوازم 
خانگى الکترونیک تا پوشاك و لوازم بهداشتى، نشان دهنده 
تنوع کاالیى 80 برابرى این فروشگاه ها در مقایسه با خرده  
فروشى هاى سنتى است. این فروشــگاه ها عالوه بر این 
امکان دسترسى مصرف  کنندگان به محصوالت خاص و 

نادر را فراهم مى کنند.
در نقاطى که زیرســاخت هاى خرده  فروشى فیزیکى به 

خوبى توســعه نیافته است، فروشــگاه هاى آنالین 
اغلب بهترین دسترســى به کاال را فراهم مى کنند. . 

برخى شاید بر این باور باشند که مصرف کنندگان به دلیل 
وجود گستره اى از محصوالت متنوع غرق انتخاب بوده و 
کسل هســتند. واقعیت این است که مصرف  کنندگان به 
دنبال ساختارشکنى هستند و البته مصرف کنندگان نسل 
جوان (18 تا 34 ســاله ها) بر ارزش فروشگاه هاى آنالین 
به خوبى واقف هســتند؛ چرا که فروشــگاه هاى آنالین 
توانسته  اند طیف وســیعى از کاالهاى متنوع را بر اساس 

دانش خود پیرامون ترجیحات مشترى فراهم کنند.
افزون بر این، مصرف  کننــدگان از مزایاى قیمتگذارى 
شفاف و پویا در فروشگاه هاى آنالین بهره مند مى شوند.  
این فروشگاه ها به صورت مداوم در قیاس با خرده فروش ها 
قیمت هاى به مراتب بهترى ارائه مى کنند. دلیل این امر 
بیشتر در مزایاى اقتصادى و تا حدودى در شرایط رقابتى 
ریشــه دارد: ده ها تن از فروشندگان اغلب در حال فروش 
محصولى خاص هستند و از الگوریتم هایى براى کاهش یا 
افزایش قیمت ها استفاده مى کنند. براى مثال، یک قوطى 
کنسرو بازکن با نام تجارى مشهور در بازه زمانى سه ماه با 
تغییرات قیمت 60 درصدى همراه بوده است (10دالر و 75 

سنت تا 17 دالر و 99 سنت). 
سومین مزیت فروشگاه هاى آنالین براى مصرف  کنندگان 
ارائه پیشــنهادهاى وفادارى ابتکارى است که به دنبال 
تقویت ارتباطات میان مشــترى و شرکت است و جریان 
 Amazon .مســتمرى از کســب وکار را فراهم مى کنند
Prime طرحى است که مزایاى مشابهى از جمله ارسال 

رایگان در قبال عضویت ســاالنه 79 دالرى در آمریکا را 
فراهم کرده است.

مزایایى براى فروشندگان
شرکت ها به واسطه کمترین سرمایه گذارى در بازاریابى 
به بازارها و مشتریان جدید دسترسى پیدا مى کنند. آنها از 
فرصت فروش مستقیم براى نخستین بار و حذف یک یا دو 
واسطه بهره مند مى شوند. تنها هزینه براى آنها رقم 8 الى 

15 درصدى کمیسیون در آمازون و درصدى بسیار کمتر در 
وب سایت هایى نظیر eBay و Taobao است. فروشندگان 
مى توانند با توسعه نرم افزارهاى نسبتاً ساده و برخى عملیات  
IT توضیحاتى درباره کاال و تصاویــرى از کاال را فراهم 
کنند و ادامه فرآیند فروش کاال بر عهده پلت فرم فروشگاه 
آنالین خواهد بود. در بسیارى از موارد، فروشندگان از برخى 
خدمات براى کاهش نیاز به سرمایه گذارى در شبکه هاى 
توزیع مســتقیم به مصرف کننده بهره  مند مى شوند. یک 
شرکت آســیایى مى تواند از طریق همکارى با آمازون یا 
eBay بدون نیاز به استخدام حتى یک کارمند در ایاالت 

متحده، به میلیون ها مصرف کننده آمریکایى دسترســى 
داشته باشد.

مزایایى براى فروشگاه هاى آنالین
فروشــگاه هاى آنالین هم به واسطه دریافت کمیسیون 
قابل توجه از فروشندگان شــخص  ثالث مختلف و هم از 
فروش موجــودى خود که اغلب با کاالى فروشــندگان 
شخص ثالث در رقابت است، منافعى را از آن خود مى کنند. 
با گرد هم آوردن صدها هزار فروشــنده ترافیک بیشترى 
ایجاد کرده و انتخاب هاى مصرف کنندگان را گســترش 
مى دهند. بــا افزایش هزینه هاى ایجــاد تقاضا در طیف 
گســترده اى از کاالها امکان کاهش هزینه هاى ثابت را 
فراهم مى کنند. این فروشگاه ها اغلب مى توانند مشتریان 
را براى مدت هاى طوالنى مشــغول بررســى وبسایت 

خود کنند. 

در افق کسب وکارهاى آنالین چه خبر است؟
این فروشگاه ها در زمینه فروش کاالهاى کم وزن با قیمت 
تقریبى 20 دالر یا بیشتر موفق بوده  اند. چنین کاالهایى 
شامل محصوالت رسانه  اى، لوازم الکترونیک مصرفى، 
محصوالت تجارى از قبیل وســایل منزل یــا دفترکار، 
اســباب بازى ها و لوازم برقى کوچک هســتند. موضوع 
ارزیابى هزینه هاى فروش این محصوالت در قالب خرده 

فروشى در مقایسه با سیستم فروش ارسال به خانه، به نفع 
فروشــگاه هاى آنالین تمام مى شــود. سایر محصوالت 
با سرعت کمترى به فروشــگاه هاى آنالین مى پیوندند. 

طبقه  بندى این محصوالت به شرح ذیل است:
■  محصوالت داراى کنترل شدید توزیع، نظیر محصوالت 

خاص طراحى شده و کاالهاى لوکس.
■  فوریت نیاز، داروهاى خاص.

■  تمایل به تعامل و دریافت مشاوره، محصوالت نوزادان 
و کاالهاى ورزشى.

■  محصوالت با حاشیه سود کم و تخفیفات زیاد، پوشاك 
تخفیف  دار و فروشگاه هاى دالرى (براى مثال همه اجناس 

سه دالر).
■  نیاز به کنترل دماى محصــول، لبنیات و محصوالت 

یخ  زده.
■  محصوالت قیمت کم و گردش مالى باال به طور مثال 
سبزیجات خشک پرفروش که مسلماً هزینه ارسال آن باال 
بوده و فروش در خرده فروشــى هاى سنتى کارآمدترین 

روش براى فروش آنهاست.
با وجود تالش هایى که براى وارد کردن چنین محصوالتى 
به زنجیره فروش فروشگاه هاى آنالین شده است، تحولى 
دیگر در راه است. نخست، طرح هاى عضویت که در قالب 
طرحAmazon’s Subscribe & Save معرفى شــد در 
حال گسترش است. مشــتریان با ثبت نام براى دوره اى 
محدود از خدمات تحویل ماهانه یا ســه ماهه و تخفیف 
5 الى 10 درصــدى در قبال پرداخت مبلغى مشــخص 
بهره مند مى شوند. تمامى ذینفعان کسب وکار از مزایاى 
چنین طرحى سود مى برند. مصرف کنندگان از تمام نشدن 
محصوالت مصرفى خود مطمئن هستند. فروشگاه هاى 
آنالین درآمد بیشترى داشــته و بهبود قابل پیش بینى در 
بخش تــدارکات آنها جریان مى یابــد. تأمین کنندگان از 
فرصت افزایش دفعات مصرف بهره بردارى مى کنند و در 
عین حال مصرف کنندگان را به نام تجارى خود وابسته تر 

مى کنند. 

گوشى پرچمدار قدرتمند شیائومى با قیمت ارزان معرفى شد

اسرار فروشگاهاسرار فروشگاه   هاى آنالین هاى آنالین

د

ک

ک

ک

ک هاى آنالافته است، فروشــگاه ه
هم مىکنند. . ترســى به کاال را فراه
کنندگانبه دلیل  باور باشند که مصرف ک
ق انتخاب بوده و ز محصوالت متنوع غرق

15 درصدى کمیسیون در آمازون و درصدى بسیار کمتر در 
o وTaobao است. فروشندگان eBayوب سایت هایى نظیرy

ل ً ا ا ا

فروشى در مقایسه با سیستم فروشش ارسال به خانه، به نفع 
سایر محصوالت فروشــگاه هاى آنالین تمام مى شـــود.

ال آ گ ک

الین 
ک

کنار آن MIU هم در

رى هندزفرى را از 
استو به جاى آن 
تفاده مى کند. طبق

کرده، عرضه پرچمدار 
وریلآغاز مى شود.
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گزگز و یا سوزن سوزن شدن دســت و پا در حالتى که 
اعصاب محیطى انتهاى دست و پا به صورت دوطرفه و 

متقارن دچار التهاب شده است، دیده مى شود.
این عالئم گاهى به صورت یک طرفه شروع 
و در نهایــت در 

سمت مقابل نیز 
دیده خواهد شد که اینگونه 

التهاب اعصاب، اصطالحًا به نوروپاتى 
محیطى معروفند.

اعصاب محیطى دســت و پا داراى رشته هاى حسى و 
حرکتى  هستند که اعصاب حسى، حس اندام ها و اعصاب 
حرکتى، فرمــان حرکت عضالت و بــه تبع آن حرکت 
اندام را موجب مى شوند و برحســب اینکه کدام یک از 
رشته هاى عصبى گرفتار شده باشــند، عالیم حسى یا 
حرکتى یا مخلوطى از عالیم دیده خواهد شد. در بسیارى 
از نوروپاتى هــاى محیطى عالیم نخســت به صورت 
اختالالت حسى همانند ســوزش، سوزن سوزن شدن، 
کرختى و بى حسى در انگشتان دیده مى شود در صورتى 
که اعصاب حرکتى محیطى بیشتر از رشته هاى حسى 
گرفتار شــده باشــند عالیم به صورت ضعف و تحلیل 

عضالت دست ها تظاهر مى کند.

علل و عوامل فراوانى موجب بروز نوروپاتى هاى محیطى 
مى شــوند که مى توان آنها را به اقسام مختلفى تقسیم  

بندى کرد .

نوروپاتى هــاى محیطــى ناشــى از 
بیمارى هاى ارثى

 این بیمارى ها بــه صورت «فامیلیال» بــوده که اکثراً 
به صورت حرکتى بــروز مى نماینــد ولى در 
نوروپاتى هــاى محیطى کــه در اثر 
بیمارى هاى متابولیک ظاهر مى شوند، 
مى توان به دیابت شیرین، کم کارى غده 
تیروئید، نارسایى کلیوى و نارسایى کبدى 

اشاره کرد.
الزم به ذکر اســت در بیماران 
دیابتــى در بســیارى از موارد 
نوروپاتى هاى محیطى به صورت 
حســى اســت و این بیماران بى حسى، 
احساس ســوزش و گزگز پا (در شــب) را دارند، که 
اختالل حســى در پاها و گاهى در دســت ها به صورت 
کاهش حس درد و تماس تظاهر مى کند که در صورت 
درگیرى اعصاب حرکتى، تحلیل عضالنى در دست ها 

دیده مى شود.
این نوع نوروپاتى ها در هر مرحله اى از بیمارى دیابت دیده 
مى شود و گاهى از اولین عالیم ابتال به دیابت است، البته 
این فرم از نوروپاتى  ربطى به شدت بیمارى دیابت ندارد.

طبق تحقیقات به دست آمده در بعضى از بیماران مبتال 
به کم کارى غده تیروئید (هیپوتیروئیدى) نیز نوروپاتى  
محیطى به صورت بروز اختالالت حسى در پاها تظاهر 
مى کند که بیمار از گزگز پا شکایت مى کند، که اگر این 
نوع از اختالالت حســى به صورت پیشــرفته نباشد به 
آسانى به درمان بیمارى هیپوتیروئیدى پاسخ مى دهد. 

بیماران مبتال به سیروز کبدى نیز به صورت نادر نوروپاتى 
محیطى را تجربه مى کنند.

گاهى عالمت پیش درآمد ضایعه کبدى، نوروپاتى است.
همچنین در بیماران مبتال به نارسایى کلیوى، حالتى به 
نام «اورمى» اتفاق مى افتد که اصطالحًا اوره خون باال 
مى رود و موجب بروز عالیم مختلفى در سیســتم هاى 
بدن مى شــود. نوروپاتى محیطى در بیمــاران اورمیک 
یک پدیده شایع است (ســندرم پاهاى بى قرار) که گفته 
مى شــود این بیماران هنگامى که در بستر خوابیده اند یا 
اینکه در حالت نشسته هستند، دچار احساس ناراحتى در 
پاهایشان مى شوند که با حرکت دائم پاها کاهش مى یابد 
و این عالمت پیش آگهى شروع نوروپاتى محیطى است.

آمار نشــان مى دهد نوروپاتى اورمى بیشتر در پاها دیده 
مى شود و خود را به صورت احساس سردى، سوزش شدید 
و بى حسى پاها نشان مى دهد.گاهى نیز عالئم به صورت 
حرکتى اســت که در این نــوع از نوروپاتى ها، با درمان 

اورمى نظیر دیالیز یا پیوند کلیه، بهبود حس مى شود.
گاهى نیز نوروپاتى هاى محیطى در اثر ســموم، سرب، 
جیوه، آرســنیک، یا داروهایى همچــون فنوباربیتال، 

کورتون ها به وجود مى آیند.
فقر تغذیه به خصوص در مــورد ویتامین ها نیز موجب 
بروز نوروپاتى محیطى مى شود که کمبود این ویتامین ها 
بیشــتر در افراد الکلى مزمن، بیماران داراى ســندروم 
سوءجذب، فقر غذایى شدید، زنان شیرده و زنان حامله با 

استفراغ هاى شدید دیده مى شود.
البته گاهى نوروپاتى هــاى محیطى در اثر عفونت هایى 
نظیر بیمارى جــذام، دیفتــرى، حصبه، بوتولیســم، 
سرطان ها، عدم کفایت خون رسانى، بیمارى هاى کالژن 
نظیر لوپوس به وجود مى آیند، که در این موارد بهترین 
راه تشخیص و درمان ( شامل تشخیص عامل و بیمارى 

زمینه اى و درمان) علت نوروپاتى محیطى است.

قرار دادن پاها روى هم هنگام نشستن یک عادت غیر 
ارادى است. 

گاهى که از طرز نشستن عادى خســته مى شویم، یا 
احساس سرما مى کنیم به این حالت مى نشینیم. اگر چه 
راحت و در صورتى که براى مدت کوتاهى باشد بى ضرر 
است اما در طوالنى مدت مى تواند پیامدهاى نامطلوب 

و گاهى نیز جدى داشته باشد.

سبب فلج عصب پرونئال مى شود
فلج عصب پرونئال(شاخه اى از عصب سیاتیک) یکى 
از پیامد هاى انداختن پاها روى هم اســت. عالیم آن 
سختى در حرکت دادن کف پا در قسمت قوزك به علت 
به وجود آمدن تداخل در عصب پرونئال و کشــیدگى 
عصب و فشرده سازى در قســمت زانو، مفصل، لگن 
یا قوزك است. این تداخل در عصب مى تواند به علت 
نشستن به یک حالت مانند قرار دادن پاها روى هم به 

وجود آید.

باعث از بین رفتن تعادل در لگن مى شود
از عوارض انداختن پاها روى هم هنگام نشستن از بین 

رفتن تعادل در لگن است. 
در واقع با کوتاه تر شــدن عضالت قسمت داخلى ران 
و بلند تر شدن قسمت بیرونى ران حالت تعادل لگن از 
بین مى رود، در نتیجه احتمال جا به جا شــدن مفصل 

وجود دارد.

باعث به وجود آمدن واریس مى شود
واریس مى تواند علل متعددى از جمله ژن داشته باشد. 
قــرار دادن پاها روى هم یکى از عوامــل بروز واریس 
است زیرا روى عصب ها فشار وارد مى شود و عصب ها 
باریک تر و ضعیف تر مى شوند در نتیجه جریان خون 

معکوس و به تجمع خون در پاها منجر مى شود.

باعث باال رفتن فشار خون مى شود
نتایج به دســت آمده از بررسى هاى متعدد سال 2010 

نشــان داده که 
انداختــن پاها روى 

هم هنگام نشستن مى 
تواند باعث باال رفتن فشــار 

خون شــود. براى پیشــگیرى از بروز 
اینگونه مشکل بهتر اســت از نشستن به این 

روش صرف نظرکنید.

 سبب ایجاد درد در قسمت تحتانى 
کمر مى شود

نتایج بررسى ها نشان داده که نشستن با قرار دادن پاها 
روى هم به مدت سه ساعت در روز مى تواند باعث حالت 
قوز، درد گردن و درد در قسمت تحتانى کمر و ناراحتى 

در لگن شود.

همانطور کــه مى دانیــد، مصرف عســل، در درمان 
بســیارى از بیمارى ها تأثیر فراوانــى دارد. اما چگونه 
مى توان، یک عســل طبیعى تهیه کرد؟ چگونه اجازه 
ندهیم سودجویان، عســل غیر طبیعى را به ما تحمیل

 کنند.
آسان ترین روش تشخیص عسل طبـــیعى، خرید از 
فروشگاه ها و اشخاص معتبر اســت که شما از سابقه 
فعالیت آنها در زنبوردارى و یا تهیه و فروش عسل مطلع 
هســتید.برخى افراد، میزان رطوبت عسل را به وسیله 
برگرداندن شیشه عسل و ســرعت باال و پایین رفتن 
حباب داخل شیشه و برخى به وسیله میزان کش آمدن 
عســل اندازه گیرى مى کنند ولى باید توجه داشت که 

این روش ها دقیق و مطمئن نیست.
تمام عسل ها حاوى مخمرهاى خوراکى بى ضرر براى 
انسان است. باید توجه کرد که عسل در زمستان به دلیل 
سرماى زیر 11 درجه تخمیر نمى شود. البته نگهدارى 
عســل در دماى 38 درجه ســانتیگراد نیز مى تواند از 
تخمیر آن جلوگیرى کند ولــى در دراز مدت به کیفیت 

عســل صدمه مى زند، زیرا حرارت باال کیفیت 
عسل را از بین مى برد.

عســل با رطوبت بیش از 17 درصد بیشتر در 

معرض تخمیر است. بعد از شکرك زدن، درصد تخمیر 
عسل افزایش مى یابد.

تخمیر شدن مختص عسل هاى بســته بندى شده و 
صاف شده نیســت، بلکه اگر شرایط مناسب 

باشد، عسل «شان» نیز تخمیر مى شود.
عسل طبیعى، عالوه بر شیرینى خاص، داراى 

مزه و طعم ویژه اى اســت که فقط در عسل وجود 
دارد و عسل هاى مصنوعى فاقد این نوع مزه است لذا 
افراد مى توانند با مصرف زیــاد و توجه دقیق به درجه 
خلوص عسل، حتى نوع عسل را 

از نظر گیاه مورد مصرف زنبور تعیین کنند، زیرا هر گیاه 
مزه خاصى به عسل مى دهد.

باید توجه داشت که عسل مصنوعى بیشتر مزه شیرینى 
شکر مى دهد تا مزه خالص عسل.

ضمنًا اگر درپوش عســل مدتى بسته باشد، هنگام 

باز کردن درپوش حتمًا بو و رایحه قوى و مطبوع عسل 
طبیعى را مى توانید استشمام کنید.

اگر عسل را داخل لیوان محتوى آب بریزید، چنانچه به 
صورت عمودى وارد لیوان پر از آب شده و در ته آن جمع 
شود و به سرعت حل نگردد، عسل مطلوبى است ولى 
اگر عسل هنگام ریختن، در آب حل شود، از مطلوبیت 

و خلوص کمتر و رطوبت باالترى برخوردار است.
با این وجود، هر یک از روش هــاى فوق به تنهایى 

نمى تواند خالص بودن عسل را ثابت کند.
این روش ها را هم امتحان کنید:

■ ســر گوگرد دار چوب کبریت را وارد عسل 
کرده(آغشته به عسل)ســپس با فندك سعى 
کنید آن را آتش بزنید. اگر روشــن نشد عسل 

خوبى خریده اید.
■  بــا قاشــق مقــدارى از عســل در ظرف 
آب ســرد بریزید، طــورى که با فاصلــه از آب 
وارد آن شود، اگر مستقیم (اصطالحًا نخ عسل) در 

یکجا جمع شد عسل مرغوبى است .
■ ظرف شیشه اى حاوى عســل را جلوى نور بگیرید 
اگر نور به راحتى از آن عبور کرد عســل خوبى نیست، 

باید تیره باشد.

علل گزگز 
دست و پا 
چیست؟ 

در حالتى که  گزگز و یا سوزن سوزن شدن دســت و پا
اعصاب محیطى انتهاى دست و پا به صورت دوطرفه و 

متقارن دچار التهاب شده است، دیده مى شود.
این عالئم گاهى به صورت یک طرفه شروع 
و در نهایــت در 

سمت مقابل نیز 
دیده خواهد شد که اینگونه 

التهاب اعصاب، اصطالحًا به نوروپاتى 
محیطى معروفند.

پا داراى رشته هاى حسى و اعصاب محیطى دســت و
حرکتى  هستند که اعصاب حسى، حس اندام ها و اعصاب 
حرکتى، فرمــان حرکت عضالت و بــه تبع آن حرکت 
اندام را موجب مى شوند و برحســب اینکه کدام یک از 
ا ال ا ا گ ا

علل و عوامل فراوانى موجب بروز نوروپاتى هاىم
مى شــوند که مى توان آنها را به اقسام مختلفى

بندى کرد .

نوروپاتى هــاى محیطــى ناشـ
بیمارى هاى ارثى

ک  این بیمارى ها بــه صورت «فامیلیال» بــوده
به صورت حرکتى بــروز مى نماینــد
کــه نوروپاتىهــاى محیطى
بیمارى هاى متابولیک ظاهر مى
مى توان به دیابت شیرین، کم کار
تیروئید، نارسایى کلیوى و نارسایى

اشاره کرد.
ب اســت در به ذکر الزم
ا دیابتــى در بســیارى
نوروپاتى هاى محیطى به
حســى اســت و این بیماران بى
احساس ســوزش و گزگز پا (در شــب) را دا
اختالل حســى در پاها و گاهى در دســت ها به
کاهش حس درد و تماس تظاهر مى کند که در
د درگیرى اعصاب حرکتى، تحلیل عضالنى در

دیده مى شود.
این نوع نوروپاتى ها در هر مرحله اى از بیمارى دیاب
ا ا ال ا ال ل ا ا گا

علل گزگز 
دستوپا

یک سئوال که در ذهن بسیارى ازمردم و بیماران و گاهى کادر درمان وجود دارد و از پزشکان مى 
پرسند و جواب هاى متفاوتى خواهند شنید مربوط به بیمارى هاى قلبى و تشخیص آن از روى نوار 
قلب است. راجع به نوار قلب یک بیمار چند پزشک ممکن است چند تفسیر مختلف داشته باشند. 
جهت اطالع و آگاهى بیماران و افراد جامعه با توجه به شیوع و ریسک باالى بیمارى هاى قلبى به 
خصوص نقش نوار قلب در تشخیص بیمارى هاى قلبى به عنوان اولین و گاهى مهمترین روش 

تشخیصى چند نکته مهم را  عرض مى کنیم تا شاید حداقل نجات بخش جان یک انسان شود:
1- نوار قلب در بسیارى از بیماران قلبى و گاهى غیر قلبى اولین روش تشخیصى بوده و خیلى از 

بیماران را تعیین تکلیف مى کند.
2- نوار قلب حتى اگر تحت شرایط استاندارد و با نوار نگار دقیق و صحیح هم گرفته شود تحت 
تأثیر بسیارى از عوامل محیطى یا فیزیکى و حتى موقعیت و تنفس فرد و دماى محیط و بسیارى 

از بیمارى هاى غیر قلبى قرار مى گیرد.
3- یک نوار قلب نرمال مى تواند نشانه یک قلب نرمال باشد یا یک قلب کامًال بیمار مثًال تنگى 

سه رگ کرونرى مى تواند نوار قلب نرمال باشد.
4- در بیمارى که با درد قفسه سینه و احتمال سکته قلبى به اورژانس مراجعه مى کند اولین نوار 
قلب فقط ممکن است در 50 درصد افراد تغییرات داشته باشد و در نهایت در 75 درصد سکته قلبى 
را نشان دهد در25 الى30 درصد موارد ممکن است در نوار قلب تغییر واضحى نداشته باشد. ( البته 

این موارد با سایر روش هاى تشخیصى مشخص خواهد شد.)
5- گرفتن یک نوار قلب ظاهراً سالم همیشه به معناى قطعى یک قلب کامًال سالم نیست.

6- گرفتن یک نوار قلب حتى سالم براى چکاب قلب کافى نیست و با تشخیص پزشک برحسب 
شرایط فرد تست هاى تشخیصى تکمیلى انجام مى شود.

7- تفسیر نوار قلب باید توسط پزشک انجام شود. سایر کادر درمانى ممکن است اطالعاتى در این 
زمینه داشته باشند ولى تصمیم با پزشک معالج است.

8- گاهى کالیبره و استاندارد نکردن دستگاه نوار قلب مى تواند از یک فرد سالم یک نوار کامًال 
غیر طبیعى بگیرد.

9- گاهى جابه جایى لید نوار قلب یا تغییر سرعت یا ولتاژ دســتگاه سبب غیر طبیعى شدن نوار 
قلب مى شود.

10- اضطراب و استرس شدید همراه با تنفس هاى تند سبب تغییراتى در نوار قلب مى شود.

با ارزان شدن و در دسترس قرار گرفتن گوشى هاى هوشــمند، روز به روز بر تعداد کاربران این 
دستگاه هاى مفید افزوده مى شود. با اینکه گوشى هاى هوشــمند زندگى انسان را در بسیارى 
از زمینه ها راحت تر کرده اند ولى این احســاس راحتى و اســتفاده بیش از اندازه از آنها، عواقب 

ناخوشایندى نیز به همراه دارد.
در حال حاضر به کمک گوشى هوشمند مى توان بسیارى از کارهایى که دهه هاى پیش نیاز به 
حرکت و ترك خانه را داشتند را از طریق اینترنت انجام داد. در این میان مى توان به انتقال پول و 
وجه بانکى، پراخت هزینه تلفن همراه، دسترسى فورى به مرورگر اینترنت، چت، مکالمه تلفنى، 

نامه نگارى، ترجمه فورى، گرفتن تاکسى، خرید، فروش، گرفتن بلیت و... اشاره نمود.
ولى این ســهولت زندگى برخى اوقات مى تواند براى انسان ها گران تمام شود. استفاده بیش از 
حد از گوشى هاى هوشمند و بردن آنها به رختخواب مى تواند باعث اختالالتى در بدن ما شوند. 
در این رابطه بسیارى از کاربران عقیده دارند که نور گوشى هاى هوشمند، با مختل کردن ترشح 

مالتونین، چرخه خواب را به هم مى زند و مشکالت روحى و جسمى فراوانى به وجود مى آورد.
از بیشترین مضرات بردن گوشى به رختخواب که توسط کاربران شبکه هاى اجتماعى به اشتراك 
گذاشته مى شود مى توان به به هم خوردن زمان خواب بدن، بدخوابى، افسردگى و تأثیر مستقیم 

بر روابط عاطفى در میان زوجین اشاره کرد.

از دیدگاه طب سنتى، اسپند که با نام هاى اســفند یا سپند نیز شناخته مى شود، ضدعفونى کننده 
هواى تنفسى اســت و در کتب طب قدیم، خاصیت درمانى زیادى براى رفع برخى بیمارى ها و 

مشکالت به آن نسبت داده شده است.
مزاج اسپند گرم و خشک است. از همین رو، مقوى اعصاب، گرم کننده و رفع کننده سردى بدن و 

رحم، افزایش دهنده توان جسمانى، چاق کننده، زیاد کننده شیر مادران  و... از خواص آن است.
دانه هاى اسپند، بسیار سمى و مسمومیت زاست و از نظر طب سنتى در صورت ضرورت در مصارف 
خوراکى، باید چندین مرتبه طى تدابیرى خیسانده و سپس شســته شود تا به مقدار بسیار اندك 
قابلیت خوراکى پیدا کند. بنابر این توصیه شــده که تا کامل شدن تحقیقات در این زمینه، هرگز 

بدون نظر متخصصان استفاده خوراکى از آن نشود.
به گفته متخصصان، مصرف ناصحیح اسپند سبب بروز عوارضى چون تشنج، تهوع، سکسکه، 
ترشح بیش از حد بزاق و تضعیف سیستم اعصاب مرکزى مى شود و به خصوص مصرف آن براى 
گرم مزاجان نفى شده است. سمى بودن دانه هاى ســیاهرنگ اسپند به اندازه اى است که حتى 
حیوانات هم  در صورت مصرف آن دچار مسمومیت مى شوند و احتمال مرگ و میر حیوانات شدت 

مى گیرد. با این حال، استفاده موضعى از آن منع نشده است.
در استفاده موضعى، روغن اسپند به خصوص براى سرد مزاجان مفید است. چرب کردن بدن با 
روغن اسپند، براى گرم کردن بدن و رفع دردهاى کمر و شکم، خاصه در موارد ناشى از مصرف 

غذاهاى نفاخ مفید است. 
گفته مى شود، بخور دانه هاى اسپند، درد دندان را تسکین مى دهد.

آیا نوارقلب نرمال، نشانه قلب نرمال است؟

گوشى را به رختخواب نبرید

اسپند، ضدعفونى کننده هوا

عوارض انداختن پاها روى هم هنگام نشستن

چگونه عسل طبیعى را از مصنوعى تشخیص دهیم؟

ل طبـــیعى، خرید از 
ــت که شما از سابقه 
 و فروش عسل مطلع 
بت عسل را به وسیله 
عت باال و پایین رفتن

یله میزان کش آمدن 
داشت که  ى باید توجه

ت.
خوراکى بى ضرر براى 
ل در زمستان به دلیل 
 شود. البته نگهدارى 
تیگراد نیز مى تواند از 
ر دراز مدت به کیفیت 

رت باال کیفیت 

صد بیشتر در 

باشد، عسل «شان» نیز تخمیر مى شود.
عسل طبیعى، عالوه بر شیرینى خاص، داراى 

مزه و طعم ویژه اى اســت که فقط در عسل وجود 
دارد و عسل هاى مصنوعى فاقد این نوع مزه است لذا 
افراد مى توانند با مصرف زیــاد و توجه دقیق به درجه 
خلوصعسل، حتى نوع عسل را

شود و بهضمنًا اگر درپوش عســل مدتى بسته باشد، هنگام 
اگر عسل
و خلوص
با این و
ت نمى
این
■
کر
کن
خو
■
آب
وارد آ
یکجا ج
■ ظرفش
اگر نور به
ب باید تیره

تحقیقات جدید نشان داده است که دستکم 
ازهرپنج برگه ســیب زمینى تهیه شــده به 
عنوان چیپس، در یک برگه آن، میزان زیادى 
از ترکیب شیمیایى «آکریل آمید» وجود دارد 
که درزمان پخت و آماده شدن تولید مى شود.

آژانس استاندارد غذایى (FSA) اوایل سال 
جارى با انتشار هشــدارهایى درباره مصرف 
تکه هاى چیپس و سیب زمینى سرخ وپخته 
شــده به علت وجود آکریل آمیــد، جنجالى 

بزرگ ایجاد کرد.
روزنامــه «دیلى میلى» برخــى از تولیدات 
از جملــه برخى انواع غــالت صبحانه، نان 
و بیســکوئیت وحتى غذاهاى کودك را به 
علت هشــدار اخیر، براى ســالمتى انسان 

مضر دانست.
این تحقیق نشان داد که 16 نوع از مجموع 
92 نوع چیپس موجود ، داراى میزان زیادى از 
ترکیب آکریل آمید است که سازمان جهانى 
بهداشــت آن را از جمله ترکیبات سرطانزا 

معرفى کرده است.

 ترکیبات خطرناك چیپس

داده که  ــان
ختــن پاها روى 

 هنگام نشستن مى 
د باعث باال رفتن فشــار 

ن شــود. براى پیشــگیرى از بروز 
مشکل بهتر اســت از نشستن به این  گونه

شصرف نظرکنید.

 سبب ایجاد درد در قسمت تحتانى 



1212ورزش 2921 سال چهاردهمدوشنبه  4 اردیبهشت  ماه   1396

تایم اوت

 از مریخ هم مى آید!
دروازه بـان تیـم فوتبـال ذوب آهـن در مـورد دیـدار 
تیمش با العیـن در لیگ قهرمانان آسـیا بیان داشـت: 
بایـد هـر طـور شـده ایـن بـازى را ببریـم. نمى دانم 
از تماشـاگران ذوب آهـن گلـه کنم یـا نه ولـى از آنها 
خواهـش مى کنـم در بـازى بـا العیـن هر طور شـده 
خـود را بـه ورزشـگاه برسـانند و از مـا حمایـت کنند.

رشـید مظاهرى ادامه داد: هـوادار اگر عاشـق تیمش 
باشد خود را از کره مریخ هم به تیمش مى رساند. ما در 
حضور هواداران با جـان و دل بازى مى کنیم. امیدوارم 
هواداران ذوب آهـن فقط براى بازى هاى اسـتقالل و 
پرسپولیس به ورزشگاه نیایند و از همین تعدادى که در 

سایر بازى ها هم از ما حمایت مى کنند تشکر مى کنم.

سروش در یک صورت مى ماند
سـروش رفیعى بخاطر اخالق خوبـش و کیفیت فنى 
باالیـى کـه دارد از جملـه بازیکنـان محبـوب برانکو 
ایوانکوویچ در پرسپولیس محسـوب مى شود. با توجه 
به همین قضیه برانکو از مسئوالن باشگاهش خواسته 
به هر شکلى که هست این بازیکن را در تیمشان حفظ 

کنند اما تا االن این اتفاق رخ نداده است.
پرسپولیس براى صعود از گروهش در مرحله گروهى 
لیـگ قهرمانان آسـیا باید الهـالل را شکسـت دهد و 
اگـر این اتفـاق رخ دهـد آن وقت سـروش رفیعى هم 
بسـیار عالقه مند خواهد بود تا قراردادش را با این تیم 

تمدید کند.
رفیعى در مذاکراتش با مسـئوالن باشگاه پرسپولیس 
براى تمدید قرارداد همه چیز را بـه آخر فصل موکول 
کرده و یکى از دالیلش این اسـت که او منتظر اسـت 
تا ببیند پرسـپولیس مى تواند راهى هشـت تیم نهایى 

لیگ قهرمانان آسیا شود یا نه. 

اول تسویه حساب
2 بازیکن اسـتقالل حرف آخر را به مدیرعامل باشگاه 
زدند و اعالم کردند تا تمام پول این فصل خود را نگیرند 

حاضر به تمدید قرارداد نمى شوند.
درخشـش فوق العـاده کاوه رضایى و امیـد ابراهیمى 
در ترکیب استقالل باعث شـده علیرضا منصوریان از 
افتخارى درخواست کند تا فصل تمام نشده براى تمدید 
قرارداد با این دو بازیکن اقدام کند که مذاکراتى هم با 

این دو بازیکن انجام شده است.
با این حـال کاوه رضایى و امید ابراهیمـى در گفتگو با 
مسئوالن باشگاه صراحتًا اعالم کرده اند که تا به طور 
کامل پول این فصل خود را دریافت نکنند وارد مذاکره 

با باشگاه استقالل نمى شوند.

ستاره سوم؟
پرسپولیسى ها مى گویند ما در ادوار لیگ ده بار قهرمان 

شده ایم و یک ستاره به لوگوى خود اضافه کرده اند.
استقاللى ها هم مى گویند دو بار قهرمان آسیا شده ایم و 
دو ستاره زده اند. جالب اینکه با فرمول پرسپولیسى ها، 
اسـتقالل که تـا حاال هشـت بـار قهرمـان لیگ هاى 
مختلف در ایران شده مى تواند ستاره سوم را به لوگوى 

خود اضافه کند.
آبى ها در تاریخ لیگ دو قهرمانى کمتر از پرسـپولیس 
دارند ولـى در جام هاى حذفى یک بار بیشـتر قهرمان 

شده اند و البته افتخارات آسیایى شان هم بیشتر است.

خرید زمستانى
 بهترین گلزن فصل شد

مسـعود حسـن زاده با گلزنـى از روى نقطـه پنالتى در 
چهلمیـن دقیقه دیدار با صبا از هفته بیسـت و هشـتم 
لیگ برتر تعداد گل هاى خود براى سـپاهان را به عدد 
7 رسـاند و در عنـوان بهترین گلزن فصـل جارى تیم 
اصفهانى با جالل الدین على محمدى شـریک شد که 
پیش از این پنج گل در لیگ برتر و دو گل در جام حذفى 

به ثمر رسانده بود.
جالب آنکه حسـن زاده در حالى عنـوان بهترین گلزن 
فصل سـپاهان را پس از حضور در تنها 12 مسـابقه از 
آن خود کرد که تازه در نیم فصل به جمع طالیى پوشان 
اضافه شد و اولین مسابقه خود با پیراهن این تیم را در 

هفته هفدهم انجام داد.

نصف جهــان   خداحافظى هادى عقیلى از دنیــاى فوتبال که با 
انتشار پیامى از سوى این بازیکن سابق سپاهان صورت گرفت، 
بازتاب هاى مختلفى در بین اهالى فوتبال و هواداران ســپاهان 

داشته است.
هادى عقیلــى در حالــى به پایــان فوتبــال خود رســید که 
مى توانست حد اقل تا جام جهانى 2014 در میدان ملى بماند اما 
اشــتباهات او در رابطه با کى روش مانع این افتخار براى او شد 
و وى حضور در جام جهانى را تا ابد از دســت داد،براى بازیکنى 
که 69 بازى ملى کرده وبــا زدن 10 گل بهترین مدافع وســط 
گلزن تاریخ فوتبال ملى بود، رفتن بــه یک جام جهانى حقى 
بوده که با اشــتباهى مرگبار از ســوى عقیلى به فنا رفت.

هادى  در فوتبال باشگاهى هم 29 گل زد تا با احتساب 10 
گل ملى وجمع 39 گل زده رسمى از بهترین گلزنان مدافع 

آسیا هم باشد.
 برخى ازاعضاى  گروه ورزشــى نصف جهــان درباره 

خداحافظى او نظراتى داشتند که با هم مى خوانیم.

■ الهه مهرى: بــه هر حال پس از یکســال و نیم 
دورى از فوتبال مشخص بود که دیر یا زود این اتفاق 
رخ مى دهد و عقیلى از دنیاى فوتبال به عنوان بازیکن 
خداحافظى مى کند. وى در طــول زمان حضورش در 
سپاهان زحمات زیادى براى این تیم کشید و البته انصافًا 
سپاهان هم سکوى پرتاب و معرفى وى بود و همیشه 
بهترین قراردادها در باشگاه با او بسته مى شد. او در طول 
حضورش در دنیاى فوتبال به عنوان بازیکن اشتباهات 
متعددى داشــت که به برخى از آنها مثل اشتباه بزرگش 
در مورد ترك اردوى تیم ملى اعتراف کــرده و به برخى 
دیگر نیز اعتراف نکرده است. به هر حال با همه چیزهایى که 
گفتم او با توجه به سابقه زیاد حضور در سپاهان و افتخارات این 
تیم که در برخى از آنها تأثیر گذار و سهیم بوده، محبوب هواداران 
سپاهان است و جا دارد که باشگاه سپاهان، هم براى عقیلى و هم 
براى محرم نویدکیا یک مراســم تجلیل و خداحافظى باشکوه را 

برگزار کنند.

■  بهاره حیاتى: وقتى نام هادى عقیلى مى آید به یاد آن فصلى 
مى افتم که قلعه نویى براى بار دوم با سپاهان قهرمان شد و به دلیل 
حاشیه هایى که رئیس وقت هیئت مدیره این باشگاه ایجاد کرده 
بود، مجبور به جدایى شــد. آن موقع برخى مشکالت مالى نیز بر 
سپاهان  سایه افکنده بود وموضوع رعایت سقف قرارداد هم براى 
این باشگاه بیش از پیش مطرح شده بود. در آن زمان ستاره هاى 
متعددى بخاطر مسائل مالى از تیم رفتند. ابراهیم توره، سید مهدى 
رحمتى، خســرو حیدرى و همین هادى عقیلى که البته ادعاى 
تعصب به سپاهان را دارد. منتها یکى مثل رحمتى به استقالل رفت 
و از سوى هواداران سپاهان با عنوان پولکى مورد حمله قرار گرفت. 

عقیلى هم با  قراردادى سه برابر رحمتى به قطر رفت و در سالى که 
سپاهان به وجودش به شدت نیاز داشت، تیم محبوبش(؟!) را تنها 
گذاشت و البته همچنان لقب هاى با تعصب و هادى کاناوارو را براى 
خود نگه داشت. البته این را هم بگویم که در عمده سال هایى که 
در سپاهان بود به جز دو سال آخر نمایش هاى خوبى از خود بر جاى 
گذاشت و تقریباً مى توان گفت که یکى از مهره هاى خوب سپاهان 
در عصر طالیى این تیم بوده است. ولى به هر حال  شاید هواداران 
سپاهان بد نباشــد که بدانند وى همیشه در خط مقدم اعتراضات 

مالى و پیشگام در بستن قراردادهاى نجومى بود. 

■  افســانه حقیقى: هادى عقیلى یکى از معــدود بازیکنان 
تیم هاى غیر تهرانى است که دو بار کاندیداى بازیکن سال فوتبال 
آسیا بوده اســت و این موضوع از این حیث اهمیت زیادى دارد و 
سپاهانى ها مى توانند به این موضوع افتخار کنند و ببالند. غیر از 
قهرمانى جام حذفى و هت تریک قهرمانى که با کرانچار به دست 
آمد، عقیلى در سایر افتخارات زردپوشان سهیم بوده و قطعاً نامش 
در تاریخچه این باشگاه جاودانه خواهد بود. امیدوارم شرایطى پدیدار 
شود که بازیکنانى با این سابقه به شکلى خوب و  با مراسمى خاص 

از فوتبال خداحافظى کنند.

■ محسن کدخدایى: دوران حضور عقیلى را مى توان به دورانى 
دوست داشــتنى و البته دورانى تاریک تقسیم کرد. دوران خوب و 
شــیرین با این بازیکن دورانى بود که به قهرمانى ها و افتخاراتى 
متعدد منجر شد و او هم در این افتخارات سهیم بود. دوران تاریک 
مربوط به برخى رفتارهاى او است که با ویژگى هاى یک بازیکن 
متعصب در تضاد اســت. به عنوان مثال در سالى که با وجود سن 
باالى خود مدیرعامل وقت باشگاه سپاهان را مجبور مى کند که با او 
قراردادى سه ساله منعقد کند و آقاى مدیرعامل سابق هم مرعوب 
او شــده و تن به این قرارداد مى دهد، عقیلــى در چند گفتگو ادعا 
مى کند که از استقالل تهران پیشنهادى جدى دارد و با این حربه، 
ســپاهانى ها را در منگنه مى گذارد که اگر با او قرارداد ســه ساله 
منعقد نکنند به تهران و به جمع آبى ها مى رود. حال اینکه مدتى 
بعد سرپرست وقت استقالل در گفتگویى اعالم مى کند که هیچ 
برنامه اى براى جذب عقیلى ندارند و خرید بازیکن مسنى همچون 
او در برنامه هاى باشگاه  استقالل جایى ندارد! البته  من قبول دارم 
که در سال هاى قبل تر که هادى در دوران اوج بود پیشنهادهایى 
از تهران براى او وجود داشته ولى به هر حال عقیلى نشان داده که 
مسائل مالى همیشه براى او ارجح بوده و قطعاً پیشنهادات سپاهان 
بهتر بوده که در این تیم مانده بود. شکایت او از سپاهان هم نشان 
مى دهد که وى مى خواهد همه پول خود در طول یکسال و نیمى 
که بازى نکرده را هم بگیرد و این باز هم با شعار تعصب و وفادارى و 

عشق به سپاهان که بارها از سوى او ابراز شده در تضاد است.

■خشایار بیدمشکى: من براى عقیلــى احترام زیادى قائلم 

ولى به هر حال اعتقاد دارم اگر او در طول ســال هاى حضورش 
به استقالل و پرسپولیس نرفت به این جهت بود که قراردادهاى 
مالى آنها از سپاهان البته کمتر بود و البته خیالش راحت بود که با 
حضور در سپاهان مى تواند عمده پول خود را بگیرد. ولى بر عکس 
مى بینیم که در تیم هاى استقالل و پرســپولیس مخصوصًا در 
سال هاى اخیر بازیکن باید مدت ها به دنبال پولش بدود و در آخر 
هم به بخشى از آن دســت پیدا کند. به هر حال سپاهان بهترین 
قراردادها را مى بســت که وى در این تیم مانــد. ضمن اینکه در 
سالى که براى مدتى این باشگاه به مشکل مالى خورد و بخشى از 
ستاره ها رفتند و البته برخى دیگر همچون سیدجالل حسینى و 
محسن بنگر ماندند، هادى عقیلى ترجیح داد که دو سال به قطر 
برود و شرایط مالى وقت سپاهان را براى حتى کمتر از یکسال هم 
تحمل نکرد. به هر حال وى باید به هواداران این تیم حق بدهد که 
بین محرم نوید کیا و او تفاوت قائل باشند. ولى قطعاً به سبب سال ها 
حضور در سپاهان پس از نویدکیا در جایگاهى قابل احترام قرار دارد 
و با توجه به اینکه خداحافظى اش از فوتبال به شکلى ناخوشایند 
صورت پذیرفته، مصمم است تا در عرصه مربیگرى خیلى زود ورود 
کند و خودى نشان دهد. من به شخصه فکر مى کنم مربیگرى به 
او خیلى مى آید. البته باید در برخى اخالقیات خود تغییراتى دهد تا 

بتواند در مربیگرى موفق باشد.

■ بابک باقرى: من امیدوارم همه وابستگى ها و دلبستگى هایى 
که عقیلى به سپاهان در پیام خداحافظى و مصاحبه هاى اخیر خود 
نشان داده در عمل هم حرکتى کند و شــکایت اخیرش از سپاهان 
را بخاطر هواداران پس بگیرد تا این شــعارها رنگ و بوى واقعیت 
به خود بگیرد.  او براى فصلى که گذشــت کینه عمیقى از ویســى 
به دل گرفته و شــاید تا حدودى هم حق داشــته باشد. اى کاش 
فصل گذشــته که همه چیز حکایت از آن داشــت که توانایى ها و 
کیفیت هاى فنى او افت محسوسى داشــته از فوتبال خداحافظى 
مى کرد و حرص وطمع قرارداد سه ساله او را تا به اینجا نمى کشاند. 
البته ویســى هم در قبال او رفتارهایى متناقض و چند گانه را ابراز 
مى داشــت و هر چند روز یکبار در مصاحبه هاى خــود دلیلى را در 
مورد عدم حضور هادى عقیلى در ســپاهان بر زبان مى آورد که با 
گفته هاى قبلى اش تفاوت هاى چشمگیرى داشت. یک روز براى 
حمله به مدیران ســپاهان، آنها را مقصر نبود عقیلى در ســپاهان 
مى دانست و یکبار هم مى گفت که هادى دیگر به درد پیشکسوتان 
سپاهان مى خورد! عقیلى بیش از هر زمانى دوســت دارد که وارد 
عرصه مربیگرى شود و آنقدر در این عرصه پیشرفت کند که با دستان 
خود در قامت مربى در یک دیدار از ویسى انتقام بگیرد. او انگیزه هاى 
باالیى براى انتقام دارد و کینه از ویسى را تا مدت ها با خود به همراه 
خواهد داشت. ضمن اینکه اعتقاد دارم باشگاه سپاهان باید در مراسم 
یا یک بازى دوستانه اى، برنامه اى براى خداحافظى محرم نویدکیا و 
هادى عقیلى داشته باشد و نشان بدهد در این زمینه و در حوزه تکریم 

ستارگان خود، با بقیه باشگاه ها متفاوت است. 

بررسى خداحافظى هادى عقیلى در تحریریه نصف جهان

شکایتت را پس بگیر!

براى صعود بــه مرحله بعــد لیگ قهرمانان آســیا، 
استقاللى ها راحت ترین راه را پیش رو دارند و دشوارترین 
مسیر هم مقابل تیم برانکوســت. پرسپولیس باید هر 
دو بازى پیش رو را ببرد تا قطعًا صعود کند. هر چند که 
در شرایطى شــاید یک برد و یک مساوى هم منجر به 
صعودش شود. نحوه صعود نمایندگان ایران به مرحله 

بعد را مرور مى کنیم.
استقالل تهران: در صورت پیروزى بدون گل 

خورده برابر االهلى امارات عالوه بر صعود، صدرنشین 
نیز خواهد شد.

استقالل خوزستان:  با یک پیروزى یا کسب 
دو مساوى صعود خواهد کرد.

ذوب آهن:  با یک پیروزى صعود خود را مسجل 
مى کند.

پرسپولیس:
■  راه اول: باید پس از شکســت دادن الهالل، تیم 

الوحده را نیز شکست دهد.
■  راه دوم: در صــورت تســاوى یــک بــر یک 
برابر الهالل، پرســپولیس باید در هفته ششــم برابر 
الوحــده امارات بــا اختــالف بیــش از دو گل پیروز 
شــود و از ســوى دیگر الریان هم الهالل را شکست 

بدهد.

  ذوب آهن ببرد 
  صعود مى کند 

2 بازیکن سرخابى اصًال در لیســت اولیه کى روش جایى 
ندارند. 

 علیرضا منصوریان و برانکو ایوانکوویچ یک خواسته مشترك 
از کى روش داشــته اند؛ دعوت یکى از ستاره هاى تیمشان 
به تیم ملى. سرمربى اســتقالل اخیراً در مصاحبه اى گفت 
حق کاوه رضایى است دعوت شــود و چنین درخواستى از 
کى روش دارد. برانکو هم تأکید کرد بهتر اســت کارلوس 
نگاهى به مســلمان بیاندازد و او را در لیست خود قرار دهد. 
خبرهاى رســیده اما حکایت از آن دارد ایــن دو بازیکن تا 
این لحظه هیچ جایى در لیســت اولیه کى روش(لیست 40 
نفره مرحله نهایى مقدماتى) ندارند .کى روش روى محسن 
مسلمان نظر ندارد. این را بارها ثابت کرده است. او در پست 
مسلمان، دژآگه، شجاعى و احسان پهلوان بازیکن ذوب آهن 
را در اختیار دارد و قطعاً محسن را در لیست نمى گذارد. این را 
خودش در محفلى دوستانه گفته است. درباره کاوه رضایى هم 
شرایط تا حدودى مشابه است. کارلوس در خط حمله سردار، 
گوچى و کریم را دارد و با وجود این بازیکنان به هیچ وجه کاوه 

را در لیست نمى گذارد.

محمد نورى هافبک مطرح تراکتورســازى اعتقاد دارد اگر 
مشکالت این باشــگاه در محرومیت فیفا نبود همچنان به 

عنوان مدعى جدى قهرمانى باقى مى ماندند.
کاپیتان سابق پرســپولیس  مى گوید: «ما تیم خوبى در حد 
قهرمانى بســته بودیم . نیم فصل اول بــا 2 امتیاز اختالف 
در صدر بودیم. متأسفانه یکسرى مســائل در فصل نقل و 
انتقاالت پیش آمد که پنجره نقل و انتقاالتى تراکتورسازى 

بسته شد.»
اما در شــرایطى که محســن بنگر مدافع و هم تیمى سابق 
نورى در اوج اختالف با امیر قلعه نویى از تراکتور کنار گذاشته 
شد، نورى خروج بنگر از تیم را یکى از دالیل ناکامى تراکتور 
مى داند: «خیلى امید داشــتیم که نفرات جدیدى که مى آیند 
خأل آنها را پر کنند اما ناگهان این بازیکنان جدید محروم شدند 
و نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. در چنین وضعیتى به یک باره 

محسن بنگر هم رفت تا دست مربیان تیم بسته شود.»
این صحبت نورى در حالى مطرح مى شود که امیرقلعه نویى 
سرمربى تراکتور بر خالف نورى، محسن بنگر را دلیلى براى 

ناکامى تیمش دانسته بود.

 وردربرمن به همراه ســرمربى ایرانى خود الکساندر نورى 
موفق شد یک برد دیگر به دست بیاورد و تا رده ششم جدول 
رده بندى بوندس لیگا صعود کند. اما برد اخیر برمن متفاوت 
با بردهاى گذشته این تیم بود و شــخصیت برنده نورى و 

شاگردانش را اثبات کرد. 
در حالى که آنها تا دقیقه 80، دو بر یک برابر اینگول اشتات 
شکســت خورده بودند با طوفان در ده دقیقه پایانى موفق 
شدند بازى را در نهایت 4بر2 به سود خود به پایان برسانند 
و گامى دیگر به سمت کسب ســهمیه لیگ اروپا نزدیک

 شوند.
این برد باعث شــد تا سبزپوشــان بــه رده قابــل توجه 
ششــم جدول برســند، آنها که یکــى از نامزدهاى اصلى 
ســقوط به بوندس لیــگاى B بودنــد و تا پایــان هفته 
شــانزدهم تنها 7 امتیــاز در کارنامه داشــتند، بعد از ورود 
الکســاندر نورى ســرمربى ایرانى االصل خود، روند رشد 
باور نکردنى اى داشــتند و حاال و در چهــار هفته مانده به 
پایان فصــل، بــا 42 امتیاز در رده ششــم جــدول قرار 

گرفتند.

 به سوى اروپانورى علیه ژنرال؟نه مسلمان، نه کاوه!

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

نصف جهــان  خداحافظ
انتشار پیامى از سوى این
بازتاب هاى مختلفى در

داشتهاست.
هادى عقیلــى در حالــ
مى توانست حد اقل تا ج
اشــتباهات او در رابطه
و وى حضور در جام جها
69 بازى ملى کرده و 9ککه
گلزن تاریخ فوتبال مل
بوده که با اشــتباه
هادى  در فوتبال

9گل ملى وجمع 9
آسیا هم باشد.

 برخى ازاعضاى
خداحافظى او ن

ا■الهه مهر
دورى از فوتبا
رخ مى دهد و

خداحافظى مى
سپاهان زحمات
سپاهان هم س
بهترین قرارداد
حضورش در دن
متعددى داشــت
ددر مورد ترك ارد
دیگر نیز اعتراف نک
به سابق با توجه گفتم او
تیم که در برخى از آنها تأ
سپاهان است و جا دارد ک
براى محرم نویدکیا یک

برگزار کنند.

بهاره حیاتى: وقتى ب■
مىافتمکه قلعه نویى برا
حاشیه هایى که رئیس و
بود، مجبور به جدایى شـ
سپاهان  سایه افکنده بود
این باشگاه بیش از پیش
متعددى بخاطر مسائل م

رحمتى، خســرو حیدرى
تعصب به سپاهان را دارد.
و از سوى هواداران سپاها
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براى صعود بــه مرحل
استقاللى ها راحت ترین
مسیر هم مقابل تیم بر
دو بازى پیش رو را ببرد
در شرایطى شــاید یک
صعودش شود. نحوه ص

را مرور مى کنیم. بعد
استقالل تهران

د 
ند 

احتماالت صعود تیم هاى ایرانى

شاگردان مجتبى حسینى پس از پشت سر گذاشتن دو پیروزى شیرین و گذر از بحران، در زمان 
مناسبى باید مقابل العین نایب قهرمان آسیا قرار بگیرند. 

تیم فوتبال ذوب آهن که پس از سپرى کردن یک دوره درخشان با مجتبى حسینى، وارد بحران 
شده بود، سرانجام با پیروزى مقابل بنیادکار موفق شد به روند قبلى خود بازگردد و آنها در حال 

حاضر هم در آسیا و هم در لیگ برتر نتایج درخشانى را به دست مى آورند.
سبزپوشان اصفهانى که از هفته هیجدهم لیگ موفق به کسب پیروزى نشده بودند، سرانجام در 
هفته بیست و هفتم مقابل پیکان و در خانه این تیم به برترى رسیدند تا در لیگ هم شرایط خوبى 
داشته باشند. این تیم در هفته بیست و هشتم موفق به کسب پیروزى برابر ماشین سازى شد تا 

مدعى اول کسب رتبه چهارم لیگ شانزدهم باشد.
شاگردان مجتبى حسینى در آسیا اما روند موفقیت هاى خود را زودتر از لیگ شروع کردند و در 
حالى که با شکست مقابل االهلى عربستان در ورزشگاه سلطان قابوس کشور عمان، شرایط 
براى صعود این تیم دشوار به نظر مى رســید، با دو پیروزى در دو بازى رفت و برگشت مقابل 
بنیادکار ازبکستان موفق شدند همراه با االهلى عربستان و العین امارات، به عنوان مدعى جدى 
براى صعود مطرح شــوند. سبزپوشان اصفهانى در شــرایطى میزبانى العین را در هفته پنجم 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا بر عهده خواهند داشت، که دیدار رفت دو تیم در امارات با تساوى 
یک بر یک خاتمه یافته است؛ دیدارى که ذوب آهن با نمایش دفاعى منسجم و استفاده اقتصادى 

از حمالت خود موفق شد با یک امتیاز امارات را ترك کند. 
سال گذشته نیز دو تیم در مرحله یک هشــتم رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا رو در روى هم 
قرار گرفتند و در شرایطى که بازى رفت دو تیم با نتیجه یک بر یک خاتمه یافته بود، در دیدار 
برگشت تیم العین در فوالدشهر موفق به کسب پیروزى 2 بر صفر شد تا به مرحله بعدى مسابقات 
راه یابد. آنها در نهایت توانستند به فینال مسابقات راه یابند، اما در فینال نتوانستند از پس نماینده 

کره جنوبى برآیند و به مقام نایب قهرمانى بسنده کردند.
نزدیک به یکســال از شکســت تیم ذوب آهن در مقابل العین مى گذرد؛ این تیم حاال باید در 
شرایطى به مصاف نماینده امارات برود که با یک امتیاز باالتر از آنها، رتبه دوم را به خود اختصاص 

داده و کسب پیروزى در این دیدار مى تواند به منزله تضمین صعود آنها به مرحله بعدى باشد.
سبزپوشان اصفهانى سه شنبه شب و از ساعت 20و 30 دقیقه میزبان تیم الهالل خواهند بود و با 
توجه به رایگان اعالم شدن تماشاى این دیدار انتظار مى رود تیم ذوب آهن بتواند نمایش خوبى 
مقابل حریف قدرتمند خود داشته باشد . از این دیدار مى توان به عنوان دربى نایب قهرمانان سابق 

آسیا نام برد، هر چند العین سابقه قهرمانى در قاره کهن را هم در کارنامه خود دارد. 

  د ربى نایب قهرمانان آسیا
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نیمکت نشینى عابدزاده 
ماریتیمو در شب نیمکت نشینى دروازه بان ایرانى خود 

برابر بلننسس به برد پر گلى رسید.
در یکى از مسابقات هفته ســى اُم لیگ برتر پرتغال، 
ماریتمو که امیر عابدزاده را مثل پنج مسابقه اخیر روى 

نیمکت داشت با بلننسس دیدار کرد.
یاران عابدزاده که هفته گذشــته 3 بر صفر از بنفیکا 
شکســت خورده بودند، با همیــن نتیجه و گل هاى 
ســیلوا(2 بار) و پاتریک موفق شــدند بلننســس را 

شکست دهند.
این پیروزى، یاران عابدزاده را 47 امتیازى و در جایگاه 

ششم جدول لیگ پرتغال تثبیت کرد.

طلسم سیمئونه مى شکند؟
رئال مادرید و اتلتیکو مادریــد در حالى نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان اروپا را برگزار خواهند کرد که در سه 
فصل گذشته، دو بار در فینال چمپیونزلیگ برابر هم 
قرار گرفته اند. دو بازى  اى که با برترى رئال به پایان 
رسید و البته در هر دو بازى اتلتیکو شانس برترى را 
داشته و مغلوب محض نبوده است. حاال سیمئونه و 
شاگردانش مى خواهند در ســومین رقابت اروپایى با 
رئال در سال هاى اخیر، باالخره دست پر زمین بازى را 
ترك کنند و با توجه به دو بازى رفت و برگشت، چنین 

شانسى هم کم نخواهد بود.
بازى اول در ســانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد و در 
بازى برگشت هم اتلتیکو در وینسنته کالدرون پذیراى 
کهکشانى ها خواهد بود. نکته اى که امیدها را براى 

سیمئونه و شاگردانش زنده نگه مى دارد.

بوسیدن یک کاغذ
ژوزه مورینیو در بازى تیمش مقابل اندرلخت در یورولیگ 
و زمانى که مارکوس راشــفورد موفق شد گلزنى کند، 
کاغذى که به همراه داشت را بوسید. این حرکت او از دید 
دوربین ها پنهان نماند. وبسایت «دیلى میل» مدعى شده 
این اولین بار نیســت که او این کار را انجام داده و حتى 
بعضى از کاربران این سایت مدعى شدند که وقتى در 
ورزشگاه بودند این کار را از نزدیک دیده اند. مطمئناً رفته 
رفته فشار مطبوعات براى سر درآوردن از این موضوع 
بیشتر خواهد شد. کاربران «دیلى میل» هرکدام واکنش 
متفاوتى به این موضوع داشته اند که بیشتر آنها البته طنز 
بوده است. بعضى نوشتند این توصیه هاى فرگوسن براى 
او است، بعضى ها آن را توصیه هاى آلن شیرر مى دانند 
و برخى هم مدعى شدند این لیست بهانه هایى بوده که 
براى باخت احتمالى آماده کرده بوده و بعد از برد تیمش 
تصمیم گرفته آن را بخورد اما وقتى دوربین او را شکار 
کرده تصمیم گرفته کاغذ را ببوسد. به نظر شما این کاغذ 

چیست که براى مورینیو دوست داشتنى است؟

ضعیف ترین نتیجه آلمانى ها  
باشگاه هاى آلمان در فصل 2017-2016عملکرد قابل 

توجهى در رقابت هاى اروپایى نداشتند. 
بوندس لیگا در این فصل در مجموع هفت نماینده در 
رقابت هاى اروپایى داشت. هرتابرلین در مرحله حذفى 
و ماینس در مرحله گروهى یورو لیگ از رقابت ها حذف 
شدند اما شالکه در این بین توانست به جمع هشت تیم 
نهایى برسد. در رقابت هاى لیگ قهرمانان هم گالدباخ 
در مرحله گروهى سوم شد و در مرحله یک هشتم یورو 
لیگ توسط شالکه حذف شــد. در لیگ قهرمانان هم 
لورکوزن مقابل اتلتیکو ناکام ماند و دورتموند و بایرن 
مونیخ هم با شکســت مقابل موناکو و رئــال مادرید 
فرصت رســیدن مجدد به نیمه نهایى این رقابت ها را 

از دست دادند.

شکایت بارسا
نیمار در دیدار بارسلونا و ماالگا از داور دیدار کارت قرمز 
دریافت کرد و به دلیل اینکه براى داور چهارم این دیدار 
دست زد سه جلسه از همراهى بارسلونا در اللیگا محروم 
شد. باشگاه بارسلونا علیه این حکم به کمیته انضباطى 
فدراسیون فوتبال اســپانیا شکایت کرد اما این شکایت 
مورد قبول قرار نگرفت تا این باشــگاه به دادگاه عالى 
ورزش شکایت کند. حاال اگراین نهاد ورزشى تقاضاى 
فرجام خواهى بارسلونا را مورد قبول قرار دهد این بازیکن 
برزیلى مى تواند در دیدار حساس بارسلونا و رئال مادرید 

به میدان برود.

 فوتبال جهان

 

سرمربى  سابق سپاهان ادعا مى کند که کارى که کرانچار در این تیم انجام مى دهد ادامه راه او است. 
عبدا... ویسى در اولین مصاحبه مفصل خود بعد از جدایى از سپاهان در گفتگویى صحبت هاى جالبى 
در مورد نحوه جدایى اش از این تیم و آینده کارى اش به زبان آورد کــه در ادامه آن را مى خوانید. 
صحبت هایى که بسیارى از آنها تکرارى و براى هواداران سپاهان قابل پیش بینى  بوده است. انتشار 
این گفتگو در صفحات سپاهانى در فضاى سایبرى باعث شد تا هواداران طالیى پوش بار دیگر در 

کامنت هاى خود از خجالت ویسى در بیایند. این گفتگو را با هم مى خوانیم:
 این روزها سپاهان با کرانچار نتایج خوبى کسب مى کند. نظر شما در 

این مورد چیست؟
براى سپاهان که اتفاق جدیدى نیافتاده اســت. نیم فصل یا اول فصل نیست که بگوییم سپاهان 

بازیکن جدید جذب کرده و تیمى که من بسته بودم تغییر کرده است. االن همه بازیکنان همان ها 
هستند و تیم روند خوبى که داشت را ادامه مى دهد.

 اما به هر حال سپاهان با کرانچار نتایج بسیار خوبى کسب کرده است.
در دو بازى آخرى که من سرمربى ســپاهان بوده ام تیم ما در یک بازى خارج از خانه و یک بازى 
خانگى 4 امتیاز کسب کرد و رتبه تیم مان ششم بود و حاال پنجم شده است. همانطور که گفتم تیم 

روند خوبى که داشت را ادامه داده است و من از این بابت بسیار خوشحالم.
 قبول دارید که کارنامه شما در ســپاهان چندان رضایت بخش نبوده 

است؟
اصًال اینطورى نیست! من سپاهانى را تحویل گرفتم که یازدهم جدول بود و با وجود اینکه100درصد 
تیم را تغییر دادیم به روند رو به رشدى رسیدیم و به نظرم نتایج من در سپاهان اصًال بد نبوده است.

 فکر مى کنید اگر شما سرمربى سپاهان بودید این تیم در پایان فصل 
چه رتبه اى به دست مى آورد؟

من این را نمى دانم اما آنچه مسلم است سپاهان با حضور من روند رو به رشدى در پیش گرفته بود و 
ما مى توانستیم در پایان فصل در رتبه خوبى در جدول قرار بگیریم!

 اما شاید خیلى از مردم اصفهان مثل شما فکر نکنند.
اینطور نیست چراکه من تیمى ساختم که همه بازیکنان جوان و آینده دار است و به شما قول مى دهم 
سپاهانى که من آماده مسابقات کردم تا ده سال دیگر نتیجه مى گیرد و فصل بعد سال خوبى براى 

طالیى پوشان خواهد بود.
 اینطور که شما مى گویید ظاهراً کرانچار در کسب نتایج خوب سپاهان 

نقشى نداشته است، درست است؟
هرگز من چنین حرفى نزده ام و فقط یک بار دیگر صحبتم را تکرار مى کنم. تیمى که من ساختم 

روند رو به رشدى داشت و در سال هاى آینده هم 100درصد نتیجه مى گیرد.
 خیلى هــا مى گویند عبدا... ویســى در ســپاهان نتوانســت مثل 
استقالل خوزستان خوب نتیجه بگیرد. نظر خودتان در این باره چیست؟
این حرف قطعًا اشتباه است و کارنامه من در سپاهان بسیار بهتر از استقالل خوزستان است. من در 
استقالل خوزستان سه سال طول کشید تا تیم را قهرمان کردم اما در سپاهان در عرض شش ماه 

تیمى را آماده کردم که مى تواند سال ها موفق شود.
 از نظر شما برکنارى تان از سپاهان در کارنامه مربیگرى شما تأثیرگذار 

خواهد بود؟
مردم، مربى هاى و مدیران فوتبال باهوش هستند و 100درصد اخراج من از سپاهان تاثیرى نخواهد 
گذاشت. اگر قرار بود این مسائل در کار من تأثیرگذار باشد هم اکنون سه پیشنهاد براى فصل آینده 

نداشتم.
اینکه مى گویند شــما با صنعت نفت و فوالد مذاکره کرده اید درست 

است؟
به هیچ عنوان پیشنهادى از تیم هایى که شما مى گویید ندارم و صحبتى با من نشده است. حاال اینکه 

این باشگاه ها خودشان چه تصمیمى مى گیرند را نمى دانم.
 امسال به نظر مى رسید شما رابطه خوبى با مدیرعامل باشگاه سپاهان 

نداشتید. این مسئله را تأیید مى کنید؟
من شخصیتم طورى نیست که با کسى مشکل داشته باشم، 100درصد ناراحتى هایى دارم اما به 

این شکل نیست که کینه اى به دل بگیرم و از همه تشکر مى کنم.
 مربى هاى قبلى سپاهان بعد از برکنارى از این تیم در مورد دست هاى 

پشت پرده صحبت کردند، نظر شما در این باره چیست؟
من در مورد مربى هاى پیشین و نظریاتشان نمى توانم حرفى بزنم اما آنچه مسلَّم است، من چیزى 

در این تیم ندیدم و با خوبى و خوشى جدا شدم.
 رابطه شما با محرم نویدکیا چطور بود؟

محرم دوست من بود اما در مقطعى از فصل خودش ترجیح داد خداحافظى کند. من هم فوتبالیست 
بودم و یک روز خداحافظى کردم و بازیکن یک روز مى آید و مى رود. فقط باید بگویم محرم نویدکیا 

هیچ مشکلى براى من درست نکرد.
 و سئوال آخر؛ در نهایت دلیل اینکه شــما هادى عقیلى را از تیم کنار 

گذاشتید چه بود؟
گذشته ها گذشته و من دوست ندارم به این موضوع بپردازم. فقط مى توانم این را بگویم که من تا 
لحظه آخرى که در سپاهان بودم براى موفقیت این تیم تالش کردم و هیچ چیز براى مردم خوب 
اصفهان کم نگذاشتم. قطعاً ناراحتى هایى دارم اما هیچ مشکلى با اتفاقى که در اصفهان برایم افتاد 

ندارم.

شنیده هاى  نصف جهان حاکى از آن است که تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان براى فصل آتى  نصف جهان

به دنبال شیمبا مهاجم برزیلى سابق سپاهان و بازیکن فعلى گسترش فوالد تبریز است.
در شرایطى که فصل گذشــته پریرا(شــیمبا) در  اقدامى عجیب از سوى ویسى در لیســت مازاد سپاهان 
قرار گرفته بود، مدیران زردها پیشــنهاد معاوضه  او با مسعود حســن زاده بازیکن وقت ذوبى ها را مطرح 

کردند.
سعیدآذرى اما در پاسخ گفت که حاضر نیست بازیکن تیمش را با بازیکن مازاد سپاهان معاوضه کند. 

حسن زاده به ســایپا رفت و در نیم فصل بدون اینکه دیگر کارى از دســت آذرى بر بیاید به سپاهان آمد. 
جالب اینکه همان عبدا... ویسى که  شــیمبا را در ابتداى فصل در لیســت مازاد قرار داده بود در نیم فصل 
با مدیر برنامه هاى او تماس گرفت و خواهان بازگشــت این بازیکن برزیلى شــد که البته با پاســخ منفى 

مواجه شد.
حاال از باشــگاه ذوب آهن خبر مى رســد که ســبزها به دنبال جذب پریرا هســتند. همان بازیکن مازاد 
ســپاهان که حضور او در اردوگاهشــان را در فصل  پیش به ســخره گرفتنــد حاال  تبدیل بــه یکى از 
مهره هــاى خوب لیگ شــده که مــى خواهند به هــر ترتیبى کــه شــده او را  جذب کنند. شــاید اگر
 لج بازى بیهوده فصل پیش مدیرعامل ذوبى ها در کار نبود همین امســال شــیمبا در جمع سبزپوشــان

مى درخشید و نتایج بهترى را برایشان رقم مى زد. به هرحال اگر در فصل نقل و انتقاالت خبر حضور شیمبا 
در ذوب آهن را شنیدید خیلى تعجب نکنید.

شکستن سکوت با حرف هاى تکرارى

ویسى:من آینده سپاهان را ساختم!

در دو هفته گذشته سه بازیکن با ســابقه فوتبال ایران خداحافظى خود از فوتبال را 
تا پایان این فصل از لیگ برتر ایران اعالم کرده انــد. غالمرضا عنایتى بعد از دو بازى 
باقیمانده صبا در لیگ برتر از فوتبال خداحافظى مى کند و آرش برهانى و هادى عقیلى هم نامه 
خداحافظى خود را منتشر کرده اند. احتماًال مهمترین و به یادماندنى ترین خاطره مشترك از این 
سه بازیکن به بازى استقالل و سپاهان در لیگ دهم در ورزشگاه آزادى مربوط مى شود. در آن 
فصل، پرویز مظلومى سرمربى استقالل بود و امیر قلعه نویى هدایت سپاهان را بر عهده داشت و 
مهدى رحمتى، خسرو حیدرى، هاشم بیگ زاده و غالمرضا عنایتى هم به این تیم پیوسته بودند.

نیمه اول آن بازى با دو گل از میالد میداودى و یک گل فرهاد مجیدى 3-0 به سود استقالل 
تمام شد و قلعه نویى بین دو نیمه هادى عقیلى را که خوب کار نکرده بود بیرون کشید و میلوراد 
یانوش را به جاى او به زمین فرستاد. غالمرضا عنایتى هم به جاى جواد کاظمیان وارد بازى شد. 
تعویض  هاى قلعه نویى به خوبى جواب داد و سپاهان با دو گل یانوش و یک گل بیک زاده بازى 
را به تساوى کشید. اما اتفاق بزرگ چند دقیقه بعد افتاد. ارسال میداودى و خروج اشتباه رحمتى 
باعث شد تا توپ پس از برخورد به مدافعان سپاهان مقابل آرش برهانى بیافتد. او فقط دروازه خالى 
سپاهان را براى گل زدن پیش رو داشت اما با تکلى عجیب توپ را از دروازه حریف دور کرد که در 
صحنه اى عجیب توپ به پاى رضا عنایتى برخورد کرد و وارد دروازه سپاهان شد. قطعاً اگر در آن 
صحنه عنایتى حضور نداشت توپ برهانى به بیرون مى رفت اما همه چیز دست به دست هم داد 
تا آن گل عجیب به ثمر برسد. در نهایت استقالل در پرگل ترین مصاف تاریخ خود مقابل سپاهان 

با نتیجه 4-3 این تیم را شکست داد.

در فاصله اى کوتاه بــه زمان برگزارى انتخابات ریاســت جمهورى ســال 96، 
از  اســتادیوم پارس شهر شــیراز رونمایى شــد و روند ساخت این ورزشــگاه زیبا، 
به مرحله نهایى رســید. طراحى ورزشگاه پارس شــاید به اندازه ورزشــگاه امام رضا(ع) 
در مشــهد مــدرن و هیجان انگیز نباشــد اما باز هــم به نظر مى رســد این اســتادیوم از 
اســتانداردهاى الزم براى برگــزارى بازى هاى بزرگ برخوردار اســت. ورزشــگاه جدید 
شــیراز، ظرفیتى نزدیــک به 50 هــزار صندلــى دارد و بعــد از آزادى، یادگار امــام(ره) و 
نقش جهان، چهارمین اســتادیوم بزرگ ایران به شــمار مى رود. جایگزینى ورزشــگاه پیر 
و فرســوده حافظیه با اســتادیوم پارس، مى تواند شوق تماشــاى فوتبال از نزدیک را براى 
شیرازى ها احیا کند اما آنها قرار است در این ورزشــگاه به تماشاى بازى کدام تیم بنشینند؟ 

شیراز حاال صاحب یک ورزشگاه درجه  یک شده اما باشگاه هاى این شهر، فاصله بسیارزیادى 
با سطح اول فوتبال ایران دارند. فجرسپاسى به عنوان محبوب ترین باشگاه شیرازى، در آستانه 
سقوط به رقابت هاى دســته 2 قرار دارد و برق نوین شیراز در بهترین حالت مى تواند در پایان 
این فصل به لیگ یک برسد. با این روند به نظر مى رسد ورزشــگاه شیک شیراز براى مدت 
زیادى میزبان هیچ جدال خاص و بزرگى نباشــد و حقیقت آن اســت که هیچ چیز مثل عدم 
برگزارى بازى هاى فوتبال، یک استادیوم تازه ساز را در خطر نابودى قرار نمى دهد. گسترش 
استادیوم هاى بزرگ و جدید، شــرایط را براى میزبانى شهرستان ها از تیم ملى فراهم خواهد 
کرد. اگر ورزشگاه هاى نو در فوتبال ایران با همین کیفیت حفظ شوند، شانس تصاحب میزبانى 

تورنمنت هاى ملى براى فدراسیون فوتبال دیگر روى عدد صفر متوقف نخواهد شد.

استقالل تهران هنوز قرارداد هیچ بازیکنى را تمدید نکرده است.
  در حالى کــه قرمزهــاى پایتخت با تمدیــد قــرارداد بازیکنانــش و همینطور 
توافق بــا چنــد بازیکن، خیــال خــود را از همیــن حاال بــراى فصل جدیــد راحت 
کرده اند، اســتقاللى ها هنوز با یک بازیکن هم تمدید قرارداد نکــرده اند. علت این اتفاق 
هم مشکالت مالى در این باشــگاه اســت. ده بازیکن اســتقالل از جمله امید ابراهیمى، 
کاوه رضایــى، امید نورافکن، رابســون، پادوانــى، بهنام بــرزاى، جابر انصــارى و... در 
پایان فصل بازیکن آزاد مى شــوند و تــا این لحظه مذاکرات باشــگاه با آنهــا بى نتیجه

 بوده اســت. شــنیده مى شــود این بازیکنــان در صحبت هایى کــه با هم داشــته اند 
ادعا کرده اند با ادامه شــرایط فعلى، قطعًا از اســتقالل جدا مى شــوند و قــرارداد خود را 
تمدید نمــى کنند. یکى از ایــن بازیکنان  گفته اســت:  «تا جایى که من متوجه شــده ام 
اکثر بچه هایــى که قراردادشــان تمام شــده مــى گویند با ایــن وضعیت نمــى مانند 

و مى روند...»  
این حرف ها به گوش علیرضا منصوریان ســرمربى استقالل هم رســیده است. او به چند 
بازیکن جــوان از جمله بــرزاى، نورافکن، حســینى و... گفته باید قراردادشــان را تمدید 
کنند ولى آنها تا این لحظه چنیــن کارى نکرده اند. منصوریان حتــى در واکنش به تهدید 
بازیکنان گفته اســت:  «اینجا اســتقالل اســت، 30 میلیون طرفــدار دارد. بازیکن باید 
افتخار کند پیراهن باشــگاه به این بزرگى را تنش کند. کجا مثل اســتقالل اینقدر به آنها

 توجه مى شود؟»  

بحران تمدید قرارداد در استقالل استادیوم هاى زیبا وسطح پایین فوتبالوداع با 3 بازیکن  دیدار پر ماجرا

  در برنامه اخیر «شــب هاى فوتبالى» یک گفتگوى تلفنى زنده 
با هادى عقیلى انجام شــد تا او دربا ره خداحافظى اش از فوتبال 

صحبت کند. 
عقیلى در این تماس تلفنى بارها از عالقه اش براى خداحافظى با 
پیراهن سپاهان گفت و مدعى شد به احترام سپاهان و هوادارانش 
از پیوستن به تیم هاى دیگرى که خواهان جذب او بودند خوددارى 
کرد اما تناقض در حرف هاى او وقتى آشــکار شــد که در حین 
گالیه از مسئوالن باشگاه سپاهان ادعا کرد که او را کنار گذاشتند 
بدون اینکه رضایتنامه اش را صادر کنند تا حداقل به تیم دیگرى 
برود! او در تمام این مدت به دنبال این بود که همه مشــکالت و 
تقصیرها را بر گردن مسئوالن باشگاه بیاندازد اما بهتر بود عقیلى 
موضعش را در این بــاره براى خودش مشــخص مى کرد تا در 
عرض چند دقیقه این تناقض آشــکار در حرف هایش به چشــم

 نخورد!

 با خودت چند چندى؟! شیمبا در رادار ذوب آهن

پیشکســوت باشــگاه اســتقالل مى گوید اگر آبى ها 
برابر تراکتورســازى باهوش بودند برنده از زمین خارج 

مى شدند.
على جبارى پیشکســوت تیــم فوتبال اســتقالل در 
گفتگویى درباره جلســه با علیرضــا منصوریان گفت: 
«جلسه اى با منصوریان نداشــتیم. ما مطابق همیشه 
در اتاق کمیته پیشکســوتان حضور داشتیم که ایشان 
به همراه دکتــر توفیقى پیش ما آمدند تا به ما ســر زده 
باشند. براى دقایقى با یکدیگر درباره بازى استقالل برابر 

تراکتورسازى و بازى هاى پیش روى استقالل صحبت
 کردیم.»

پیشکسوت باشگاه اســتقالل درباره روند نتایج این تیم  
افزود: «استقالل نتایج خوبى کسب کرده و نگران نتایج 
تیم نیستیم. بازى با تراکتورسازى حق ما باخت نبود و اگر 
بازیکنان باهوش عمل مى کردند، مى توانســتیم برنده 
بازى باشیم. رایکوف همیشــه به ما مى گفت زمانى که 
موقعیت به دست مى آید، دست و دلباز نباشید زیرا معلوم 

نیست که باز هم موقعیت تکرار شود یا نه.» 

جبارى در پایان در واکنش به انتقــادات از قلعه نویى و 
مشــت هاى گره کرده او، عنوان کــرد: «من تصویرى 
از قلعه نویى و مشــت گره کردن او ندیــدم اما اگر این 
اتفاق افتاده باشــد، ایرادى ندارد. برد و باخت در طبیعت 
فوتبال است و طبیعى اســت وقتى یک مربى براى تیم 
خود زحمت کشــیده از برد آن خوشحال شــود. ما نیز 
اگر برنده بازى بودیم، خوشــحال مى شــدیم و نباید 
از قلعــه نویى براى مشــت هاى گره کــرده اش ایراد

 گرفت.»

   ایرادى به 
قلعه نویى
 وارد نیست
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چهل تکه

مربى یکى از مهد هاى کودك شهر پالنو ، تگزاس هنگام خواب 
بعدازظهرى دو کودك نوپا را به طرز وحشــیانه براى خواب به 
رختخواب برد.  مادر یکى از این دو کودك به نام «کیتلین گیلمور» 
که به صورت زنده موقع ناهار در محل کارش وضعیت فرزندش را 
در مهد رصد مى کرد هنگامى که رفتار مربى فرزندش را دید شوکه 
شد و محل کارش را براى بررسى وضعیت پسر 18 ماهه اش ترك 
کرد.  این فیلم که به صورت زنده پخش مى شد، توسط همکاران 
این مادر نگران با گوشــى فیلمبردارى شد. «جازمین تورس» 
22 ساله در این ویدئو کودك 18 ماهه را براى خواب از بازو گرفت 
و از ناحیه صورت روى زمین کوبید. سپس سراغ بچه بعدى رفت 
و وى را نیز به همین شیوه خواباند.  با شکایت مادران این دو پسر و 

مدیر مهدکودك، این مربى بازداشت شد.

چند روز قبل زن 25 ساله  که دختر بچه شیرخواره اش را درآغوش 
داشت، سوار اتوبوس شد اما دقایقى بعد با فریاد از مسافران براى 
نجات فرزندش کمک خواست. همان موقع اتوبوس متوقف 
شد و همه براى نجات کودك دست به کار شدند و امدادگران 
اورژانس لندن نیز خود را به محل توقف اتوبوس رساندند. اما 
آنها از مرگ نوزاد خبر دادند. پس از انتقال جسد به بیمارستان 
و با توجه به مرگ مشکوك دخترك، جسد براى کالبدشکافى 
به پزشکى قانونى فرستاده شد. تا اینکه آنها پس از بررسى هاى 
الزم از وجود آثار شــکنجه، ضرب و شــتم و شکستگى هاى 
متعدد روى بدن دختربچه خبر دادند. بدین ترتیب زن 25 ساله و 
شوهر52 ساله اش که هر دو گرفتاراعتیاد شدید هستند، دستگیر 

شده و به  جنایت  اعتراف کردند.

مردى در حالى که چاقو در دست داشــت با حضور در ایستگاه 
پلیس دارالسالم به مأموران پلیس گفت که همسرش را در خانه 

به قتل رسانده و او یک قاتل است. 
مأموران پلیس با او راهى خانه اش شدند و تحقیقات در محل 
جنایت نشان داد جســد زن از ناحیه گردن، کمر و کتف دچار 

جراحت هاى فراوان شده است.
قاتل چهار ســال بود که با مقتول ازدواج کرده بــود. در ادامه 
مشخص شــد که مقتول با یک مرد جوان ارتباط شوم داشته و 
شوهرش متوجه مکالمات کثیف او شده بود، به همین دلیل قاتل 
در خانه دوربین نصب کرد. زمانى که فیلم  هاى دوربین را مورد 
بررسى قرار داد متوجه شد در غیاب او همسرش با مرد ناشناسى 

رابطه داشته است.

او را کشتم به همین راحتى!نمایش زن دراتوبوس دستگیرى مربى مهد کودك  030201

اجساد تکه تکه شده زنان 
در جنگل هاى گیالن

قاتل سریالى هفت زن در گیالن چون روزگارى آشپز 
بود به راحتى اجساد طعمه هایش را تکه تکه مى کرد تا 
ردى از خود برجاى نگذارد. براى پلیس و بازپرس پرونده 
باورکردنى نبود که همسر صیغه اى این مرد در بیشتر 
جنایاتش حضور داشت و درواقع حضور وى بود که باعث 
اعتماد زنان و گرفتارى آنها در دام جانى سریالى مى شد.

گمشدن یک زن
9 سال پیش و در ســال 87 بود که  یک زن باالى 50 
سال در گیالن گم شد و خانواده اش به جستجو پرداخته 

و وقتى اثرى از او نیافتند پلیس را در جریان قرار دادند.
تجسس هاى پلیســى نشــان داد که این زن در حال 
بازگشت به خانه اش به طرز مرموزى ناپدید شده است 
و هیچکس از سرنوشــت وى اطالعى ندارد. در حالى 
که پلیس در ردیابى این زن به بن بســت خورده بود و 
فرضیه هاى بسیارى را پیش روى خود داشت هیچ ردى 

از سرنوشت زن گمشده به دست نیامد.

سرنوشتى مشابه
یکســال بعد دو  زن دیگر با همان مشخصات سنى  در 
همان محدوده جغرافیایى گم شــدند و بررســى هاى 
پلیسى نشان داد که این دو زن نیز در مسیر خانه شان گم 
شده اند و همیشه براى رفتن به خانه شان از خودروى 
مسافرکش استفاده مى کردند. این دو زن نیز مانند زن 
گمشده قبلى مقدارى طالجات همراه خود داشتند اما 
مشابه بودن سرنوشت این سه زن آن هم با فاصله یک 
سال نمى توانست دلیل بر فعالیت سریالى یک جانى یا 

گروهى تبهکار بوده باشد.

قوى ترین فرضیه

در پرونده هاى هر ســه زن 
گمشده با وجود فرضیه هاى زیادى که وجود 
داشــت با توجه به وجهه اجتماعى زنان که یکى از زنان 
خیابانى بود  احتمــال قوى این بود که دو زن از ســه زن 
گمشده سوار خودروى مسافرکشى شده و قربانى جنایتى 
شده اند که البته مى توانست سریالى نباشد و زن خیابانى 
نیز قربانى مرد هوسرانى شده اســت اما انتظار پلیس 
براى یافتن جسدى زنانه در حاشیه شهرها و محل هاى 
خلوت به جایى نرســید و گره کورى بر این دو معماى 

مشابه خورد.

8 سال بعد
پرونده هاى سه زن گمشــده در بایگانى پلیس آگاهى 
گیالن قرار گرفته بود چرا که بعد از گذشــت هشــت 
سال هیچ نشانى از آنان به دســت نیامده بود تا اینکه 
باز اتفاقات مشــابهى افتاد و پلیس در جریان گمشدن 
زن 60 ساله اى در مســیر خانه اش قرار گرفت و این 
درحالى بود که ردى از موبایل وى نیز به دست نیامد و 
زن گمشده مانند سه زن دیگر طال و جواهرات زیادى 

به همراه داشت.
باز هم پلیس باتوجه به وقفه هشــت ســاله احتمال 
نمى داد این پرونده ها ارتباطى با هم داشــته باشند اما 
اتفاقات بعدى کافى بود تا پلیس به این باور برسد با یک 

قاتل زیرك و زنجیره اى طرف است.

گمشدن 4 زن در یکسال
سال گذشته چهار زن همزمان با فاصله زمانى کم و در 
یک محدوده جغرافیایى گم شدند که بیشترشان زنان 
خیابانى بودند و شکى نبود که مردى یا گروهى با پرسه 
زنى در خیابان ها این زنان را که اغلب طال و جواهرات 
و پول همراه داشتند را به بهانه رابطه کثیف سوار خودرو 
کرده و با قتل آنها و از بین بردن اجسادشــان که هنوز 
مشخص نبود با چه شــگردى بوده است ردى از خود 

برجاى نمى گذارند.

7 قتل زنجیره اى
دیگر هیچ شــکى نبود کــه در گیالن هفــت زن به 
شــیوه اى مشــابه قربانى جنایات زنجیره اى شده اند 
و همین کافى بود تا پلیس با حساســیت بیشــتر و به 
کارگیرى تمام توان وارد عمل شود و پرونده این زنان 

گمشده در پوشه قرمز قرار گیرند.

ردیابى مظنون ویژه
کارآگاهــان بــراى بــه دســت آوردن ردى از 
قاتالن زنجیره اى به پاتوق هاى زنان خیابانى رفته و 
به تحقیق از ساکنان و مغازه داران پرداختند و شنیدند 
آخرین بار ایــن زنان را ســوار بر خــودروى پرایدى 
ســفیدرنگ دیده اند اما اطالعاتى از مشخصات راننده 
آن و شــماره پالکش ندارند چرا که خودروهاى مشابه 

زیادى این زنان را سوار مى کردند.
این ســرنخ خیلى ضعیف بود چرا که حتى مشــخص 
نمى کرد این زنــان آخرین بار در ماشــین پراید دیده 
باشند از این رو پلیس از تجهیزات مدرن دوربین هاى 
مداربســته و ردیابى هاى مخابراتى استفاده کردند و با 
به دست آوردن لیســتى از مظنونان به بررسى تک به 
تک آنها پرداخته و مظنون اصلــى و ویژه را از بین این 

مظنونان شناسایى کردند.

بازداشت قاتل سریالى
هفته گذشته بود که حلقه سرنخ هاى پلیسى براى قاتل 
شــناختن مردى متأهل در منطقه گلسار گیالن کامل 
شد و مأموران با استفاده از اصل غافلگیرى، خانه وى را 

محاصره کردند و وى را به دام انداختند.
از آنجایى که بررســى هاى اطالعاتى نشــان مى داد 
همسر صیغه اى این مرد جنایتکار از سابقه داران بوده 
و مى توانســته در قتل هاى شــوهرش حضور یابد به 
ویژه اینکه برخى از زنان بخاطر شــخصیت اجتماعى 
شان سوار هر ماشینى نمى شدند و شاید این زن همراه 
شوهرش به شــکار مى رفت این زن صیغه اى را نیز 

بازداشت کردند.

اعتراف خونسردانه
مرد مرمــوز وقتــى دید کــه پلیــس او و همســر 

صیغه اى اش را بازداشــت کرده اســت با این باور که 
حتمًا ردى از خود برجاى گذاشــته وگرنــه در این 9 
ســال چرا کســى ســراغش نیامده بود با خونسردى 
اعتراف کرد و پرده از قتل هاى ســریالى و وحشتناك 

برداشت.

آشپز جنایتکار
این مرد  به کارآگاهان جنایــى گیالن گفت: «پیش از 
اینکه به رشت بیایم در بندرعباس آشپز بودم اما پس از 
مدتى دوباره به زادگاه خود بازگشتم و در رشت با یک 
زن 45 ساله آشنا شــدم. پس از مدتى آن زن را صیغه 
کردم و با مسافرکشــى با یک پراید سفیدرنگ روزگار 
خود را سپرى مى کردم.» این قاتل زنجیره اى در بخش 
دیگر اعترافات خود افــزود: «پس از مدتى وقتى دیدم 
زنانى بدون اعتنا به خطراتى که ماشین هاى شخصى 
مسافرکش دارند سوار مى شوند تصمیم به قتل آنها و 
سرقت طال و پول هایشــان گرفتم. دو نقشه پیش رو 
داشتم که متناسب با طعمه هایم استفاده مى کردم یکى 
با سوارکردن همسرم در صندلى جلوى ماشین اعتماد 
زنان مسافر را به دست مى آوردم و با او زنان را ربوده و به 
قتل مى رساندم و دیگرى به تنهایى سراغ زنان خیابانى 
مى رفتم و به بهانه رابطه با آنها و پیشنهاد پول زیاد آنها 

را سوار مى کردم تا آنها را به قتل برسانم.»

قتل در جنگل
آشــپز جنایتکار ادامه داد: «علت اینکه اجســاد زنان 
پیدا نشــده اند به این دلیل بود که جز اجســاد دو زن 
که در انبارى خانــه پدرى ام دفن کــرده ام بقیه را به 
جنگل برده و پــس از قتل و ســرقت طال،پول و دارو 
ندارشــان با توجه به اینکه مدت زیادى آشــپز بودم 
و بــه راحتى گوشــت را تکــه تکه مى کــردم بدون 
وحشت و واهمه اجســاد زنان را تکه تکه کرده و آنها 
را در جاهــاى پرت جنگل مــى انداختم تــا خوراك 
حیوانات شــوند و خیالم راحت بود هیــچ وقت گرفتار 

نمى شوم.

چرا 8 سال وقفه
قاتل ســریالى زنان در اعترافات خود به دلیل هشــت 
ســاله وقفه در قتــل هاى زنجیــره اى اش اشــاره 
کرد و گفــت: «من در ســال 87 یــک زن را به قتل 

رســاندم و ســال بعد نیــز دو زن دیگر 
را به قتل رســاندم، بــه دلیل اینکــه احتمال 
مى دادم شناسایى شــوم تا سال 95 مرتکب 
قتلــى نشــدم امــا در ســال 95 دوبــاره
 قتل هاى زنجیره اى خود را از سرگرفتم و 
چهار زن 57 تا 60 ســاله را در سال 95 به 

قتل رساندم.»

اعتراف زن جنایتکار
زن صیغه اى نیز بــا به گردن گرفتن 
اینکــه در برخــى قتل هــا همراه 
شــوهرش بوده گفت: «مشــکل 
مالى داشــتیم و من نقش گمراه 
کننــده زنــان را داشــتم البته 
در بیشــتر قتل هــا نبــودم اما 

طالهــا را من مــى فروختم و همیشــه 
مى دانستم زنى کشته شده است.»

قبر بتنى در انبارى
پلیس که با  اعترافات تکاندهنده آشــپزجنایتکار روبه 
رو شده بود محل دفن جســد یکى از زنان که از سال 
88 گم شــده بود را در روســتاى «خشــکه اسطلخ» 
زیبا کنار شهرســتان رشت شناســایى کرد. مأموران 
پلیس پس از  حفر کــف انبارى که با الیــه اى از بتن 
پوشــیده شــده بود موفق به کشف جســد یک زن 

شدند. 
شواهد در صحنه جنایت حکایت از آن داشت که جسد 
متعلق به یک زن از کارمندان بهزیســتى و اهل رشت 

است. 

همسایه هاى قاتل چه گفتند؟
یکى از همســایه هــاى قاتــل در خصــوص قاتل 
زنجیره اى گفت: «قاتل زنجیره اى 40 ســاله قبًال در 
کار چوب بود و یک بار از همســرش جدا شــد، سپس 
دوباره با یک زن دیگر ازدواج کرد و اکنون یک فرزند 

چهارساله دارد.»
وى افزود: «علیرغم اینکه قاتــل زنجیره اى مرتکب 
هفت قتل شده است، خانواده بسیار محترم و سرشناسى 
در روســتا دارد و هر چهار برادر وى، آدم هاى بســیار 

محترمى هستند. »

,,

مدت زیادى 
آشپز بودم و 
به راحتى گوشت 
را تکه تکه 
مى کردم؛ بدون 
وحشت و واهمه 
اجساد زنان را 
تکه تکه کرده و 
 آنها را در جاهاى 
پرت جنگل 
مى انداختم تا 
خوراك حیوانات 
شوند

مدتى قبل پرونده یک آدم ربایى خشن براى رسیدگى 
به شعبه نهم دادسراى امور جنایى تهران ارسال شد.

بر اســاس جزئیات ایــن پرونده، مرد جوانــى به نام 
«مهیار» که در تهران سکونت داشت توسط چند نفر 
ربوده شده، چند قدم تا مرگ پیش رفته اما توسط یک 

راننده کامیون نجات یافته بود.
مهیار که پس از آدم ربایى به بیمارســتان منتقل شده 
بود، پس از بهبودى نســبى اش با حضور در دادسراى 
امور جنایى تهران درباره جزئیات آدم ربایى به قاضى 
سهرابى بازپرس شــعبه نهم این دادسرا گفت: «روز 
حادثه در خانه بودم که صداى زنگ منزل به صدا درآمد 
و مرد جوانى از من خواســت تا خودرویم را که داخل 
کوچه پارك بود، جابه جا کنم، من به مقابل در رفتم اما 
لحظاتى بعد چند نفر با چاقو به ســمتم حمله ور شدند، 

مرا با زور به داخل ماشینشان بردند و ربودند.»
مهیار در ادامه اظهاراتش به بازپرس گفت: «این افراد 
در راه، دســت و پایم را بســتند؛ به آنها التماس کردم 
اما فایده اى نداشــت حتى به آنها گفتم که چک 200 
میلیون تومانى مى دهم ولى قبــول نکردند، مدتى از 
حرکت گذشته بود که تلفن  همراه یکى از آنها به صدا 

درآمد و صحبت از آماده کردن قبر به میان آمد، آنجا بود 
که فهمیدم این افراد قصد کشتن مرا دارند، بعد از چند 
ساعت، خودروى آدم ربایان متوقف شد و من فهمیدم 

که در یک بیابان هستم.»
وى ادامه داد: «آنها مرا از خودرویشان پایین آوردند و 
کتک زدند، به آنها التماس کردم اما فایده اى نداشت، 
چند ضربــه چاقو به بدنــم زدند، طنابــى دور گلویم 
انداختند و قصد خفه کردن مرا داشتند و بعد نیز گلویم 
را با چاقو بردیدند، این افراد با اطمینان از اینکه کشته 
شده ام مرا همانجا رها کرده و فرار کردند، خون زیادى 
از من رفته بود و چند بار بیهوش شــدم تا اینکه یک 
راننده کامیــون مرا دید، به بیمارســتان برد و به طرز 

معجزه آســایى از مرگ نجات یافتم، نمى دانم انگیزه 
آدم رباها از ربودن من چه بود.»

پس از این اظهارات بازپرس امور جنایى تهران تیمى 
از مأموران اداره آگاهى را مأمور کــرد تا متهمان این 
پرونده را شناسایى و بازداشت کنند تا اینکه مأموران با 
ردیابى هاى فنى و تخصصى موفق به بازداشت یکى از 

آدم رباها به نام «شاهین» شدند.
شــاهین چنــد روز قبل به دادســراى امــور جنایى 
تهران منتقل شــد و در اظهاراتش به بازپرس پرونده 
گفت: «من فقط همدســت آدم رباها بــودم، پس از 
آدم ربایى از دوستانم جدا شــدم و دیگر از آنها خبرى 

ندارم. »

مردى که آدم ربایان، گلویش 
با شکسته شدن حکم تبرئه زن جوان از اتهام قتل را بریدند اما زنده ماند

عمدى همســرش در دیوان عالى کشور، وى بار 
دیگر محاکمه مى شود.

 رسیدگى به این پرونده از بامداد پنجم تیرماه 94 به 
دنبال جدال خونین خانوادگى در خانه اى در یکى از 
خیابان هاى نارمک در دستور کار افسران کالنترى 
127 قــرار گرفت. همســایه ها بــا پلیس تماس 
گرفتنــد و از جنایت خانوادگى خبــر دادند. پلیس 
وقتى بــه خانه مــورد نظر رفت با جنــازه خونین 
مرد 28ســاله به نام «بهنام» روبه رو شد. همسر 
21ساله بهنام که ترســیده و در گوشه اى ایستاده 
بود خودش را عامل جنایت معرفى کرد و بازداشت 

شد.
این زن به قتل شــوهرش اعتراف کرد و ادعا کرد 
همسرش را ناخواســته قربانى اختالف خانوادگى 
کرده اســت. این زن بــه بازســازى صحنه جرم 
پرداخت و در شــعبه چهــارم دادگاه کیفرى یک 

استان پاى میز محاکمه ایستاد.
در آن جلســه پــدر و مادر بهنــام کــه قّیم نوه 
چهارساله شان هستند در جایگاه ویژه ایستادند و 

براى عروسشان حکم قصاص خواستند.

سپس «مژگان» در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: 
«من و همســرم زندگى خوبى داشــتیم تا اینکه 
مدتى بود به رفتارهاى بهنام مشکوك شده بودم. او 
مدام گوشى موبایلش را در دست داشت و پیامک 

مى فرســتاد. او کمتر از قبل به من اهمیت مى داد 
به همین خاطر به او مشکوك شدم.صبح وقتى از 
خواب بیدار شــدم و دیدم بار دیگر بهنام گوشــى 
موبایلش را در دســتش گرفته است شروع به داد 

و فریاد کردم. مى خواســتم گوشى را از او بگیرم و 
ببینم به چه کسى پیامک فرستاده است اما گوشى 
موبایل را به من نداد. من که عصبانى شده و کنترل 
اعصابم را از دست داده بودم دستش را گاز گرفتم 
اما باز هم مقاومت کرد. من هم به آشپزخانه رفتم 
و کارد آشپزخانه را برداشتم. فقط براى ترساندن او 
چاقو را به سمت سینه اش نشانه رفتم اما نمى دانم 
چطور شد که چاقو به سینه اش فرو رفت. شوهرم 
در خانه را باز کرد و به ســمت راه پله ها رفت اما 
همانجا افتاد.من همسرم را دوست داشتم و قصد 

کشتن او را نداشتم.»
در پایان جلســه هیئت قضائى وارد شــور شد و با 
توجه به مدرك هاى موجود در پرونده، مژگان را از 
اتهام قتل عمد تبرئه و وى رابه جرم قتل شبه عمد 
به پرداخت دیه محکوم کرد. حکــم صادره اما با 
اعتراض پدر و مادر قربانى در شعبه 32 دیوان عالى 
کشور تحت رسیدگى موشکافانه قرار گرفت و تأیید 
نشد. به این ترتیب رسیدگى به پرونده از سر گرفته 
و قرار شد تا زن جوان این بار در شعبه دهم دادگاه 
کیفرى یک اســتان تهران بار دیگر از خود دفاع

کند.

اعتراف مژگان به کشتن بهنام با کارد آشپزخانه 
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احتمال همکارى اسکورسیزى، دى کاپریو و دنیرو
احتمال همکارى اسکورسیزى، دى کاپریو و دنیرو

پرویز پورحسینى گفت: به برخى باید گفت شما باید پخته 
شوى تا به درجه کارگردانى برسى. اما اکنون هر کسى 
مدرك دانشگاه بگیرد و بتواند بازیگر شناخته شده اى را 
در کارش داشته باشد به او اجازه کارگردانى مى دهند و 
این خوب نیست. به گزارش ایســنا، این بازیگر سینما 
و تئاتر ایــران در گفت وگو با رایانــى مخصوص درباره 
آموزش و اســتمرار تمریــن در تئاتر، اظهــار کرد: من 
هیچ وقت به حدى که رســیده بودم و آموخته بودم قانع 
نبودم. سال 1339 بود که با استاد سمندریان کار را شروع 
کردیم. «آندورا» کار شــاخص صحنه اى ایشان بود که 
در آن نقش یک فاشیست رعب انگیز را بازى مى کردم. 

بعد از آن مدتى در اداره تئاتر کار کردم و دو سالى با گروه 
دکتر خسروى بودم و سپس براى تجربه کردن به خانه 
نمایش رفتم. از بیژن مفید نیز بسیار آموختم. تا زمانى که 
به تئاتر شــهر آمدم و با آقاى رفیعى یک گروه تشکیل 
دادیم سپس انقالب شد و دوباره به خانه تئاتر برگشتم و 

مسیر ادامه پیدا کرد.

دنبال هرآنچه آموختنى بود، مى رفتم
وى افزود: سعى مى کردم دنبال هرآنچه آموختنى است، 
بروم. گاهى احساس مى کردم نیاز است گروهم را عوض 
کنم، این کار را انجام مــى دادم. آن زمان جریان هاى 

تئاتر، ســنگلج با کارهاى ایرانى، خانه تئاتر با تجربیات 
متفاوت از کارهــاى قهوه خانه اى آقــاى خلج گرفته تا 
کارهاى فوق العاده پربیننده بیژن مفید و تئاتر مولوى بود.

ساعت ها تماشاى تمرین پیشکسوتان
این بازیگر پیشکســوت ادامه داد: آن زمــان ما گروه 
جوانى داشتیم که بعد از مدتى دیدیم براى ایفاى برخى 
نقش هاى کهنســال نمى توانیم هر بار خودمان را گریم 
کنیم و احتیاج به پیشکسوتان داریم. این شد که از استاد 
سمندریان خواستیم سرپرستى گروه ما را برعهده بگیرد 
و او از اساتیدى چون مشایخى، کشاورز، جمیله شیخى 
و... دعوت مى کرد تا این نقش ها را ایفا کنند و کار ما این 
بود که ساعتها به تماشاى تمرین این اساتید مى نشستیم، 
کارى کــه نمى بینم جوان هاى امــروزى انجام بدهند. 
بازیگر فیلم هاى «قاتل اهلى» و «دوران عاشــقى» با 
بیان اینکه آن زمان همه تمام وقــت کار مى کردند اما 
امروزه دیگر اینگونه نیســت، تأکید کــرد: آن زمان ما 
صبح ها تمرین مى کردیم و شبها یا عصرها اجرا داشتیم و 
حین اجرا، تمرین را متوقف نمى کردیم. ما آن زمان حقوق 
کمى مى گرفتیم اما تأمین بودیم و دخل و خرجمان یکى 

بود و اصال فرصتى براى کار تصویر نداشتیم.
پورحسینى افزود: شــیوه آموزشــى ما باید به گونه اى 
باشد که هنرجویان همواره حس و حال طبلگى خود را 
حفظ کنند و بر این تصور نباشند که اگر واحدى را پاس 
کرده اند یعنى دیگر کامل شــده اند و کارشان تمام شده 
است؛ بلکه بهتر اســت دائم در حال جســتجو باشند و 
بیاموزند. زمان همکارى با آقاى سمندریان، ایشان فقط 
نمایشنامه هاى فرنگى را کار مى کرد اما زمانى بیژن مفید 
به من گفت ما هرچقدر کار فرنگى ها را اجرا کنیم، باعث 
پیشرفت آنها مى شویم ولى ما باید نمایش ایرانى را پیدا 
کنیم.وى تصریح کرد: اما اکنون متاســفانه مشــکل 
این اســت که هیچ نویســنده اى نمى توانــد از طریق 

نمایشنامه نویسى زندگى اش را بگذراند. 

به هر کسى نباید اجازه کارگردانى داد

بعد از فیلم تبلیغاتى «مصاحبه» به نظر مى رسد باالخره 
دنیرو، دى کاپریو و اسکورســیزى واقعًا نزدیک به یک 

همکارى مشترك شده اند.
سال گذشته براى خرید حق ساخت فیلم از روى کتاب 
«Killers of the Flower Moon» نوشته دیوید گرن، 
جنگى بین استودیو هاى هالیوود راه افتاد که در نهایت 
شرکت امپرتیو اینترتینمنت موفق شــد با پنج میلیون 
دالر پیروز این جنگ شود. حاال آنها براى ساخت فیلم 
دنبال نام هاى درجه یک در صنعت ســینما مى گردند. 
طبق آخرین اطالعات فیلمنامه ایــن اثر را اریک راث 
مى نویسد. کســى که پیش تر بخاطر نوشتن فیلمنامه 
«فارست گامپ» جایزه اسکار را برده و با کارگردان هایى 
مثل دیوید فینچر، استیون اسپیلبرگ و مایکل مان هم 
به ترتیب در پروژه هاى «مورد عجیب بنجامین باتن»، 
«مونیخ» و «نفوذى» سابقه همکارى دارد. راث که اخیراً 
با سریال «خانه پوشــالى» تهیه کنندگى را هم تجربه 
کرده، ممکن است در این پروژه جدید هم در قامت تهیه 

کننده دیده شود.
امپرتیو اینترتینمنــت همینطور پیشــنهاد کارگردانى 
پروژه جدیدش را به مارتین اسکورســیزى داده و براى 
نقش هاى اول فیلم هم لئونــاردو دى کاپریو و رابرت 

دنیرو را در نظر گرفته است. 

دى کاپریو و اسکورســیزى پیش تر در فیلم هاى «دار و 
دسته نیویورکى»، «هوانورد»، «شاتر آیلند»، «جدا افتاده» 
و «گرگ وال اســتریت» با یکدیگر همکارى کرده اند. 
جالب اینکه دنیرو و اسکورســیزى هم تاکنون دقیقًا در 
شش فیلم همکار بوده اند؛ «دوستان خوب»، «کازینو»، 
«گاو خشمگین»، «راننده تاکسى» و «سلطان کمدى». 
هر چند دنیرو هم اکنون در حال همکارى هفتم خودش 
بــا اسکورســیزى در فیلم «مــرد ایرلندى» اســت؛

 اثرى که قرار است ســال 2018 پخش شود و کمپانى 
نتفلیکس وظیفه تهیــه آن را بر عهده گرفته اســت. 
 «Killers of the Flower Moon» داســتان کتــاب
روایتــى از حادثــه اى حقیقــى در اوکالهاماســت. 
وقتى یــک قبیله ســرخ پوســت در زمیــن هایش

نفت پیدا مى کنــد ناگهان با کشــتار اعضاى خودش 
رو بــه رو مى شــود. اوضــاع آنقــدر رو بــه خرابى 
مى رود که دولت فدرال بــه این موضوع ورود مى کند.

 گفته مى شود این پرونده اى است که با آن جى. ادگار 
هوور به شــهرت مى رسد. هوور که از ســال 1935 تا 
1972 رئیس FBI بوده 28 بار سوژه فیلم هاى سینمایى 
و تلویزیونى بوده که در یکى از آخرین موارد، در ســال 
2011 لئونــاردو دى کاپریو نقــش او را در فیلم «جى. 

ادگار» کلینت ایستوود ایفا کرد.

کنسرت «ناگفته» در تبریز اجرا شد؛ اما کیفیت پایین سالن، اعتراض شهرام و حافظ ناظرى را در پى داشت.
در این کنسرت که بنا بر اعالم روابط عمومى گروه میزبان جمعیتى بالغ بر شش هزار نفر در تاالر چیچک بود، ناظرى ها با انتقاد 

صریح از کیفیت سالن در تبریز خواستار رسیدگى مسئوالن شدند.
شهرام ناظرى در این باره گفت: سالن چیچک سالن خوبى است اما استانداردهاى اجراى موسیقى را ندارد و آکوستیک نیست. 
موسیقى ملى ما نیاز به سالن هاى مجهز در تمام کشور دارد. امیدوارم مسئوالن این اشتیاق مردم را ببینند و در آینده اى نزدیک 
براى ساخت ســالن هاى بهتر اقدام کنند. حافظ ناظرى خالق اثر «ناگفته» نیز با اشاره به سکوت و همراهى مردم گفت: این 
همراهى شما جاى قدردانى دارد. من به شدت نگران دوستانى هستم که در انتهاى سالن نشسته اند. به احترام شما شاید به اندازه 
سه کنسرت کامل زمان گذاشتیم و تالش کردیم تا صداى خوبى به گوش شما  برسد. امیدواریم که شرمنده شما نشده باشیم.

او ادامه داد: اگر مسئوالن شور و اشتیاق شما را ببینند بى شک به فکر ساخت سالن براى شهر شما خواهند بود.
اعتراض ناظرى ها شهردار منطقه 9 تبریز حمید شاهوردى را بر آن داشت تا بعد از پایان آخرین شب اجرا، در کنار مردم، ساخت 
نخستین سالن مجهز موسیقى تبریز را  به ناظرى ها وعده بدهد و زمان عملى شدن این امر را شهریور سال جارى اعالم کند.

انجمن مطبوعات خارجى هالیــوود از اعمال چند 
تغییر در قوانین مربوط به شاخه بهترین فیلم خارجى 

و انیمیشن بلند خبر داد.
پس از اینکه آکادمى اســکار چند تغییر در قوانین 
خود اعمال کــرد، انجمــن مطبوعــات خارجى 
هالیوود کــه برگزارکننــده جوایز ســاالنه گلدن 
گلوب اســت نیز اعالم کرد دوره آتــى این رویداد 
ســینمایى با تغییراتى در چند قانون همراه خواهد 

بود.
در شاخه بهترین انیمیشن بلند که پیش از این جایزه 
به یک یا دو نفر شامل کارگردان اثر و یک تهیه کننده 
با سابقه تهیه کنندگى اعطا مى شد، بر اساس قوانین 
جدید جایزه این شاخه به کارگردان و یا کارگردانان 
اثر (چندین کارگردان) ویــک تهیه کننده منتخب 
اثر طبق قوانین انجمن تهیه کنندگان آمریکا اعطا 

مى شود.
به طور مشابه در شــاخه بهترین فیلم غیرانگلیسى 
جوایز سینمایى گلدن گلوب که پیش از این جایزه 
تنها به کارگردان اثر اعطا مى شد، از این پس امکان 
اعطاى جایزه به دو یا چنــد کارگردان یک فیلم نیز 

فراهم شده است.
در قانون دیگرى در شــاخه فیلم غیرانگلیسى نیز 
فیلم هاى امیدوار به کســب جایــزه، پیش از اینکه 
فیلم را وارد این جوایز ســینمایى کننــد باید یک 
نمایش رسمى در انجمن مطبوعات خارجى هالیوود 
(HFPA)  داشته باشند و فیلم هاى خارجى که تا قبل 
از اول نوامبر براى ایــن اکران اقدام نکنند ضمانتى 
براى دریافت زمان نمایــش اختصاصى نخواهند 

داشت.
 مراسم هفتادوپنجمین دوره جوایز سینمایى گلدن 
گلوب روز 7 ژانویــه 2018 (17 دى مــاه) برگزار 

مى شود.

گوشواره

احمد مهرانفر عکســى از خود و 
بهرام افشارى را در اینستاگرامش 
منتشر کرد و از حضور او در نقش 
پسر شــخصیت بهبود در سریال 

«پایتخت 5» خبر داد.

پسر بهبود در 
«پایتخت 5 »

03
نورا هاشــمى، دختر گالب آدینه، 
عکســى از مــادرش در صفحه 

اینستاگرامش قرار داد.
نورا هاشمى نوشت:

«مامان در فســتیوال فیلم پکن 
 (شرکت براى فیلم «آبجى» فیلمى 

از مرجان اشرفى زاده).»

عکس دخترانه 
02

کــوروش تهامــى در صفحــه 
اینســتاگرام خود پوسترى از فیلم 

پرستاره «آشوب» را منتشر کرد.
وى در توضیح این عکس نوشت: 
«همراهــان عزیــزم لحظاتتون 

خوش.»

کوروش تهامى 
آشوب به پا مى کند

01

پرویز پورحسینى:

اعتراض
 ناظرى ها 
به کیفیت سالن
 در تبریز

على سرتیپى مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران درباره فیلم  
«ساعت پنج عصر» گفت: فیلم «ساعت پنج عصر» از 
وزارت ارشاد مجوز اکران دریافت کرد و تالش مى کنیم 
تا شرایط الزم براى اکران فیلم در عید فطر را مهیا کنیم.

وى درباره اکران فیلم گفت: این فیلم یکى از گزینه هاى 
اکران عید فطر مى تواند باشد و تالش مى کنیم این امر 

بانظر شوراى صنفى نمایش محقق شود.
بنابراین گزارش،  فیلم ســینمایى «ساعت پنج عصر»، 
به کارگردانى مهران مدیرى که به دلیل طوالنى شدن 

مراحل فنى به جشنواره سى و پنجم فیلم فجر نرسید. 
«ساعت پنج عصر» اولین فیلم سینمایى مهران مدیرى 
است که در خیابان هاى پرجمعیت مى گذرد؛ «ساعت 
پنج عصر» زندگى مردى را از 7 صبح تا 5 بعدازظهر در 
تهران روایت مى کند که باید در این مدت کار دشوارى 

را انجام دهد...
سیامک انصارى بازیگر اصلى فیلم است و آزاده صمدى، 
مهران مدیرى و... نقش هاى دیگرى را در این فیلم ایفا 

کرده اند.

فیلم «مهران مدیرى» پروانه نمایش گرفت

تغییر در قوانین جوایز 
سینمایى گلدن گلوب

نقاشى 200 هزار دالرى به یاد «لئونارد کوهن»
«سى.جى. نیوز» نوشت: نقاشــى روى بومى 
بزرگ که 8500 متر مکعــب از دیوار برجى 20 
طبقه را پوشــش مى دهد، یادگارى اهالى شهر 

مونترال کانادا به خواننده فقیدشان است.
این پروژه که هزینــه آن 200 هزار دالر برآورد 
شده،  از سوى یک مؤسسه غیرانتفاعى در خیابان 
«کرسنت»  صورت مى گیرد. پیش بینى مى شود 
این نقاشى دیوارى تا ماه سپتامبر آماده رونمایى 
باشد. زمانى که «کوهن» در نوامبر 2016 از دنیا 
رفت، «دنیس کوردر» شــهردار مونترال که از 
هوادارن این موسیقیدان بود قول داد به گونه اى 
شایسته یادبودى را براى بزرگداشت نام خواننده 
«هله لویه» ایجاد کند. او براى تأیید این طرح با 

خانواده «کوهن» هم مشورت کرده است.
«ژنه پنــدو» هنرمند کانادایــى و «ال مک» 
آمریکایى هنرمندانى هســتند که روى این اثر 
نقاشــى کار مى کنند. «پندو» که با نام هنرى 
«استارشــیپ» شــناخته مى شــود، پیش تر 
دیوارنــگاره اى را به یاد «اســکار پترســون» 
پیانسیت جاز خلق کرده اســت. نقاشى یادبود 

«کوهن» به عنوان بخشى از پروژه «هنرمندان 
بزرگ مونترال» که از سال 2010 شروع شده، 

اجرا مى شود.
پیش تر نقاشى دیوارى دیگرى نیز از «کوهن» 
کشیده شــده بود؛ این اثر تابستان امسال روى 
دیوار ســاختمان 9 طبقه اى در بلوار «الرن» 
مونترال به عنوان بخشى از فستیوال بین المللى 

عمومى  نقش بست.هنــر 
د  ر نــا لئو کوهن» روز «
در هفتم نوامبر   2016
 82 ، ســن  لگى سا
چند  تنهــا 
روز پــس از 

انتشــار آلبوم 
جدیــد خــود 

«تــو تاریک تــرش 
مى خواهى» درگذشــت. 

او در ســال 2011 میالدى 
بخاطر آنکــه مجموعه آثارش 

بر سه نسل در سراسر جهان تأثیر 

گذاشته اســت، برنده یکى از معتبرترین جوایز 
ادبى اسپانیا شد.

«کوهن» بــا ترانه هایى از جملــه «تا انتهاى 
عشق با من برقص»، «سوزان»، «هله لویا» و 
«بدرود ماریان» به شهرتى جهانى دست یافت. 
این خواننده در مراســم اعطاى جوایز موسیقى 
«گرمى» سال 2010 در لس آنجلس جایزه یک 

عمر دستاورد هنرى را دریافت کرد. 
«لئونــارد کوهــن» حدود 

یک  ماه قبل از مرگش 
بــا  مصاحبــه  در 
«نیویورکــر» گفته 
بود: «بــراى مرگ 

آمــاده ام. امیــدوارم 
خیلى سخت نباشد ...»

الهام ناصرى همســر عارف لرســتانى در خصوص 
حواشى درگذشت همسرش و این ادعا که فوت این 
هنرمند ناشى از قصور پزشکى بوده، گفت: من واقعًا 
نمى دانم که این کلمه قصور پزشــکى از کجا آمده 
است؟! چرا که من تمام آن روز با هیچکس نه تلفنى و 
نه حضورى، در این باره صحبت نکرده ام و اصًال این 

کلمه قصور پزشکى از دهان من خارج نشده است.
وى در خصوص زمان اعالم نتیجه پزشکى معاینات 
عارف لرستانى اظهار داشت: من واقعاً نمى دانم؛ چرا که 
زمان دقیق وجود ندارد. یکى مى گوید سه ماه دیگر و 
دیگرى مى گوید 40 روز دیگر. ضمن اینکه این نتیجه 
اصًال به من داده نمى شــود و به برادر بزرگ تر داده 

خواهد شد. من اصًال این قوانین را نمى دانم.
وى همچنین پیرامــون حضور دوســتداران عارف 
لرستانى در مراسم تشییع پیکرش تصریح کرد: من 
مى توانم بگویم که واقعاً دوست هاى واقعى عارف را در 
این قصه شناختم و فهمیدم که در این مدت چه کسانى 

دوست هاى واقعى بودند. 

همسر عارف لرستانى: 
قصور پزشکى را تکذیب مى کنم

در بخش نمایش هاى ویــژه که در آن آثار بزرگان ســینما اکران 
مى شــود دو فیلم ایرانى حضور دارند که یکى از آنها اثرى از بهمن 
فرمان آراست. گفتنى است در این بخش 12 فیلم خارجى نیز اکران 
مى شــوند. فیلم ســینمایى «دلم مى خواد» آخرین ساخته بهمن 
فرمان آرا اســت؛ اثرى که رضا کیانیان در آن نقش نویسنده اى را 
بازى مى کند که نمى تواند بنویسد، او در این فیلم با مهناز افشار، رؤیا 
نونهالى، رضا بهبودى، صابر ابر، على سرابى و بهناز جعفرى همبازى 

است و البته محمدرضا گلزار هم در این فیلم سینمایى حضور دارد.
امید سهرابى فیلمنامه را نوشته و کارن همایونفر آهنگسازى آن را 
انجام داده است و تدوین فیلم را یار دیرین کارگردان، عباس گنجوى 
انجام داده است؛ هنرمندى که یکى از بهترین تدوینگران سینما به 

حساب مى آید و باقى آثار فرمان آرا را تدوین کرده است.
بهمن فرمان آرا نخستین فیلمش «خانه قمر خانم» را در سال 1351 
ساخت و از آن زمان تاکنون آثارى چون «شازده احتجاب»، «سایه 
هاى بلند باد»، «بوى کافور عطر یاس»، «خانه اى روى آب»، «یک 

بوس کوچولو» و «خاك آشنا» را ساخته است.
البته باید گفت این فیلم به تازگى تولید نشده و زمان ساخت آن 1392 
است و فرمان آرا پس از آن، «دل دیوانه» را ساخته است؛ اثرى درباره 
نویسنده اى است که پس از ترك آسایشگاه روانى متوجه دگرگونى ها 
و تغییرات جهان اطرافش شده و بر پریشانى هاى درونى اش افزوده 
مى شود. فرمان آرا در این فیلم ایفاى نقش کرده و فاطمه معتمدآریا، 
على نصیریان ، لیال حاتمى، صابر ابر، على مصفا، رؤیا نونهالى هم 
بازى شده است. سى و پنجمین جشنواره جهانى فجر از یکم تا هشتم 

اردیبهشت ماه در تهران برگزار مى شود.

بهمن فرمان آرا 
در بخش بزرگان  
جشنواره جهانى 

فیلم فجر
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ریک تــرش 
ى» درگذشــت. 

ال 2011 میالدى 
کــه مجموعه آثارش 

ل در سراسر جهان تأثیر 

0«گرمى» سال 2010 در لس آنجلس جایزه یک 
عمردستاوردهنرى را دریافت کرد.

«لئونــارد کوهــن» حدود 
یکماه قبل از مرگش 

بــا  مصاحبــه  در 
«نیویورکــر» گفته 
مرگ «بــراى بود:

آمــاده ام. امیــدوارم 
خیلى سخت نباشد ...»
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روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر قمصر

بعثت، امید انسان به فردایى روشن است.
بعثت، نشانه مهرورزى خدا با خاکیان و باران 

رحمت بى  حد او بر زمینیان است.
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارك باد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان در نشست با اعضاى هیئت ارزشیابى وزارت بهداشت اعالم کرد

تربیت هزار دندانپزشک حرفه اى و تخصصى
 در دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان

هیئت ارزشــیابى دبیرخانه شوراى گســترش دانشــگاه هاى علوم پزشکى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکى از چگونگى و نحوه  اجراى برنامه هاى آموزشى 
دوره هاى دکترى حرفه اى و تخصصى دندانپزشــکى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 

اصفهان(خوراسگان) بازدید کردند.
به گزارش آنا، دکتر سید محمد امیرى رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
در نشســتى که با حضور اعضاى هیئت ارزشــیابى وزارت بهداشت انجام شد، گفت: 
«دانشگاه آزاد اسالمى بدون استفاده از هرگونه بودجه  دولتى در طول بیش از سه دهه 
فعالیت خود با تربیت پزشک، دندانپزشک و کادر متخصص پیراپزشکى توانسته براى 
ارتقاى بهداشت و سالمت جامعه به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى که 

متولى امر سالمت و درمان کشور است، کمک کند.»
وى با توجه به آغاز فعالیت دانشکده دندانپزشکى واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 
1372، خاطرنشان کرد: «دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در طول 

بیش از دو دهه فعالیت خود با تربیت 902 دندانپزشــک حرفه اى و 85 دندانپزشــک 
تخصصى گام مؤثرى در راستاى ایفاى رسالت علمى و ارتقاى سطح سالمت دهان و 

دندان در کشور برداشته است.»
وى افزود: «کســب رتبه هاى برتر آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکى در سال هاى 
متمادى توسط دانشجویان رشته  دندانپزشکى واحد اصفهان (خوراسگان) و پذیرش در 
دوره هاى دستیارى و تخصصى برگ زرینى از دیگر افتخارات دانشکده دندانپزشکى 

این واحد دانشگاهى است.»
دبیر هیات امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان تصریح کرد: «با توجه به حضور 
افراد با ســابقه و با تجربه در هیئت هاى اعزامى وزارت بهداشت امیدوارم در ارتقاى 
فعالیت هاى پزشکى و پیراپزشکى دانشگاه هاى کشور شاهد تغییرات مثبت و مؤثر و 

با سرعتى مطلوب   تر باشیم.»
دکتر عباسعلى خادمى رئیس دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و 

از اعضاى هیئت بازدیدکننده هم با ابراز خرسندى از فراهم بودن امکانات و تجهیزات 
مناسب و نیز حضور اعضاى هیات علمى متخصص و باسابقه در کنار اعضاى هیئت 
علمى جوان این واحد دانشگاهى گفت: «هدف از بازدیدهاى دوره اى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکى ارتقاى کیفیــت آموزش و پرورش در دانشــگاه ها و ارائه 
راهکارهاى پیشنهادى در راستاى پیشبرد این اهداف و در نهایت رفع نواقص و تقویت 

نقاط قوت در مراکز آموزشى کشور است.»
دکتــر آرش قدوســى معــاون علــوم پزشــکى دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد 
اصفهان(خوراسگان) نیز گفت: «دانشــکده دندانپزشکى واحد اصفهان(خوراسگان) 
اکنون داراى 509 دانشــجوى دکترى حرفه اى و 82 دانشــجوى دکترى تخصصى 

دندانپزشکى است.»
وى افزود: «در این دانشکده شاهد وجود امکانات آموزشى و کمک آموزشى مناسبى 
همچون 150 یونیت دندانپزشــکى در 11 بخش عمومــى و 10 بخش تخصصى، 

تجهیزات آزمایشگاهى و رادیوگرافى پیشرفته و فعالیت علمى و پژوهشى 62 نفر عضو 
هیئت علمى تمام وقت و 16 نفر حق التدریس هستیم.»

قدوسى خاطرنشــان کرد: «با اســتفاده از نظرات اعضاى هیات علمى این دانشکده 
و کارشناســان علم مدیریت، در حال تدوین و نگارش برنامه اســتراتژیک معاونت

علوم پزشکى و دانشکده دندانپزشکى واحد اصفهان(خوراسگان) هستیم.»
به گزارش آنــــا، دکتر عباســعلى خادمى رئیس دانشکده دندانپزشــکى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان، دکتر سیدحسین طباطبائى رئیس دانشــکده دندانپزشکى 
دانشگاه علوم پزشکى یزد، دکتر رضا بیرنگ اســتاد دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، 
دکتر افشــین حراجى رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد دندانپزشــکى تهران و 
دکتر سعید صادقى وشوشــادى نماینده اداره نظارت و ارزشیابى موسسات غیردولتى 
وزارت بهداشت، اعضاى هیات اعزامى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى براى 

بازدید از این واحد دانشگاهى بودند.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر قهدریجان

ستاره اى بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را انیس و مونس شد

سالروز بعثت نبى مکّرم اسالم حضرت محمد مصطفى(ص)
 بر مسلمانان مبارك باد

 گروه ارتباطى شبکیه

جشنواره هفته به هفته اینترنت 
ADSL پرسرعت

10 مگابیت سرعت 
18 ماه زمان اشتراك

5 گیگ+ مودم وایرلس 
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آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول شماره 800/2073)

مناقصه گزار: شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان
موضوع مناقصه: 

- واگذارى امور مربوط به قرارداد حجمى/زمانى انبار نفت کاشان.
- واگذارى امور مربوط به قرارداد حجمى/زمانى انبار نفت نایین.

- واگذارى امور مربوط به خدمات نظافت، فضاى سبز و نمازخانه هاى بین راهى.
- واگذارى حجمى/زمانى اداره امور مربوط به جایگاه هاى 1 و 5 شرکتى

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه ها:
- ارائه رسید وجه مبنى بر واریز مبلغ 353/000/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه انبار 

نفت کاشان.
- ارائه رسید وجه مبنى بر واریز مبلغ 339/000/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه انبار 

نفت نایین.
-  ارائه رسید وجه مبنى بر واریز مبلغ 916/500/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه خدمات 

نظافت، فضاى سبز و نمازخانه هاى بین راهى.
- ارائه رســید وجه مبنى بر واریز مبلغ 529/000/000 ریال به منظور شــرکت در مناقصه 

جایگاه هاى 1 و 5 شرکتى.
بعنوان سپرده نقدى به حساب جارى شماره 4120075101008 (سیبا بانک ملى) و شناسه 
واریز 26/100/000/026 به نام شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه اصفهان یا 

ضمانتنامه معتبر بانکى سه ماهه.
نشانى محل دریافت و تحویل اسناد:

اصفهان-خیابان چهارباغ باال-جنب پمپ بنزین، امور قراردادها
جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضورى نموده و یا از طریق سایتهاى مشروحه 

ذیل مشاهده نمایند. 

تلفن تماس امور قراردادها 03136244618 تلفن تماس شرکت : 3136247001 0 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ آگهى لغایت پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/2/11

مهلت تسلیم پاکات: روز دوشنبه مورخ 96/2/25 
تاریخ گشایش پاکات: از ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 96/2/26

شرایط متقاضى: 
- شرکتهاى توانمند داراى گواهى صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعى

- ارائه درخواست کتبى جهت شرکت در مناقصه.
- ارائه گواهى صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعى (ارائه مدارك کپى 

برابر اصل الزامى مى باشد)
- ارائه اساسنامه، آگهى روزنامه و آخرین تغییرات شرکت، لیست اعضاء هیئت مدیره به 

همراه کپى مدارك شناسائى و تحصیلى آنان (ارائه مدارك کپى برابر اصل الزامى مى باشد)
- عدم وجود سوء عملکرد در اجراهاى گذشته

- ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان محل 
فعالیت از سوى مناقصه گر قبل از ارائه پاکات پیشنهادى الزامى مى باشد. 

- شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکتهاى حائز شرایط تحویل خواهد شد. 
ضمناً متن آگهى در سایت WWW.SHANA.IR قابل رؤیت مى باشد. 

و اسناد مناقصه در سایتهاى ذیل قابل رؤیت مى باشد.
WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR
آدرس: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- جنب پمپ بنزین- شرکت ملى پخش فرآورده هاى 

نفتى منطقه اصفهان
تلفن تماس ستاد: 5-03136247001      فاکس : 03136244427 کد پستى:81737-67455

روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان
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